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Inleiding
“DAT EEN YDER PARTICULIER IN SIJN RELIGIE VRIJ SAL MOEGEN BLIJVEN”

ART. XIII Unie van UrrecHt (1579)
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De Unie van Utrecht, feitelijk de grondwet
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bepaalde in artikel XIII vrijheid
van godsdienst voor een ieder. Dat dit
artikel in de praktijk een loze kreet was,
blijkt uit de talloze overheidsmaatregelen
tegen andere religies dan de Nederduitsgereformeerde. Overtredingen stonden
bekend als stoutigheden.
Paapse stoutigheden, het Groot
Woordenboek der Nederlandse taal
vermeldt de verouderde uitdrukking nog
steeds: overtredingen van de vroeger
aan bepaalde godsdienstige gezindten
opgelegde beperkingen, in dit geval aan
papen, eeuwenlang de gebruikelijke term
voor katholieken. In de laatste decennia
van de 16°, in de 17% en de 18% eeuw
bestonden er in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden beperkende
maatregelen voor katholieken, ook in
Gorinchem. L.|. Rogier beschreef in krasse
bewoordingen de situatie waarmee de katholieken in de Noordelijke Nederlanden
in de 16% en 174% eeuw te maken hadden:
“Wie ooit gebladerd heeft in de acta van de
stedelijke kerkeraden op de archieven van de
hervormde gemeenten, weet, dat geen punt
zo geregeld op de agenda voorkomt als dat
van de paapse stoutigheden. In de meeste
steden is er nog tot diep in de achttiende
eeuw bijna geen week voorbijgegaan, of

députés van de kerkeraad stonden binnen
ter burgemeesterskamer om te klagen over
de ‘steeds hoger gaande stoutigheden des
pausdoms’, over het gelijke aanvangsuur
van hervormde en katholieke godsdienstoefeningen, waardoor predikant en gemeente
ontsticht worden bij de ontmoeting van
paapse kerkgangers, die hun ‘afgodische
boeken schaamteloos ten toon dragen’, over
‘vrouwspersonen’, die ‘tekenen des beestes
aan het lichaam dragen’, waarmee deze
christenen het kruis des Heren bedoelden,
over paapse beelden binnenshuis, maar
van de straat af zichtbaar, over wachtende
rijtuigen voor paapse kerken, over hoorbaar
bidden in paapse gezinnen, hoorbaar zingen
van paapse liederen, over kinderen, die op
de stoepen van de huizen, dus in het volle
publiek, hardop hun paapse catechismuslessen zitten te leren, over orgelspel in de
schuilkerken, over schoolhouden door
klopjes of paapse matressen. Hoger nog
steeg de vloed der tranen, als het ging over
ernstige feiten als het katholiek dopen van
een kind uit een gemengd huwelijk of de
bekering van een protestant tot het katholieke geloof, het bouwen of vertimmeren van
een schuilkerk of het vermeerderen van het
aantal dienstdoende priesters.” !
Het lijkt wel of de wetenschapper de
archieven van Gorinchem heeft bestudeerd, want de gesignaleerde delicten

kwamen ook in deze stad voor, zoals uit
deze aflevering van de Historische Reeks
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Oud-Gorcum blijkt. Toch is het hoogst-

onwaarschijnlijk dat Rogier gebruik
maakte van Gorinchemse bronnen,
want die waren in zijn tijd niet of uiterst
moeilijk te raadplegen. Volgens prof. Van
Deursen liep het echter zo’n vaart niet
met de aanklachten, maar de archieven
van Gorinchem bewijzen het tegendeel.”
Katholieken mochten voor de beleving
van hun religie geen gebruik maken
van kerken aan de openbare weg, maar
moesten hun toevlucht nemen tot niet
als kerk herkenbare gebouwtjes, de zgn.
schuilkerken. Doorgaans stonden ze wat
achteraf, maar niet altijd, zoals de schuilkerk op een zolder van een grachtenpand
aan de Amsterdamse Oudezijds Voorburgwal, bekend als ‘Ons’ Lieve Heer op
Solder’, die thans dienst doet als museum.

Ook Gorinchem had zijn schuilkerken.

Toch is niet alles wat op een schuilkerk
lijkt in werkelijkheid ook een godshuis
geweest. Zo stond aan de Kortendijk een
wit gebouwtje van baksteen dat indertijd
via een deur met het huisnummer 57-59
bereikbaar was. In Gorinchem stond dit
niet grote gebouw algemeen bekend als
een schuilkerk. Daar was wel aanleiding
voor, want het lag geheel verscholen
tussen de omringende bebouwing en
was voorzien van kleine boogramen.

Zelfs deed het verhaal de ronde van de
aanwezigheid van muurschilderingen met
bijbelse taferelen.
Het isolement van dit pand van beperkte
omvang veranderde in 1975 toen daar
enige huizen werden afgebroken.
Gedurende een aantal jaren was het wit
geschilderde gebouw goed zichtbaar
vanaf de Kortendijk en werd het bestempeld als schuilkerk uit vervlogen tijden.
Maar was het wel een katholieke schuilkerk, of van doopsgezinde, remonstrantse
of lutherse signatuur?
Onderzoek in de archieven wees heel
wat anders uit. Volgens de kadastrale
kaart van 1832 was ter plaatse helemaal
geen bebouwing aanwezig, maar was het
perceel in gebruik als tuin. Het pand moet
dus dateren van na 1832 en als gevolg van
de godsdienstvrijheid is er dan geen reden
meer voor een schuilkerk. Slechts de afgescheiden gemeente, later gereformeerde
gemeente geheten, komt dan nog in
aanmerking voor een illegaal kerkgebouw
en dan nog alleen in de eerste jaren van

Zijgevel van een gebouw
aan de Kortendijk omstreeks 1975, dat bekend
stond als schuilkerk, maar
in werkelijkheid nooit een
schuilkerk is geweest.

haar bestaan. Het boekwerk van dr. C.
Smits over de afscheiding van 1834 in
Gorinchem maakt echter geen gewag van
samenkomsten van gereformeerden in
een kerk of gebouw aan de Kortendijk.
De archieven zijn er o.a. voor om dit soort
vraagstukken op te lossen en dat was
mogelijk. Op de plaats waar het witte
gebouw met de kerkachtige boogramen
stond, liet een timmerman kort na 1850
een werkplaats bouwen. Die timmerwinkel wisselde verscheidene keren van
eigenaar, totdat de gemeente Gorinchem
het pand in 1966 kocht met de bedoeling
het mettertijd te laten slopen. Het was
toen verhuurd aan een markiezen- en
rolluikenmaker.
De ‘schuilkerk’ kon worden verwezen
naar het rijk der fabelen. Een artikel
in het Nieuwsblad voor Gorinchem en
omstreken van 3 oktober 1975 van
schrijver dezes rekende af met het tot
de verbeelding sprekende verhaal. Geen
schuilkerk aan de Kortendijk, maar
in de periode 1572-1795 waren er in
Gorinchem wel degelijk gebouwen te
vinden, waar katholieken in het geheim
bijeenkwamen.
Eerder schreven |. Huijsmans, pastoor
A. de Wit O.F.M. en de rechtshistoricus
drs. W.A. van der Donk over de katholieke (schuil)kerken in Gorinchem en de
stadsbeschrijver C. van Zomeren wijdt

een hoofdstuk aan de oude parochiekerk.
Onderzoek in de archieven toonde aan,

dat er toch nog veel bijzonderheden
over de katholieke staties en parochies
voorhanden zijn die in dit boekje zijn
bijeengebracht.
Een dankwoord voor de ondervonden
faciliteiten van het Stadsarchief Gorinchem is hier op zijn plaats.

Sint-Maartenskerk
Net als in andere steden nam de
katholieke kerk in het middeleeuwse
Gorinchem een belangrijke plaats in. Het
godsdiens-tige leven speelde zich voor
een belangrijk deel af in de parochiekerk,
de Sint-Maartenskerk. Het imponerende
kerkgebouw, het grootste bouwwerk
van de stad, torende hoog boven de
bebouwing uit en was daardoor van verre
zichtbaar. Ook waren in de stad kloosters
aanwezig, zowel voor mannen als voor
vrouwen die zich van het wereldse leven
hadden afgezonderd.
Wat over de St.-Maartenskerk bekend
is, danken we voornamelijk aan hetgeen
de kroniekschrijver Pauw en na hem de
stadsbeschrijvers Kemp en Van Zomeren
op schrift hebben gesteld. Ander bronnen
zijn vrijwel niet aanwezig.
De kerk was vernoemd naar de
heilige Martinus, de schutspatroon van
Gorinchem, wiens feestdag viel op 11
november. Martinus zou omstreeks het
jaar 316 in Hongarije zijn geboren. Als
soldaat in het Romeinse leger verbleef
hij o.a. in Frankrijk. Bekend is het verhaal
dat hij een deel van zijn mantel weggaf
aan een bedelaar. Na te zijn gedoopt koos
hij voor de geestelijke staat. Hij maakte
carrière, want in 371 werd hij gewijd tot
bisschop van het Franse Tours. Op 11
november 397 overleed hij, vandaar dat
die datum wordt aangehouden als zijn
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feestdag. De edelmoedige Sint Martinus,
in de volkstaal Sint Maarten genoemd,
was een heilige die tot de verbeelding
sprak. Veel kerken in het bisdom Utrecht,
waartoe ook Gorinchem behoorde, waren
aan deze heilige gewijd. In Gorinchem was
11 november — Sint-Maartensdag — altijd
een feestdag.
Volgens het opschrift op een plank
afkomstig van het grafmonument van
de Arkels in de St.-Maartenskerk, was
het Jan van Arkel die in 1212 opdracht
gaf tot de bouw van de kerk. Of dit op
waarheid berust, is twijfelachtig en te
bewijzen is het niet. Dirck Franckensz.
Pauw maakte er in zijn ‘Kronycke des
Lants van Arckel ende der stede van
Gorcum’ melding van, maar dat zegt
niet zo veel. De kroniekschrijver dicht de
heren van Arkel nu eenmaal veel daden
toe, welke op gespannen voet staan met
de werkelijkheid. Een andere auteur, de
stadsbeschrijver Cornelis van Zomeren,

Volgens het opschrift op
deze plank, afkomstig van
het grafmonument van
de Arkels in de SintMaartenskerk, zou de kerk
in 1212 zijn gebouwd.
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dwarsarmen, de transepten, kreeg de
plattegrond van de kerk de gebruikelijke
kruisvorm. Als fundering voor de hoog
opgaande muren dienden gemetselde
grondbogen. Meer dan dertig zware
steunberen stonden rond het gebouw
voor het opvangen van de zijdelingse
druk der muren. Deze steunberen waren
precies boven de plaatsen gebouwd waar
de grondbogen op de aanwezige kleilaag
rustten. Tussen twee steunberen was in
De Grote Kerk gezien
vanuit het noorden. Ets
door J.C. Philips, 1754.

weet te melden dat de inwijding van de
St.-Maartenskerk plaatsvond op 22 april
1263, maar ook dat is niet aantoonbaar.
Als 1212 klopt als het jaar van de aanvang
van de bouw, zou de inwijding al 50 jaar
later hebben plaatsgevonden, iets dat tot
de mogelijkheden behoort. We hebben
dan wel te doen met een vroege vorm van
de gotiek. Het gebouw vertoont immers
invloeden van die bouwstijl. De schaarse
afbeeldingen van honderden jaren later
tonen een massief kerkgebouw, een
Romaans aandoend bouwwerk, maar met
invloeden van de uit het zuiden oprukkende gotiek. In de naderhand gebouwde
toren zijn de gotische elementen duidelijker te zien.
De Sint-Maartenskerk was een driebeukige hallenkerk met twee even hoge
koren. Zoals gewoonlijk waren deze koren
naar het oosten gericht. Door de twee

de muren een venster of een blind raam
aangebracht. Deze hadden de voor de
gotiek zo kenmerkende spitsboog. Zowel
aan de noord- als aan de zuidzijde bevond
zich een uitgebouwde kapel en in de hoek
van het hoogkoor en het zuidertransept
was de sacristie gebouwd.
De drie tongewelven boven het middenschip en de beide zijbeuken rustten op
twee rijen van vijf pilaren van hardsteen.
Om de onstabiele ondergrond niet extra
te belasten waren de tongewelven niet in
steen, maar in hout uitgevoerd.
Aan de westzijde van de kerk stond een
toren, maar die zou tijdens een onweer
in 1361 zijn ingestort. In het midden
van de 15% eeuw ving de bouw van een
nieuwe kerktoren aan, een toren wat

speelser van uitvoering en die nog altijd
het silhouet van Gorinchem bepaalt.
De latere bouw valt ook af te leiden
uit het feit dat de toren niet tegen het

kerkgebouw is aangebouwd, maar ermee
is verbonden door een tussenlid. Doordat
de toren gedeeltelijk gebouwd is op een
gedempte sloot traden tijdens de bouw al
verzakkingen op, waardoor de onderste
twee geledingen van de kerktoren naar
het zuiden overhellen. De verdere bouw

geschiedde te lood, zodat in de bouw van

de toren een knik is te zien.
De ingang van de kerk bevond zich
achterin via de grote deuren in de
toren. Recht tegenover de ingang in
het verlengde van het middenschip
lag het hoogkoor met het wat hoger
liggende priesterkoor waar de kerkelijke
plechtigheden plaatsvonden, uiteraard
in het Latijn, de taal van de wereldkerk.
In het priesterkoor stond het hoogaltaar,
het belangrijkste onderdeel van het
kerkgebouw. Het hoogaltaar bevatte een
reliek van de patroonheilige Sint Maarten.
Een bijzonder fraai tabernakel met een
vergulde pelikaan, de vogel die zijn jongen
voedt met eigen bloed door zich in de
borst te pikken als symbool voor Christus,
stond aan de rechterzijde. Dit tabernakel
zou omstreeks 1330 geschonken zijn door
een van de heren van Arkel.
In het verloop van de noordelijke zijbeuk
bevond zich een tweede koor, het zgn.
laagkoor. De benaming houdt verband
met het feit dat het hoog- of hoofdkoor in
de middenas belangrijker was. De koren

waren gescheiden door vier pijlers waarop
bogen rustten voor het opvangen van de
kapconstructie boven de koren.
In de lengterichting aan weerszijden van
het hoogkoor tussen het altaar en het
transept bevond zich het koorgestoelte,
de koorbanken voor de kanunniken. Vanaf
deze plaats brachten zij de voorgeschreven koorgebeden en lofzangen
ten gehore. De Sint-Maartenskerk
was sedert 1378 een collegiale kerk
waaraan een college van kanunniken
was verbonden, bestaande uit veertien
priesters met aan het hoofd een deken. De
kanunniken hadden eigen inkomsten, o.a.
uit verkregen fundaties en de opbrengst
van de tienden in Buurmalsen. Aan het
kapittel was ook Vincentius als patroon
verbonden. De heilige Vincentius was een
martelaar van Spaanse origine die in 304

de dood vond op een gloeiend rooster.
Dat de keuze op Vincentius viel, is niet zo
verwonderlijk. Het waren Otto van Arkel
en zijn broer Jan, de bisschop van Luik, die
het kapittel instelden. Heer Otto had een
bijzondere band met deze heilige. Hij was
geboren op Vincentiusdag — 22 januari
— en op dezelfde datum ontving hij de
ridderslag. De clerus, de priesters van de
kerk zoals de kanunikken, de pastoor en
zijn assistenten, stonden in hoog aanzien.
Ze werden altijd aangeduid als ‘heer’.
Tot in recente tijden werden priesters

>7

door familieleden nog altijd ‘heeroom’ of
‘heerneef’ genoemd.
In het noorderkoor stond het Maria-altaar
en daarom stond het laagkoor ook wel
bekend als het Onze Lieve Vrouwe-koor.
De Onze Lieve Vrouwe-broederschap, een
genootschap van geestelijken en leken
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met een speciale verering voor de Moeder

Gods, had een bijzondere relatie tot dit
altaar. Enige vermogende ingezetenen
lieten in 1496 door een kunstenaar een
koker maken versierd met de stam van
Jesse, welke een plaats kreeg onder het
altaar. In het Onze Lieve Vrouwe-koor
bevond zich de toegang tot de grafkelder
van het geslacht Arkel, afgesloten met

een zerk voorzien van de vroeg 14%eeuwse beeltenissen van een ridder en
zijn gemalin, waarschijnlijk beelden van
de in 1324 overleden Jan IIl van Arkel en
Mabelia van Voorne?
De muren van de kerk waren beschilderd
met bijbelse taferelen. Van het noorder-

koor en -transept zijn enige afbeeldingen

bekend, die bij de afbraak van het kerkgebouw te voorschijn kwamen.“ Het zijn
vooral oud-testamentische voorstellingen
zoals de schepping, de slaap van Adam,
de schepping van Eva, de uitdrijving uit
het paradijs, de ark en bespotting van
Noach, Mozes op de berg Sinaï, maar
ook de Drie Koningen die geschenken
En

De graftombe van het
geslacht Arkel in de
St.-Maartenskerk.
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komen aanbieden, Jezus voor Herodes,
een paar taferelen van het lijden van Jezus,
de opstanding van Jezus, Christoffel met
de kleine Jezus, de slapende Christoffel
en nog enkele afbeeldingen waarvan de
betekenis niet duidelijk is. Het waren
primitieve illustraties om de veelal ongeletterde parochianen vertrouwd te maken met de Schrift. De wandschilderingen
zouden omstreeks 1400 zijn vervaardigd.”
De al eerder aangehaalde auteur Van
Zomeren weet als bijzonderheid te
vermelden: “Oudtyds pronkte deze Kerk
met zeer heerlyke Altaaren, kostelyke
Ornamenten, Standbeelden, Schilderyen
en Graftomben, welke byna alle, in de
Beeldstorminge, als na het overgaan der
Stad, zyn vernield.” ® Zowel het interieur als
het exterieur van de kerk moet veel indruk
hebben gemaakt op de eenvoudige
parochianen.
In het midden van de 159° eeuw was in
de kerk een orgel aanwezig, dat zich
vermoedelijk tegen de noordermuur
bevond. Na de bouw van de kerktoren
kwam in 1518 een tweede orgel achter in
de kerk boven de ingang, gebouwd door
de orgelbouwers Bernt Granboem en Jan
Graurok. Voor dit kerkorgel stond een
groot orgel in Den Haag model en het zou
f 500 hebben gekost. De kerkmeesters
moesten dan wel de blaasbalgen en 200
pond tin voor de orgelpijpen leveren,

waarvoor denkelijk het oude orgel zal zijn
opgeofferd.
De clerus moet de beschikking hebben
gehad over prachtige paramenten, de
kerkelijke gewaden voor de priesters. Van
Zomeren wijdt ook daaraan een passage:
“Deze Kerk was ook heerlyk vergierd met
allerhande Ornamenten van goude stukken,
van Cappen, Casufelen, Dienstrokken, Altaar
kleden van diverse couleuren, van Zyde,
Zajetten, ook van Camelotten, als van grove
Grynen, ook van andere Lakenen, na dat elke
Feestdag vereysten.”” Verder bezat de kerk
veel kostbaarheden, zoals monstransen
en cibories van edelmetaal.
Tot de bijzondere relieken behoorde een
relikwie van de H. Apollinaris, de bisschop
van Ravenna, welke rond 1355 uit Italië

lik
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Afdruk van een koperen
plaatje uit de 16e-eeuw
met de H. Catharina,
aangetroffen bij een
opgraving nabij de Grote
Kerk.
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Muurschildering in
Van het altaar van St. Pieter werd in 1386 melding

de St.-Maartenskerk,

gemaakt.

voorstellende de schepper

Het altaar van St. Catharina zou vóór 1400 zijn

die Adam in het paradijs

gesticht door Cornelis Adriaensz. Calf en Judit

in slaap brengt alvorens

Vossendr. Is het toeval dat bij een opgraving

Eva te verwekken, in 1845
getekend door E.E. de Boer

tegenover de Grote Toren een 16e- eeuws koperen

plaatje met een voorstelling van de marteling van
deze heilige is aangetroffen?
Het altaar van St. Joris was van het schuttersgilde
van Sint Joris. Dit altaar, geplaatst in 1423 en
voorzien van een voorstelling van de met een lans
bewapende heilige te paard, was een geschenk
van het stadsbestuur.
Het altaar van Cosmas en Damianus, gesticht in
1465, behoorde toe aan het chirurgijnsgilde.

ALTAREN IN DE ST.-MIAARTENSKERK
Het hoogaltaar in het priesterkoor, toegewijd aan St.
Maarten

Het altaar van St. Agnes zou ook al in 1465 aanwezig
zijn geweest.
Het altaar van St. Barbara was voorzien van een

Het Maria-altaar in het Onze Lieve Vrouwe-koor

uitbeelding van de marteldood van de heilige

Het altaar van het H. Kruis, waaraan een broeder-

Barbara, vervaardigd door een beeldhouwer.

schap was verbonden. Bij dit altaar hoort het

De volksdevotie vereerde Barbara tegen een

verhaal van Hendrik Kannemaker die een zestal

onvoorziene dood. Aan het altaar was de

vrouwen zou hebben verleid. Om aan gevangen-

broederschap van St. Barbara verbonden.

neming te ontkomen vluchtte hij de St.-Maartens-

Kanunnik Pauw beschreef uitvoerig een wonder

kerk in die als vrijplaats gold. Otto van Arkel liet

dat op naam stond van de heilige Barbara. In de

toen een grote kuip in de kerk brengen en daaron-

nacht van 28 augustus 1447 vloog het huis van de

der werd Kannemaker gevangen. Na bisschoppelijk

70-jarige slager Hendrick Cock in brand. Hij wist

verlof werd de kuip met de gevangene uit de kerk

het huis tijdig te verlaten, maar ging terug om zijn

gehaald. Hij werd in het openbaar onthoofd. De

geld te halen. Toen stortte het huis in en Cock zou

kuip kreeg een plaats voor het altaar, dat reeds in

omkomen in de vlammenzee, zonder de laatste

1365 aanwezig zou zijn geweest.

sacramenten te hebben ontvangen. Toen greep
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de heilige Barbara in en sloeg met haar mantel

Het altaar van de Zeven Weeêën, meer bekend als O.L.

de vlammen rond hem weg. Zij leidde hem naar

Vrouw van Zeven Smarten, waarvan de vrijdag na

buiten en daar stond de geheel verkoolde Cock,

passiezondag de gedenkdag was. Aan het altaar

van wie alleen de ogen, tong en het hart niet

was een broederschap verbonden.

waren verbrand. Hij liep naar de woning van zijn
dochter in de Molenstraat, ontving de begeerde
sacramenten en stierf tevreden.

Het altaar van Johannes de Doper was van het gilde

Het altaar van St. Cornelis was het gildealtaar van de
vleeshouwers.
Het altaar van de Tienduizend Martelaren was in
gebruik bij het schippersgilde. Volgens de legende

van de kleermakers en lakenverkopers, dat deze

waren deze martelaren Romeinse soldaten die

heilige als patroon had.

zich bekeerden tot het Christendom en daarom op

Van het altaar van Petrus en Paulus is precies bekend
wanneer het is geplaatst: 10 september 1512,
zoals blijkt uit de bewaard gebleven fundatiebrief.
Het behoorde toe aan de broederschap der
Romeinen en feruzalemsheren, een genootschap

bevel van de Romeinse keizer Hadrianus werden
gekruisigd op de berg Ararat.
Het altaar van de Drie Koningen behoorde toe aan
het gilde van de timmerlieden en schrijnwerkers.
Kanunnik Pauw maakt nog gewag van het altaar

van personen die de gevaarvolle bedevaart naar

van Maria Magdalena aan de noordzijde van het

Rome en/of Jeruzalem hadden ondernomen. Dit

kerkgebouw.

altaar stond in een aparte kapel.

was meegebracht door pastoor Pokers.
Deze relikwie was geplaatst in een arm,
een gebruikelijke vorm voor reliekhouders. Jaarlijks op de feestdag van deze
martelaar — 23 juli — werd de reliekhouder
in een plechtige processie door de straten
van de stad gedragen. Processies in de
straten van Gorinchem waren geregeld
terugkerende belevenissen. Zo trok medio
oktober 1571 een ommegang door de
stad ter herinnering aan de wonderbaarlijke redding van Wenen in 1529 na
een belegering van vier weken door het

leger van de Turkse sultan Soliman I1.® De
sacramentsprocessie zou zelfs nog op 5
juni 1572 zijn gehouden.” Weldra gold een
verbod op het houden van processies, wat
later zelfs in de grondwet werd vastgelegd. Thans worden openbare processies
slechts gehouden in het zuiden des lands,
met als uitzondering Laren in Noord-Holland, waar jaarlijks op de zondag die het
dichtst bij 24 juni ligt de St.-Jansprocessie
wordt gehouden.
Het was mogelijk in de gewijde ruimte
van de kerk te worden begraven. Het
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gevolg was een kerkvloer die voor een
groot gedeelte bestond uit grafzerken
van overleden stadgenoten die zich een
laatste rustplaats in de kerk konden
permitteren. Begraven in de kerk was
nu eenmaal duurder dan onder de blote
hemel op het kerkhof.
Volgens verklaringen van de 62-jarige
heer Lambrecht Specter, die pastoor èn
kanunnik was, en de 26-jarige koster
Heinrick Conraerdtsz. telde de parochie
van de St.-Maartenskerk in 1514 ongeveer
3.000 communicanten, parochianen van
twaalf jaar en ouder.'° De jaren daarna liep
dat aantal terug, wat ongetwijfeld een
gevolg was van de invloed van kerkhervormers, zoals Luther en vooral
Calvijn. In de loop der eeuwen waren in
de Kerk veel misstanden ontstaan. Ook
in Gorinchem waren niet alle geestelijken
zuiver op de graat. Zo hield de priester
heer Jan Klaassen, alias de lange heer
Jan, het in 1563 met de vrouw van de
koster.!! Het concilie van Trente (15451563) trachtte een einde te maken aan
de uitspattingen van de dienaren van de
Kerk en aan andere excessen, maar dat
verhinderde niet dat de denkbeelden
van de Reformatie meer en meer ingang
vonden.
De uit de Zuidelijke Nederlanden
oprukkende beeldenstorm in 1566,
waarbij speciaal de heiligenbeelden in

de kerken het moesten ontgelden, bleef
in Gorinchem beperkt. Wel dreigden
enige calvinisten onder aanvoering van
de invloedrijke stadsbestuurder Adriaen
Dircksz. van den Heuvel met zo’n actie
als zij niet de beschikking kregen over
een eigen kerkgebouw. Het bleef bij
dreigementen doordat het stadsbestuur
toestemming gaf voor het optrekken van
een houten kerkje buiten de stadsmuur
bij de huidige Kriekenmarkt.'* Daardoor
ontkwam de Sint-Maartenskerk aan
een georganiseerde vernieling van het
interieur, voorlopig althans.
In het derde kwart van de 16% eeuw
maakten de Nederlanden een woelige
periode door. Onder aanvoering van prins
Willem van Oranje waren de Noordelijke
Nederlanden in opstand gekomen tegen
het wettige Spaanse gezag. Om het

verzet te breken, stuurde de landsheer
— de in Spanje zetelende koning Filips Il
— een grote legermacht onder bevel van
de hertog van Alva naar het noorden.
Als landvoogd moest hij rust en orde
herstellen en het protestantisme de kop
indrukken. Daartoe stelde hij o.a. de
Raad van Beroerten in, een bijzondere
rechtbank die zijn bijnaam Bloedraad
eer aan deed. Talloze terechtstellingen
van opstandelingen en ketters waren het
gevolg, onder wie heel wat slachtoffers uit
Gorinchem. Een uittocht van vrijwel alle

leidende calvinisten en een belangrijk deel
van de lagere landadel volgde.
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Een piratenvloot van watergeuzen voer

vanuit Engeland naar Den Briel en wist
bij verrassing op 1 april 1572 de stad
in te nemen. Het betekende het einde
van de uitoefening van de katholieke
godsdienst in die plaats. Het gistte in
Holland; de spanningen namen toe, ook in
Gorinchem.

Op zondag 22 juni, de derde zondag na

Pinksteren, klonken tijdens de hoogmis
in de St.-Maartenskerk nog de Latijnse
liturgische gezangen en vulde de geur
van wierook de gewijde ruimte. Die
zondagsmis zou de allerlaatste zijn in de
St.-Maartenskerk. Vier dagen later, op
donderdag 26 juni 1572, verscheen een
vloot van een stuk of dertien schepen voor
Gorinchem bemand met watergeuzen
onder commando van Marinus Brandt.
De vrijbuiters eisten toegang tot de stad,
maar drossaard Caspar Turck, de hoogste
gezagsdrager en vertegenwoordiger
van de wettige overheid, deed zijn plicht
en weigerde dat. Onder druk van het
opdringende volk koos het stadsbestuur
echter de zijde van de opstandelingen en
liet de Kanselpoort openen. Zo konden
de geuzen zonder slag of stoot in de stad
komen. De drossaard was op zijn post in

de Blauwe Toren, de machtige dwangburcht aan de Merwede. Behalve enige

burgers hadden daar ook de pastoor, de
kanunniken en de andere zielzorgers van
de St.-Maartenskerk hun heil gezocht,
evenals de paters franciscanen van
het minderbroedersklooster aan de
Arkelstraat met aan het hoofd de heldhaftige gardiaan Nicolaas Pieck, want zij
wisten welke gruweldaden elders waren
gepleegd.
De verdedigers van het kasteel moesten
het echter afleggen tegen de overmacht
aan geuzen en werden vrijdag in alle
vroegte tot overgave gedwongen. De

priesters en kloosterlingen werden
opgesloten in de donkere kerkers van
de Blauwe Toren, waar ze werden
blootgesteld aan vernederingen en
mishandelingen.

De invasie van watergeuzen ging gepaard

met ernstige geweldplegingen in de stad.

Kasteel De Blauwe Toren
waarin de geestelijken
aanvankelijk gevangen
zaten alvorens naar
Den Briel te worden
overgebracht. Ets door J.
Schijnvoet.
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De Martelaren van Gorcum voortgedreven rond
een galg voor de executie
in Den Briel, waaromheen
de portetten van de 19
omgebrachte geestelijken
zijn gegroepeerd. Litho.

Onder de leuze ‘Liever Turks dan paaps’
moesten vooral de kerken en kloosters
het ontgelden. De pastoor van Hoornaar,
de dominicaan Joannes van Keulen,
bezocht in die periode Gorinchem. De
geuzen namen ook hem gevangen en
brachten hem over naar de Blauwe Toren.

In de nacht van 5 op 6 juli 1572 werden

de 19 gevangenen per schip afgevoerd
naar Den Briel, waar ze in het gevang nog
enige lotgenoten troffen. Hen wachtte

een wrede dood door ophanging. Slechts
enkelen ontkwamen aan de strop door
hun geloof te verzaken.
Negentien geestelijken, van wie er 15 uit

Gorinchem kwamen, vonden op bevel
van de wrede geuzenhoofdman Lumey

de dood in een smerige turfschuur van
het verwoeste klooster in Rugge bij Den
Briel, mannen in de bloei van hun leven
en mannen op leeftijd. Het bevel van
de prins van Oranje ze vrij te laten lapte
Lumey aan zijn laars. De reden van hun
executie: hun onvoorwaardelijke trouw
aan het pauselijk gezag en de eucharistie.
Hun heldendood moet een diepe indruk
hebben gemaakt, vooral op de burgerij
in Gorinchem. Zonder vorm van proces
waren ze op beestachtige wijze vermoord.
Met opzet vond dat niet in Gorinchem
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De MARTELAREN VAN GORCUM
« Nicolaas (Claes) Pieck, geboren 23 augustus 1534
te Gorinchem, franciscaan, gardiaan van het
minderbroedersklooster aan de Arkelstraat.
e Hieronymus (Jeroen) van Weert, geboren + 1522 te
Weert, franciscaan, vicaris van het klooster aan de
Arkelstraat.
« Leonardus (Lenaert) van Vechel, geboren in 1527
te 's-Hertogenbosch, wereldheer, pastoor van de
St.-Maartenskerk te Gorinchem.
« Nicasius van Heeze, geboren + 1522 te Heeze,
franciscaan.
« Nicolaas (Claes) van Poppel, geboren in 1532 te
Weelde, wereldheer in Gorinchem.
e Godefridus (Govaert) van Melver, geboren + 1512
te Mervelen bij St.-Truiden, franciscaan, koster van
het klooster aan de Arkelstraat.
e Wilhades (Willehad) de Deen, geboren + 1482 in
Holstein, franciscaan.
« Theodorus (Dirck) van der Eem, geboren + 1499 te
Amersfoort, franciscaan, rector van het Agnietenklooster in Gorinchem.
e Antonius (Antoon) de Weert, geboren + 1523 te

plaats, waar de geestelijken in hoog
aanzien hadden gestaan en het was niet
ondenkbaar dat de ingezetenen dan een
stokje voor de executie zouden hebben
gestoken.

Na in 1675 zalig te zijn verklaard, volgde
29 juni 1867 de heiligverklaring van de
Martelaren van Gorcum. Jaarlijks worden

Weert, franciscaan.
« Franciscus (Francois) de Roye, geboren + 1549 te
Brussel, franciscaan.
« Antonius (Antoon) van Hoornaer, geboren te
Hoornaar, franciscaan.
« Petrus (Pieter) van Assche, geboren + 1530 te
Assche bij Brussel, franciscaner lekebroeder.
e Cornelius (Cornelis) van Wijk, geboren + 1548 te
Wijk bij Duurstede, franciscaner lekebroeder.
* Joannes (Jan) Lenaertsz. van Oosterwijk, geboren
+ 1504 te Oosterwijk, augustijn, rector van het
Bagijnhof aan de Haarstraat in Gorinchem.
« Godefridus (Govaert) van Duynen, geboren + 1502
te Gorinchem, wereldheer in Gorinchem.
e Joannes (Jan) van Keulen, dominicaan, pastoor van
Hoornaar.
e Adrianus (Adriaen) van Hilvarenbeek, geboren
+ 1528 te Hilvarenbeek, Norbertijn, pastoor van
Monster
« Jacobus (Jacques) Lacops, geboren £ 1541 te
Oudenaerde, Norbertijn, kapelaan te Monster.
e Andreas (Andries) Woutersz., geboren + 1542,
wereldheer, pastoor van Heinenoord.

zij in Den Briel rond 9 juli herdacht. In het
Vaticaans Museum in Rome hangt een
groot schilderij van de Martelaren van
Gorcum gemaakt door Cesare Fracassini

(1838-1863).

Er bestaat nog een groot schilderstuk naar
aanleiding van een gebeurtenis welke in
Gorinchem zou hebben plaatsgevonden.
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De Martelaren van
Gorcum voor de
executie, omstreeks
1865 geschilderd door C.
Fracassini.
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Dat schilderij bevindt zich in het Escorial in
Madrid en herinnert ook aan een voorval
in juni 1572. Tijdens de onlusten vertrapte

een van de watergeuzen een geconsacreerde hostie. Uit een drietal gaatjes

van de afdruk van een beslagen soldatenschoen begon de hostie te bloeden. De
geus schrok toen erg en bracht de hostie
in veiligheid. Uiteindelijk kwam deze wonderdadige hostie twintig jaar later in het
Escorial in Spanje terecht en wordt daar

vereerd als de ‘Sagrada Forma’. Op vier

marmeren reliëfs is de historie van deze
bijzondere hostie uitgebeeld en een groot
schilderstuk van Claudio Coello toont
de Spaanse koning Karel Il in aanbidding

tijdens de plechtige overbrenging van de
hostie naar de sacristie van het Escorial
in 1684.“ Er bestaan overigens ernstige
twijfels of dit verhaal op waarheid berust.
Als reactie kwam net als elders in Holland in 1572 in Gorinchem een einde
aan de gevestigde heerschappij van
de Katholieke Kerk. Hoewel de Unie
van Utrecht, min of meer de grondwet
van de Zeven Verenigde Nederlanden,
godsdienstvrijheid voorschreef, pakte dat
in de praktijk anders uit. De uitoefening
van de katholieke godsdienst was niet
meer toegestaan en in de stad waren
geen priesters meer aanwezig. De St.
Maartenskerk, in het vervolg Grote Kerk
genoemd, werd ontmanteld en ontdaan
van alle pracht en praal dat aan het
roomse verleden herinnerde. Altaren en
beelden werden verwijderd en de bijbelse
muurschilderingen ondergekalkt. Was
van oudsher het priesterkoor met het
altaar het centrale punt, nu werd dat de
oude preekstoel met zijn fraai bewerkte
panelen. Predikanten bestegen de kansel
ter verkondiging van de calvinistische leer.
Zodoende vond de nieuwe religie meer
en meer ingang. De koorbanken van de
kanunniken in het koor bleven nog wel
geruime tijd in de kerk staan, verscholen
achter het hek dat het priesterkoor
afsloot.
Ook de dagen van het klooster en de kerk

van de minderbroeders aan de Arkelstraat
waren geteld. Beide gebouwen werden
weldra afgebroken, waarna niets meer
herinnerde aan de franciscanen. Slechts
de naam ‘Broerensteeg’ verwijst nog naar
de verdreven broeders. Het vrijgekomen
terrein kreeg vervolgens de bestemming
van marktplaats voor paarden, ossen,
varkens, schapen en andere beesten.'“ Bij
het minderbroedersklooster hoorde een
kerkhof waar de overleden kloosterlingen
hun laatste rustplaats kregen. Deze
begraafplaats verdween evenzo onder
de Varkenmarkt, zoals opgravingen in
1996 aantoonden. Het zusterklooster
van de Agnieten werd ook opgeheven,
maar de kerk die bij het Bagijnhof aan
de Haarstraat hoorde bleef gespaard.
Dit gebouw kreeg een bestemming als
gasthuis. De Kapel aan de Arkelstraat, ooit
een katholiek bedehuis en toegewijd aan
de H. Nicolaas, bleef behouden omdat het
reeds lang geen kerkelijke bestemming
meer had. Het gebouw zou pas in 1835
worden afgebroken met uitzondering van
de voorgevel en de toren.
De uitoefening van de katholieke
godsdienst in Holland en Zeeland was
verboden. Het eerste plakkaat van de
Staten-Generaal verscheen 20 december
1581 en verbood alles wat met het katholicisme te maken had, zoals godsdienstige
samenkomsten, zelfs in particuliere

woningen, het dragen van geestelijke
kleding, het houden van scholen en
het verspreiden van geschriften. Op
overtreding stond een zware geldboete. >
Geregeld verschenen strengere plakkaten:
tegen het herbergen van priesters, het
samenwonen van klopjes, het houden
van bedevaarten, het sturen van kinderen
naar elders voor een katholieke opvoeding
en kinderen uit gemengde huwelijken
moesten protestant worden opgevoed.
Een plakkaat van 4 mei 1655 verbood
zelfs het bij testament iets vermaken aan
katholieke priesters en klopjes.
Desondanks bleef een deel van de stadgenoten de Katholieke Kerk trouw, de
kerk van hun vaderen waarmee generaties
waren opgegroeid. Naar schatting was

rond 1600 zeker het derde deel van de
inwoners nog katholiek.'® Wel werd het
hun heel moeilijk gemaakt. Ondanks
het ontbreken van een kerkgebouw en
het feit dat er officieel geen priesters
aanwezig waren voor het toedienen van

de sacramenten, bleef de Katholieke
Kerk ondergronds voortbestaan. Een niet
onbelangrijk deel van de burgerij bleef
de Kerk trouw. Die getrouwen kwamen
in het geheim bijeen. Slechts enkele
aanzienlijke families bleven katholiek,
zoals Van Broeckhuysen, Kemp, Van Kuijl,
Van Neercassel, Van Wevelinchoven
Zij brachten daarvoor wel een offer: de
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zonen van deze geslachten waren uitgesloten van belangrijke bestuursfuncties,
zoals lid van de vroedschap en van het
burgemeestersambt, tenzij zij van religie
veranderden. Sommige gebruiken van katholieke origine bleven nog lang in zwang.
Zo was in het midden van de 17° eeuw de
carnavalsviering nog niet uitgebannen.

Een door het stadsbestuur afgekondigde
verordening laat aan duidelijkheid niets te
wensen over:
“Alsoo veele ongeregeltheden worden
gepleecht bij diegeene die op vastelavonttijden, soo bij daech als bij avont, lanx de
straeten loopen in maskerade, rinckelroeyen ende alderhande moetwillicheden ter
handen trecken, strijdende tegens goede
politie ende ordre, …” \’
De noodzaak van deze verordening kan
niet anders worden gezien dan een bewijs
van een meer dan uitbundige carnavalsviering in het calvinistische Gorinchem.
De keur werd geregeld in de dagen vóór
aswoensdag door de stadsomroeper
bekend gemaakt.

Schuilkerk ‘De Koevoet’
Tot 1600 ontbreken aanwijzingen

over de aanwezigheid van priesters in
Gorinchem, maar zo nu en dan zal een
katholieke geestelijke de stad wel eens
hebben bezocht. Omdat het illegaal
was, is daarvan weinig of niets terug te
vinden in de archieven. Als er religieuze
samenkomsten te gebeuren stonden
klopten vrome vrouwen — de zgn. klopjes
— bij hun geloofsgenoten op deuren en
vensters om ze daarvan op de hoogte te
stellen. Tussen 1601 en 1618 bezochten
wereldheren en paters van de orde der
capucijnen nu en dan de Arkelstad om er
de priesterlijke taken waar te nemen.'?
Katholieke inwoners van Gorinchem stelden daarvoor een kamer in hun woning
beschikbaar, zodat nu eens hier en dan
daar in het geheim kon worden gekerkt.
In het begin van de 179% eeuw diende een
grote kamer in huize ‘De Koevoet’ van Jan

Jacobsz. van Santen aan de Hoogstraat
min of meer als permanente schuilkerk.
Via een poortje aan de achterzijde in de
Eendvogelsteeg konden de gelovigen
heimelijk binnenkomen. De kenmerken
daarvan zouden in de 194° eeuw nog in
dat huis te zien zijn geweest.'°
Zo’n wereldheer, een niet tot een kloosterorde behorende priester, was de theoloog
Herman Strick. Als pastoor en later deken
van de Buurkerk in Utrecht was hij in die
stad actief, maar hij verzorgde ook dien-

sten in de schuilkerk aan de Hoogstraat
in Gorinchem. Bij een getuigenverhoor in
1628 in verband met de zaligverklaring
van de Martelaren kwalificeerde hij zich bij
die gelegenheid met zijn nevenfunctie in
Gorinchem, waar hij volgens eigen zeggen
al meer dan 30 jaar pastoor was.?® Nemen
we zijn verklaring letterlijk, dan was hij al
vóór 1601 in de Arkelstad werkzaam.
Wegens ziekte moest pastoor Strick

drie jaar na die getuigenverklaring zijn
werkzaamheden in Gorinchem staken.
Zijn assistent, de wereldheer Joannes van
Wevelinchoven, volgde hem als pastoor
op. De wieg van deze pastoor stond in

1601 in Gorinchem?! Ter onderscheiding
van zijn oudere broer Johan werd de
priester ook wel aangeduid als Johannes
Hortensius van Wevelinchoven.
Pastoor Van Wevelinchoven was een telg
uit een oud en aanzienlijk Gorinchems
geslacht. Uit dien hoofde werd hij
alom gerespecteerd en kende hij veel
stadgenoten. Na zijn theologische studie
kwam hij naar zijn geboortestad om er
als priester te gaan werken. Door een
geboren Gorinchemer als geestelijke naar
de Arkelstad te zenden werd voorkomen
dat het burgerrecht wel eens een belemmering zou kunnen zijn. Dat hij in de
stad was geboren blijkt uit een door het
stadsbestuur afgegeven akte voorzien
van het stadszegel waarin stond, dat
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de wereldlijk priester voldeed aan de
plakkaten van de Staten-Generaal.” Hij
beschikte over goede relaties, want hij
was een oom van Johan van Neercassel,

die het bracht tot apostolisch-vicaris in de
Republiek, de geestelijke die was belast
met de leiding over de R.K. Kerk. Rond
1633 zou de pastoor zijn activiteiten
hebben verlegd naar een schuilkerk met
de naam ‘Dit is in Abrahams Schoot’.

Schuilkerk ‘Dit is in Abrahams Schoot’
De katholiek gebleven lakenkoper
Nicolaes Matthijsz. van Honkoop kocht

Gevelborduit1588vanhet
huis aan de Langendijk

in 1587 een huis aan de Langendijk van
de erfgenamen van Jan Jacobsz. Snoeck,
een patriciër die belangrijke functies voor
de stad had vervuld. Zo vertegenwoor-

met een afbeelding van
Abraham met Lazarus.

digde Snoeck als lid van de vroedschap
Gorinchem in juli 1572 bij de Eerste Vrije
Statenvergadering in Dordrecht. Bij die

gelegenheid werd de grondslag gelegd

voor een onafhankelijke staat, vrij van de
Spaanse overheersing. Jan Snoeck en zijn
vrouw overleden in resp. 1585 en 1586 en
vonden beiden een laatste rustplaats in de
Grote Kerk, na een echtverbintenis van 54
jaar, zoals op hun grafzerk in de kerkvloer
als bijzonderheid stond te lezen.”
Volgens de transportakte behoorde
bij het huis aan de Langendijk een aansluitend erf met een ‘afterhuysken’, een
wat achteraf staand gebouw bij de daar
aanwezige watergang. Het bewuste

erf was bereikbaar door het huis aan de
Langendijk en stond via een smalle gang
tussen de huizen in verbinding met de
Molenstraat, waar een poortje het steegje
afsloot.
Zoals in die tijd gebruikelijk was gaf
de eigenaar zijn huis een naam ter
onderscheiding van andere panden. Van
Honkoop noemde zijn woning aan de
Langendijk ‘Dit is in Abrahams Schoot’.
Een metalen plaat aan de gevel met

een wat primitieve voorstelling van de
aartsvader Abraham met op zijn schoot
de ten hemel opgenomen Lazarus in een
wit gewaad, gaf daarvan uitdrukking.
Na het overlijden van zijn echtgenote
hertrouwde lakenkoper Van Honkoop met
Magdalena Jansdr. Colf. Het huwelijk werd
niet in de Grote Kerk, maar ten stadhuize
voor schepenen gesloten, waaruit blijkt
dat het geen protestantse ingezetenen
waren, maar dissenters, niet behorende
tot de Nederduits-gereformeerde Kerk.
De echtelieden waren katholiek, zodat het
kerkelijk huwelijk in 1596 in het geheim
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Voor de kerkgangers waren er dan twee
vluchtwegen beschikbaar: door de smalle
gang naar de Molenstraat, of naar de
Langendijk door het huis ‘Dit is Abrahams
Schoot’.

Tekening van de pastorie
van de schuilkerk “Dit is
in Abrahams Schoot” aan
de Langendijk in 1811, met
links de toegangsdeur

En met een verstoring moest rekening

naar de kerk.

door een priester zal zijn ingezegend, misschien wel in de schuilkerk ‘De Koevoet’ of
aan huis.
Dat tussen de omringende huizen ingeklemde gebouwtje, met uitgangen naar
twee kanten, was ideaal om er heimelijk
katholieke samenkomsten te houden en
dat gebeurde ook. Het is evenwel niet
zeker wanneer het als kerk in gebruik
kwam. In elk geval deed het omstreeks
1633 dienst als statie van de wereldheren
en werd bediend door Joannes van
Wevelinchoven, die zijn werkzaamheden
van de Hoogstraat naar de Langendijk
had verlegd. Meer dan 40 jaar werkte
deze pastoor in de Arkelstad, vaak onder
moeilijke omstandigheden.
Als bedehuis van een niet erkend
kerkgenootschap kon de schout met
zijn dienaren wel eens een inval doen.

worden gehouden. In 1641 was de
volgende tekst officieel afgekondigd van
de pui van het stadhuis:
“dat alle rooms-catholycke burgers hebbende in haere huysen heymelijcke sortiën
ende uytgangen, waerdoor sijlieden van ‘t
eene huys in ’t ander cunnen comen als er
stoornis geschiet van den officier, deselve
heymelijcke sortiën sullen behoorlijck toe
doen metselen, sonder dat men daerdeur
uyt of in can comen binnen den tijt van 14
dagen.” **
Deze bekendmaking gold natuurlijk ook
voor de schuilkerk tussen de Langendijk
en de Molenstraat. De officier, een andere
benaming voor de schout, heeft echter
nooit ingegrepen, hoewel de overheid
wel degelijk wist van het bestaan van de
schuilkerk. Het onwettige kerkje werd
door de overheid gewoon gedoogd,
ondanks protesten van de zijde van
predikanten.
Na het overlijden van haar man bleef de
lang niet onbemiddelde Magdalena Colf
wonen in het huis aan de Langendijk. Zij
overleed in of kort voor 1649. Voor haar
dood had zij maatregelen getroffen om

het voortbestaan van het bedehuis te verzekeren. Haar woning aan de Langendijk

Tekening van de
achteruitgang van de

inclusief de schuilkerk had zij vermaakt

schuilkerk “Dit is in

aan haar geloofsgenoot, de advocaat mr.
Godefroy van Muylenburch.2
Twintig jaar later kwam dit gebouw in

Abrahams Schoot” in de
Molenstraat in 181.

opspraak. De kerkenraad van de protes-

tantse gemeente had signalen ontvangen

dat op die plaats een katholieke kerk

in aanbouw was en dat was voldoende
reden om te protesteren bij de burgerlijke
overheid. Er vonden in 1669 bouwactiviteiten plaats achter de bebouwing aan de

Langendijk. De betreffende passage in de

acta van de kerkenraad laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
“Alsoo van goederhand berigt is

geworden, dat in de Molestraat werd

gestigt een nieuwe paapsche kerke, tot
groote ergernisse van de gereformeerde
godsdienst, is goedgevonden dat uit
naam van dese vergadering eenige sullen
werden gedeputeert omme de edelachtbare
heeren burgemeesters deser stede sulks
te gaan remonstreeren, met versoek haar
edelachtbaren gelieven daarin te voorsien
ende te beletten, dat soo schadelijken ende
ergerlijken werk sijn voortgang hebbe ende
sijn daartoe genomineert Ds. Ouwens met

opgelegde beperkingen algemeen bekend
stonden. Voorkomen moest worden dat
in Gorinchem een nieuwe katholieke kerk
tot stand kwam. Elders in de stad waren
al een paar schuilkerken aanwezig en dat
was al erg genoeg. De deputatie van de
kerkenraad voerde de opdracht uit en
ging naar het stadhuis om met de burgemeesters te spreken over de bezorgdheid
van de kerkbestuurders. Vervolgens

lichtten de burgemeesters de vroedschap

De kerkenraad was beducht voor ‘paepse

in — het hoogste bestuurscollege van
Gorinchem — zoals uit de betreffende
resolutie van de vroede vaderen blijkt:

overtredingen van katholieken tegen de

predicant met twee ouderlingen bij haer

de heeren Vink ende Van Sprang.”

stoutigheden’, onder welke benaming de

“Burgemeesters proponeren, dat een
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sijn geweest ende te kennen geven, dat de
catholycken op den Langendijck ‘in Abrams
Schoot’ een plaets tot haeren godtdienst
appropriëren grooter als voor desen is

geweest ende cloostersgewijse, dat sij ‘t
hebben wesen inspecteren ende off men niet
dienden met eenige vroetschappen nevens
burgemeesters naerder inspectie te nemen;

ende is verstaen van ja ende worden nevens
burgemeesters daertoe gecommitteert
d'heeren Herwaerden, Manson, Grootvelt
ende Van Cleeff.” °”
Uit het citaat kan worden opgemaakt dat
ter plaatse al eerder door
katholieken werd gekerkt.
De delegatie uit de vroedschap ging
inderdaad een kijkje nemen bij het
nieuwe kerkje in aanbouw achter de
huizen aan de Langendijk, een kerkje
dat “uytterlijck schijnt tot den pauselijcken
godtsdienst geprapereert te worden”? De
heren bevonden zich in een lastig parket.
Door de bouw te verbieden zou een niet
onbelangrijk deel van de burgerij worden
benadeeld, wat ongetwijfeld tot veel commotie in de stad zou leiden. Bovendien
was de eigenaar een gerespecteerde
advocaat en de eerwaarde pastoor Van
Wevelinchoven was een achtenswaardig
ingezetene. Anderzijds kon de mening van
de kerkenraad van de invloedrijke gereformeerde gemeente ook niet zomaar ter
zijde worden geschoven. Als tussenoplos-

sing kozen de heren ervoor het oordeel
van de gehele vroedschap te vragen.
Vervolgens togen de zestien aanwezige

leden van de vroedschap naar de Langendijk om ter plaatse poolshoogte te
nemen, waarvan de notulist het volgende
verslag optekende:
“d ‘heeren van de vroetschap, geïnspecteert
hebbende het kerckelijck gebouw ‘in Abrams
Schoot’ op den Langendijck, daervan
hiervooren mentie is gemaeckt, hebben naer
voorgaende deliberatie verstaen, dat men de
rooms catholycken die ‘t voors. kerckelijck
gebouw haer onderwinden sal aenseggen,
dat sij ‘tselve sullen hebben aff te breecken,
off soodanich te maecken dat het geen
kerck gelijckent ende dat sij haer niet sullen
bevorderen aldaer eenigen dienst te doen,
off soo men bevint dat sij sulx doen, dat in
sulcken geval voor alsnu ende alsdan ende
alsdan voor alsnu vast wort gestelt ende
verstaen, dat men ‘t voors. gebouw de facto
sal affbreecken tot den gront toe, sonder
eenich verschooninch off dissimulatie.” °
Het gebouw leek van buiten te veel op
een kerk en dat was alleen toegestaan
voor kerkgebouwen van de officiële kerk.
Op bevel van de vroedschap moest de
nieuwe schuilkerk dus worden gewijzigd
of afgebroken.
Het kerkbestuur van ‘Dit is in Abrahams
Schoot‘ nam nota van de gewraakte
resolutie van de vroedschap. Het ging niet

over tot afbraak, maar liet enige veranderingen aan het gebouw aanbrengen
overeenkomstig de wensen van de overheid. Daarna gingen de burgemeesters
weer op onderzoek uit en rapporteerden
aan de vroedschap:
“dat sij hebben wesen inspecteren ‘t gebou

gemaeckt ‘in Abrams Schoot’ op den

Langendijck volgens resolutie van den
eersten february lestleden, ende bevonden
datter was een groote camer rontom met

stoelen beset ende schilderijen ende dat sij
meenden dat den heere drost incumbeerden
de placcaten van d‘heeren Staten op ‘t
verbod van de vergaderinch van catholycken
gemaeckt te maynteneren ende denwelcken
haer edelen dese saeck aenbevolen lieten.” %
Het ging allemaal erg officieel. Ook mr.
Carel van Zijl, de drossaard en hoogste
bestuurder van de stad en vertegenwoordiger van de Staten van Holland,
had geconstateerd dat de schuilkerk nu
voldeed aan de voorschriften en daarmee
was de kous af. De schuilkerk ‘Dit is in
Abrahams Schoot’ tussen de Langendijk
en de Molenstraat werd voortaan door
de overheid gedoogd en daarmee moest
de kerkenraad van de gereformeerde
gemeente genoegen nemen, al zal dat
niet van harte zijn geweest.
Sedert de restauratie van 1987/88 ziet het
kerkgebouw aan de Langendijk er ongeveer weer uit als de verbouwde schuilkerk

anno 1670. De toegang gaat thans niet

meer door een huis aan de Langendijk,
maar door een met een hek af te sluiten
poort en de gang naar de Molenstraat
bestaat al lang niet meer.
Hoe het kerkje er van binnen uitzag is
niet bekend, maar ongetwijfeld voorzien

van roomse luister. Banken waren er niet,

maar wel stoelen, wellicht de gebruikelijke, multifunctionele bidstoelen. Aan de
wanden hingen schilderijen, vermoedelijk
de veertien kruiswegstaties, voorstellingen van de door Jezus afgelegde
lijdensweg. Enkele staties kunnen naast
en tussen de vensters aan de epistelzijde
zijn aangebracht en de andere aan de
blinde muur aan de evangeliezijde. Het
altaar moet hebben gestaan in de absis,
de halfronde uitbouw aan de westzijde
tegenover de ingang. Evenals de middeleeuwse parochiekerk, was de schuilkerk
‘Dit is in Abrahams Schoot’ toegewijd aan
de H. Martinus.
Meer dan 40 jaar, tot zijn overlijden
in februari 1672, bleef Joannes van
Wevelinchoven werkzaam als pastoor in
Gorinchem; zijn laatste rustplaats kreeg
hij in de Grote Kerk! Toen ruim 70 jaar
later een familielid stierf — dat was de
zeer gefortuneerde weduwe Maria Anna
van Wevelinchoven - van Wevelinchoven
— bleek zij te beschikken over een groot
aantal familieportretten, waaronder een
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De vroegere schuilkerk
“Dit is in Abrahams
Schoot” achter de bebouwing aan de Langendijk,
sedert 1815 in gebruik bij
de Hersteld-Evangelisch
Lutherse gemeente.

geschilderd portret van pastoor Joannes
van Wevelinchoven en een portret van
een der Martelaren.
Opvolger van deze pastoor was zijn neef
Balthasar van Wevelinchoven. De pastorie
aan de Langendijk en de schuilkerk gingen
in 1687 in eigendom over op het familielid
Hendrick Balthasar van Wevelinchoven,
want de pastoor kon niet te boek staan
met onroerende eigendommen. De
nieuwe eigenaar, eveneens een afstammeling uit het gerespecteerde katholieke
geslacht, betaalde voor het complex
f 1.500 en daardoor kon de schuilkerk
behouden blijven.
Pastoor Balthasar van Wevelinchoven
overleed in september 1694. Behalve

pastoor in zijn vaderstad, was hij kanunnik
van het Utrechtse kapittel.” Hij zou
sympathieën hebben gehad voor het
Jansenisme. Zijn kapelaan Cornelis van
den Hoven volgde hem op.” Onder diens
pastoraat en dat van zijn opvolger voltrok
zich een scheuring in de Nederlandse
kerkprovincie. Net als hun voorganger Balthasar van Wevelinchoven waren de beide
geestelijken volgelingen van Cornelius
Jansenius, waaruit de kerk van Utrecht
voortkwam, die bekendheid kreeg als de
Oud-katholieke Kerk. Deze maakte zich
los van de Rooms-katholieke Kerk door
o.a. het pauselijk gezag niet te erkennen.
Omstreeks 1723 was sprake van een
op oud-katholieke leest geschoeide
schuilkerk ‘Dit is in Abrahams Schoot’. De
meeste geloofsgenoten wendden zich
van lieverlee af van hun oud-katholieke
herders en zochten aansluiting bij de
andere katholieke schuilkerken die Gorinchem rijk was. Het gevolg was een sterke
terugloop van het aantal kerkgangers. De
oud-katholieke statie aan de Langendijk
ging een kwijnende toekomst tegemoet
en toen in 1798 de pastoor ten grave «

werd gedragen, kwam er geen opvolger
meer. Zeventien jaar later verkocht de
kleine oud-katholieke gemeente het
kerkgebouw aan de evangelisch-lutherse
gemeente, die er nog altijd gebruik van
maakt.

Schuilkerk ‘Het Kruys’
Aan de Langendijk was nog een katholieke
schuilkerk te vinden. Die kerk was in handen van leden van de Sociëteit van Jezus,
de jezuïeten. Deze door Ignatius van
Loyola gestichte orde verkreeg in 1540 de
pauselijke goedkeuring. De orde bewoog
zich vooral op het terrein van opvoeding
en geloofsverkondiging en speelde een
belangrijke rol in de Contra-reformatie,
de grote vernieuwingsbeweging in de
Rooms-katholieke Kerk tegen het opkomende protestantisme in het midden
van de 16% eeuw. Daardoor stonden
de jezuïeten in het missiegebied van de
Noordelijke Nederlanden allesbehalve
positief bekend.
De jezuïet pater Van der Meer S.|. kwam in
1639 naar zijn geboortestad Gorinchem
en stichtte een schuilkerk in een van de
vier huizen aan de Langendijk tussen de
Kerksteeg en de Kraansteeg. Het was
het tweede huis vanaf de Kerksteeg en
vanouds genaamd ‘De Vier Leeuwen’.
Het huis ernaast, het derde, stond bekend
onder de naam ‘Het Gulden Kruys’, ook
wel aangeduid als ‘Het Kruys’ of ‘Het
Kruysje’. Het lijkt erop, dat de schuilkerk
was ingericht in het huis ‘De Vier
Leeuwen’, maar bekend stond onder de
naam van het belendende pand met de
wel heel toepasselijke naam. Huize ‘Het
Kruys’ kan geen schuilkerk onder zijn dak
hebben gehad, want de eigenaren en ook

de bewoners beleden niet het katholieke
geloof.
Het huis ‘De Vier Leeuwen’ was de
ouderlijke woning van Digna Vervooren,
de echtgenote van Jan Claesz. Cammessiers en moeder van zoon Cornelis. Jan

Cammessiers had een niet alledaagse
achternaam die in diverse variëteiten
voorkomt. Waarschijnlijk kwam hij uit
zuidelijke streken en introduceerde
zodoende hier de zo goed als onbekende
jezuïeten. Jan van Kuyl noteerde bij de
genealogie Vervooren in zijn wapenboek,
dat het echtpaar Cammessiers een zoon
Cornelis had die was ingetreden bij
de jezuïeten en die zich Van der Meer
noemde.” Waarom hij zich van die naam
bediende blijft duister, maar feit is dat zijn
vaders naam niet erg in het gehoor lag.
Zoon Cornelis aanschouwde in 1605 het
levenslicht en ontving op 29-jarige leeftijd
de priesterwijding. Na zijn theologische
opleiding dook hij in Gorinchem op,
nadat hij van zijn generaal opdracht had
gekregen het katholieke geloofsleven in
zijn geboortestad te stimuleren?
Deze pater werkte als pastoor van
de schuilkerk ‘Het Kruys’. Net als zijn
collega’s in de stad gedroeg hij zich zo
onopvallend mogelijk, om niet in aanvaring te komen met de overheid.
Daardoor zijn er over hem weinig bijzonderheden bekend.
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Pastoor Van der Meer, ook wel aangeduid
als Van der Meersch of Vermeersch,
overleed begin augustus 1653 op 48jarige leeftijd. Uit de beschrijving van zijn
nalatenschap blijkt dat de pater een zeer
ontwikkelde man was.” Hij bezat in elk
geval een uitgebreide bibliotheek met
voornamelijk Latijnse en theologische
boeken, waaronder het boek van Estius
over de Martelaren van Gorcum, een

paar boekwerken van Jan van Gorkum en
niet verwonderlijk: een exemplaar van
het ‘Missale Romanum’ op folio formaat.
Ook bezat hij een boekwerk over de
Nationale Synode, waar o.m. de leer van
de Nederduits-gereformeerde Kerk werd
vastgesteld en die in zijn jonge jaren in
Dordrecht was gehouden. Tot zijn inventaris behoorden natuurlijk ook alledaagse
dingen, zoals een tinnen inktpot, een
doosje met zand om de inkt te drogen,
een vergrootglas, 19 stuks slaapmutsen
om ’s nachts geen kou te vatten in de
tochtige woning en maar liefst 51 beffen.
Als toegewijd jezuïet bevond zich in zijn
woning ook een ‘afbeeldinge van d'eerste
eeuwe der Sociëteyt Jesu’.
Als Jacob Vervooren, de oom van pater
Van der Meer, het huis ‘De Vier Leeuwen’
aan de Langendijk in 1657 verkoopt, blijft
in de transportakte onvermeld dat er een
schuilkerk was gevestigd. Het bewuste
pand komt dan voorf 5.000 in handen

van Johan van Gilse. Volgens aan het erf
gebonden tijnzen moest de eigenaar bovendien jaarlijks aan de rentmeester van
het Gasthuis 1 gulden, 4 stuivers en een
schepel grauwe erwten overhandigen,
later becijferd op een bedrag van f 1,80,
en aan de rentmeester van de Grote Kerk
de somma van 5 stuivers en 8 penningen.
Johan van Gilse noemde zich heer van
Villers, Lens, Saint Servais en Lens à Croix
naar bezittingen in Henegouwen. Door

zijn huwelijk was hij verbonden met het
geslacht IJpelaar van een gelijknamige
buurtschap ten oosten van Breda. In
het midden van de 17% eeuw, precies
de periode waarover het hier gaat,
verleenden de heren van de IJpelaar
schuilplaats aan de paters jezuïeten ter
bediening van de in Bavel en Ginneken
wonende katholieken. Het is dus niet zo
verwonderlijk dat Johan van Gilse ook
beschermer van jezuïeten was en daarom
de schuilkerk kocht, want geen jezuïet
kon natuurlijk het huis op zijn naam laten
zetten. Overigens was Johan van Gilse
een vreemde eend in de bijt, wiens naam
niet verder in de stedelijke archieven is
aangetroffen. Hij kwam blijkbaar speciaal
voor de overdracht van het pand met de
schuilkerk naar Gorinchem.
Volgens een verslag van 1662 bediende
toen de jezuïet Joannes Baptista Baes-

donck de schuilkerk ‘Het Kruys’. Het

is niet zeker of hij de directe opvolger
van pater Van der Meer was, want
de gegevens zijn uiterst schaars. Tot
1673 was pater Baesdonck werkzaam,
waarna Petrus Noorman SJ. hem tot 1685

opvolgde. Een heel korte tijd kwam Frans
van der Moer S.|. naar Gorinchem, waarna
Carolus Claessens SJ. in de periode
1686-1694 leiding gaf aan de schuilkerk
‘Het Kruys’. Daarna beheerde Frans Cortijl
S.|. de schuilkerk, opgevolgd door Joannes
Volckaert SJ. in de jaren 1699-1700 en
toen kwam pater Egidius Corluy S.J. naar
Gorinchem.”®
In 1706 kregen burgemeesteren een

klacht te behandelen van Bastiaen Hoboke
en zijn vrouw. De pater van de schuilkerk
‘Het Kruys’ had twee kindertjes van een
overleden familielid onder zijn hoede genomen en nu was de geestelijke van plan
de kinderen in Brabant te laten opvoeden
in de katholieke traditie. De pater werd
vervolgens op het matje geroepen en hij
moest de beide kinderen ter opvoeding
afstaan aan Bastiaen Hoboke, zodat
hun vorming volgens de protestantse
beginselen kon geschieden. Een paar jaar
later zou de jezuïet uit Holland verbannen
zijn, maar na acht jaar keerde hij in het
geheim terug.“°
Als de burgemeesters in het najaar van
1737 een opgave moeten doen van

de aanwezige katholieke kerken in de

stad, wordt de bewuste schuilkerk op

de Langendijk tussen de Kerksteeg en
de Kraansteeg aangeduid als: “voorheen
gebruikt tot oefening van voorsz. godsdienst, dog zedert het vertrek van de Jesuïten
geslooten en daarin geen dienst gedaan.”*
Dat was duidelijke taal.
De sluiting hield verband met de
verbanning van de priester van de
bewuste schuilkerk. De daar opererende
pater Corluy S.|. was vijf jaar eerder in
aanvaring gekomen met de overheid
en moest daarom Gorinchem verlaten.
In de resolutiën van burgemeesteren is
daarover het volgende opgetekend:
“dat seker geordende Jesuiït, genaamt pater
Corlu, zich thans in dese stad ophoudt
strijdig tegen verscheide placaten, hebben
goedgevonden den voorn. pater Corlu bij
desen te ordonneren van binnen den tijdt
van agt dagen zich uyt de stad te begeven en
te vertrekken … ”
Wat de eerwaarde precies had uitgespookt blijft duister, maar eind mei 1732
moest hij zijn kerkvolk in de steek laten en
op hoog bevel vertrekken. Het betekende
het definitieve einde van de jezuïetenstatie.

Vijf jaar later probeerden Anthonie Vloers
en Jan van Wevelinchoven de schuilkerk
weer open te krijgen, waartoe zij een

onderdanig verzoekschrift indienden bij
burgemeesteren. Om de overheid niet
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voor het hoofd te stoten zouden dan geen
jezuïeten, maar niet tot een kloosterorde
behorende wereldheren de kerk gaan
bedienen. Te denken valt dat meer
kerkruimte nodig was voor het opvangen
van geloofsgenoten die de inmiddels als
oud-katholiek bekend staande schuilkerk
‘Dit is in Abrahams Schoot’ de rug hadden
toegekeerd. Het verzoek werd echter niet
gehonoreerd, zoals we al weten uit de
reeds gesignaleerde opgave van kerken.
Er zou nooit meer gekerkt worden.
Weinige jaren later kocht drossaard
Martinus van Barnevelt het van buiten niet
als kerk herkenbare huis, dat toen werd
omschreven als “voorheen geweest een
Roomse kerk”. Had de drossaard soms
zijn zinnen gezet op het huis en mocht
daarom het kerkje niet meer open? Tezamen met het naastgelegen pand betaalde
Van Barnevelt er slechts 10 dukaten voor,
overeenkomend met de somma van 31
gulden en 10 stuivers, wat ook toen een
luttel bedrag was voor twee huizen. Het
zullen niet veel meer dan bouwvallen
zijn geweest. De nieuwe eigenaar liet

vervolgens de panden afbreken.

Schuilkerk ‘Het Klooster’
Behalve de beide schuilkerken aan de

Langendijk was Gorinchem nog een
katholiek kerkje rijk in een ander deel van
de stad. Die schuilkerk werd bediend door

regulieren, de paters minderbroeders

van de orde der franciscanen, dezelfde
orde waarmee Gorinchem in het verleden
een duidelijke band had gehad met zelfs
een klooster binnen zijn muren. Het was
pater Joannes de Rooy O.F.M. die in 1628
de zielzorg in de Arkelstad ter hand nam.
De minderbroeder was een man met
ervaring. Hij had al zo’n tien jaar zielzorg
achter de rug in Hoorn en Schellinkhout,
zoals blijkt uit een door een notaris
afgegeven bewijs van goed gedrag.“
Na ruim een halve eeuw was dus weer een
franciscaan in Gorinchem neergestreken,
maar de bevoorrechte positie zoals de
clerus vroeger had gehad, behoorde tot
het verleden. In tegendeel, de katholieke
voorganger moest zich zo onopvallend
mogelijk gedragen. Hij kon zich nooit in
zijn bruine kloosterpij op straat vertonen.
Aanvankelijk kwamen de gelovigen bijeen
op de bovenste verdieping van de woning
van de pater, die met een paar klopjes
een huis aan de Oude Lombardstraat
bewoonde. Dit huis was ook vanuit
de Haarstraat bereikbaar, wat het als
schuilkerk uitermate geschikt maakte. Het
huis had twee zolders die als kerk waren
ingericht.

De geregelde kerkgang van katholieke
stadgenoten naar de Oude Lombardstraat
kon natuurlijk in het betrekkelijk kleine
Gorinchem niet verborgen blijven. Drossaard Jacob van Paffenrode ging in hoogst
eigen persoon in juni 1634 een kijkje nemen in de schuilkerk. Hij kwam blijkbaar
tijdens een van de kerkelijke diensten,
want hij trof er mannen, vrouwen en
kinderen aan en zelfs enige soldaten. Op
de zolders stonden banken met wel plaats _
voor driehonderd personen. De kappen
van de zolders waren netjes met planken __
afgetimmerd. De jonker rapporteerde
zijn bevindingen aan het Hof van Holland
en dat bepaalde dat de eigenaar van de
woning waarin de verboden bijeenkom-
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De franciscaan pater
johannes de Rooy op
zijn doodsbed, gekleed
in zijn kloosterhabijt en
omgeven door vanitassymbolen, in 1648
geschilderd door Jan
Nieuwaal.
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sten werden gehouden een boete van
f 200 moest worden opgelegd.“ Toch kon
de kerk blijven functioneren.
Voor de vroedschap was dat niet genoeg,
die wilde zelfs overgaan tot sluiting van de
schuilkerk:
“de oeffeninge van de paepsche religie die
daechlijcx gedaen ende gepleecht werdt in t
huys van Lijsbeth Snoecx in de
Lombertstraet; is geresolveert dat men
daervan een acte van verbodt aen deselve
sal seynden.” *°
Maar nee, om een of andere reden
gebeurde dat niet. Wel bleef de statie
van de franciscanen een voortdurende
bron van ergernis voor de leden van de
protestantse kerkenraad. In april 1642
ondernam de raad weer een actie:
“dat men bij drost ende borgemeesteren
sal aenhouden om de cloppen ende andere
paperijen tegen te gaen, item te seggen van

den pater in ’t Clooster.”
Of het volgende een late reactie was op
het bovenstaande is niet zeker, maar feit
is dat de eerwaarde pater op 4 september
1644 te horen kreeg, dat hij binnen 48
uur de stad en het Land van Arkel moest
verlaten zonder ooit te mogen terugkeren.#? Verbanning was destijds een uiterst
effectieve strafmaatregel, waardoor men
in een keer van de lastpost af was. Het
huis aan de Oude Lombardstraat stond
op naam van een vrouw en die kreeg

een boete van f 200, omdat zij van haar
huis een ‘papistenkerk’ had gemaakt.
Bovendien moesten binnen een dag alle
religieuze voorwerpen zijn weggehaald.
In het citaat is sprake van “t Clooster’. Het
feit dat er een kloosterling werkzaam was
zal aanleiding voor die naam zijn geweest.
Het betekende echter niet het einde
van de schuilkerk ‘Het Klooster’, want
de pater beschikte over goede relaties.
Advocaat Godefroy van Muylenburch,
dezelfde persoon die we al tegenkwamen
als eigenaar van de schuilkerk ‘Dit is in
Abrahams Schoot’, nam het op voor de
verdreven pastor. Namens verscheidene
ingezetenen schreef hij een paar maanden
later een onderdanige brief aan de
stedelijke overheid waarin hij verklaarde
dat pater De Rooy al zeventien jaar in Go-

rinchem werkzaam was geweest en had
gehoopt tot zijn dood in functie te kunnen
blijven. Had hij zich niet altijd correct
aan de voorschriften gehouden en zich
in het verleden bijzonder verdienstelijk
gemaakt door zieken bij te staan tijdens
de vreselijke pestepidemieën. En nu was
de pater zonder opgave van redenen °
onlangs verbannen uit Gorinchem en het
Land van Arkel.“° Het verzoekschrift van
de advocaat om terugkeer van pater De
Rooy had succes, want weldra kon de
franciscaan zijn taak in Gorinchem weer
opvatten.

Weinige jaren later werd de zielzorger

op straat mishandeld door een fanaticus,

waarna hij korte tijd later op 13 juni 1648
overleed. Deze beminnelijke priester
stond bij zijn geloofsgenoten in hoog
aanzien. De schilder Jan Rutgersz. van
Nieuwael maakte van hem een portret

liggend op zijn doodsbed, gekleed in
zijn bruine kloosterhabijt. De vrome

overledene is afgebeeld omgeven door
vanitassymbolen, zoals een brandende
kaars, een schedel, een zandloper en in

zijn gevouwen handen een kruisbeeld.

Na het overlijden van de godvruchtige
pater De Rooy, kwam pater Aegidius
Pypops naar Gorinchem. Deze zielzorger
was een Vlaming van geboorte, afkomstig
uit St.-Truiden. Ook hij kreeg het aan de
stok met de kerkenraad. In de resolutiën
van de vroedschap staat op 21 augustus
1652 genoteerd:
“Gelesen de remonstrantie bij den
kerckenraedt overgelevert om te weeren
de stoutheyt van de pausgesinden ende
van de cloppen, item het stooren van het
cloppenclooster, is verstaen… ” °®
Pas op 3 januari 1654 verwierf pater

Pypops het burgerrecht van Gorinchem
door ten overstaan van twee burgemeesters de eed af te leggen”! In dat zelfde jaar
kwam een predikant weer klagen bij de
vroedschap over:
“de stoutheyt van de papisten ende cloppen

ende versoeckt dat bij d'heeren daerin mach
werden versien ende het Clooster gestoort,
waerop is verstaen ’tselve noch een weynich
op te houden ende daerop in volle vroetschap te resolveren ende daertoe d'absente
heeren te vermaenen om daerin gedaen te
worden als nae behooren.” °?
Ook toen beschikte de overheid over een
grote doofpot, want daarin verdween
deze kwestie, maar de kerkenraad bleef
alert. Vijf maanden later al noteerde de
scriba:
“aangaande de exorbitantjen van de
papisten in haar vergaderingen vrijmoedig
prediken bij wooningen van kloppen,
houden van een seker belend klooster daar
een paap zonder verlof van de magistraat
in woond etc. op welke dingen voor desen
eenige remonstrantiën geslagen hebben” °®
Of de predikant die de klacht bij de
burgerlijke overheid moest aankaarten
zich van zijn opdracht kweet, is onzeker.
Een reactie is in elk geval niet aan getroffen.
Volgens een verslag van de apostolisch
vicaris Van Neercassel waren in 1662
in zijn geboortestad Gorinchem drie
priesters werkzaam.” Dat waren: Johannes van Wevelinchoven die we kennen
als de pastoor van de schuilkerk ‘Dit is in
Abrahams Schoot’, dan de jezuïet Joannes
Baptista Baesdonck, de zielzorger van de
schuilkerk ‘Het Kruys’ aan de Langendijk
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en vervolgens pastoor Michael Meyers
O.F.M. van de schuilkerk aan de Oude
Lombardstraat. Pater Meyers, voorheen
gardiaan van het klooster in Mechelen,
was twee jaar eerder pastoor Pypops

opgevolgd. Deze drie priesters bedienden
de gelovigen zowel in Gorinchem, als in
Woudrichem, Loevestein en de omliggende plaatsen.
De leden van de protestantse kerkenraad
zagen met lede ogen, dat de geloofsgemeenschap van de schuilkerk ‘Het
Klooster’ in omvang toenam. De volgende
passage in de acta van 1663 laat aan
duidelijkheid niets te wensen over:
“dat onder ander aanwassende stoutigheyt
des pausdoms oock mede waraghtigh
is, dat de paapsche kerck in ‘t Klooster
soo genaamt grooter werdt gemaakt en
werdt gevraaght of het niet noodigh is dat
men vigileert tegens d’aanbouw van de
voornoemde paapsche kerck”.°>
De drossaard kreeg het verzoek “den
opbouw van die afgodische tempel” te
verhinderen, maar vergeefs: zes weken
later bleek de vergroting van de kerk
een feit, waarna de drossaard opdracht
kreeg maatregelen te nemen, opdat
verdere uitingen van het kerkgenootschap achterwege zouden blijven. Of de
drossaard inderdaad maatregelen nam, is
onduidelijk.
Pater Meyers was erg geliefd en niet

uitsluitend bij zijn geloofsgenoten. Bij
zijn begrafenis in 1690 was zelfs de
magistraat vertegenwoordigd en dat
wilde wat zeggen in het calvinistische
Gorinchem. Als zijn opvolger kwam pater
Henricus Eelkens O.F.M. naar Gorinchem,
die tot zijn dood begin december 1705
als pastoor werkzaam was. Hij kreeg een
laatste rustplaats in de Grote Kerk. Daarna
ontving pater Ferdinandus du Quavre
O.F.M. opdracht van zijn superieuren naar
Gorinchem te gaan en daar als pastoor de
zielzorg op zich te nemen van de kerk die
bekend stond als ‘Het Klooster’.
De Staten van Holland wilden meer vat
krijgen op de katholieke geestelijkheid.
Zo bepaalde een plakkaat van 1730
dat zij, die een priesterlijke taak wilden
uitoefenen, een schriftelijk bewijs van
toelating moesten hebben, af te geven
door burgemeesteren, of ten plattelande
door de baljuw.” Ten stadhuize werd voor
dat doel een register aangelegd, waarin
de geestelijken, wilden zij hun taak kunnen uitoefenen, een wel zeer uitvoerige
verklaring moesten ondertekenen. Binnen
de maand kreeg pater Du Quavre de
aanzegging naar het stadhuis te komen
om de getuigenis te ondertekenen”?
Pater Du Quavre bekrachtigde de akte
met zijn handtekening. Ten bewijze daarvan ontving hij een schriftelijk bewijsstuk,
waarin het hele relaas stond afgeschreven.

TEKST VAN

DE DOOR

PRIESTERS AF TE LEGGEN

VERKLARING

wettige overigheid en tot een vreedsaem en seedig
gedrag; dat ik bovendien niet sal contribueren met

Ik verklaare bij dese mijne ondertekening op mijn

raad of daat, directelijk of indirectelijk, in eeniger

priesterlijk woord, in plaatse van eede, dat ik een

manieren om door eenig ingeseten deser provintie

hertelijke afkeer hebbe van het gevoelen dergeenen,

te doen destineren, belooven of geven eenig geld of

welke leeren dat de paus of eenige andere kerkelijke

geldswaarde, of wat het ook anders soude moogen

overheid de magt heeft om de onderdaanen te

wesen, aan of ten behoeve van eenige buytenlandse

ontslaan of dispenseeren wegens ketterije of om

kloosters, collegiën, seminariën, kerken of andere

eenige andere oorsaak van den eed en gehoorsaam-

Roomsche gestigten en gemeenschappen of van de

heid aan de burgerlijke overheid en dat men geen

leden vandien, hoe ook genaamd; en eindelijk dat

trouw en onderdanigheid schuldig is aan degeenen

ik geenderhande absolutie, nog dispensatie van de

die in de kerkelijke ban en buyten de schoot van de

paus of van niemand anders sal versoecken, nog

Roomsche kerk sijn; dat ik niet alleen het tegendeel

aannemen tegen de bovenstaande mijne verklaringe

van die stellingen gevoelen, maar na mijn uitterste

en ondertekening, of tegen eenig deel of lid derselve,

vermogen sal inboesermen aan de leden van onse

geen uitgesondert.

gemeenschap en deselve, so door mijn voorbeeld

Actum ter camere van burgermeesteren binnen

als leere, sal vermaanen tot gehoorsaamheid

Gorinchem den 17 october 1730.

aan de Staaten en magistraaten, als aan haar

Sedert de sympathie van de voorgangers
van de schuilkerk ‘Dit is in Abrahams
Schoot’ voor het Jansenisme en de opheffing van de schuilkerk ‘Het Kruys’ was de
schuilkerk ‘Het Klooster’ aan de Oude
Lombardstraat nog de enige locatie in de
stad waar rooms-katholieken hun kerkelijke plichten konden vervullen. Daardoor
was het aantal kerkgangers aanzienlijk
toegenomen en ook waren er nogal wat

katholieke militairen in Gorinchem gelegerd. Bovendien bevonden zich onder de
dijkwerkers die aan de dijk bij Hardinxveld
arbeidden veel geloofsgenoten die ook

op de kerk ‘Het Klooster’ in Gorinchem
waren aangewezen. Zoals we al zagen
dienden daarom een paar invloedrijke
geloofsgenoten een verzoekschrift in
bij het stadsbestuur om het al jaren niet
meer in gebruik zijnde jezuïetenkerkje
‘Het Kruys’ aan de Langendijk weer open
te stellen, maar dat was afgewezen. Ook
voerden zij aan dat de op leeftijd zijnde
pater Du Quavre — de man zou 67 jaar zijn
— de werkzaamheden voor zijn parochie
eigenlijk niet meer alleen af kon. Hij had
dringend assistentie nodig. De indieners
van het rekest verzochten daarom dat hij
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“vermits zijne hogen jaeren en impotentie
een cappelaen tot zijne assistentie zoude
mogen employeeren … ”.”®

Zo gebeurde het dat het stadsbestuur
in 1737 toestemming gaf voor de

benoeming van een kapelaan, maar die
assistent mocht beslist geen kloosterling
zijn, zoals de pastoor. Burgemeesteren

waren blijkbaar bevreesd dat dan een
kloostergemeenschap in de stad zou

ontstaan, waartoe overigens de naam van

de schuilkerk alle aanleiding gaf. Het was
de wereldheer Nicolaas van der Zande die
naar Gorinchem kwam om de pastoor bij
te staan, maar op de laatste dag van dat
jaar nam de seculiere priester Arnoldus de
Bouter zijn plaats in.”°
Voor het verkrijgen van een vergunning
voor priesters om zich in Gorinchem te
mogen vestigen, moest fors in de buidel
worden getast: f 75 voor de burgemeesters, f 25 voor de secretarissen, f 8 voor
de klerk die de akte moest schrijven, f 4
voor de kamerbewaarder, de bode die
de akte ging overhandigen kreeg f 2
en nog 7 stuivers voor het zegel aan de
akte; totaal een bedrag vanf 114,35,
waarvan dus diverse overheidsdienaren
profiteerden.
De drossaard had ook een aardige bijverdienste aan begane overtredingen.
Een zekere Pieter Rievet van de katholieke
religie had het gepresteerd in de Grote

Kerk tijdens het openingswoord van de
predikant en plein public “zijn water te
maken tegen de muur binnen de kerk”.°' Dat
was uiteraard niet netjes, maar wel netjes
omschreven. Hij kreeg daarvoor een
behoorlijke boete van f 125, waarvan de
helft in de zak van de drossaard verdween
en de rest in de kas van de diaconie. In
die zelfde tijd gaf een katholieke weduwe
onderwijs aan kinderen, maar ook het
houden van zo’n kinderschool was in strijd
met de geldende plakkaten en derhalve
verboden.
In een stad als Gorinchem kwamen nogal
eens gemengde huwelijken voor. De
protestantse kerkenraad eiste dan dat de
uit het huwelijk geboren kinderen door
een predikant gedoopt moesten worden.
Maar dat gebeurde lang niet altijd. Dan
werd aangeklopt bij de stadsbestuurders
om de pastoor op het matje te roepen en

hem te verbieden kinderen uit gemengde
huwelijken te dopen. Aanstootgevend
was ook het feit, dat een katholieke man
van elders kort na zijn huwelijk met een
protestantse vrouw demonstratief met
een koperen kruis op zijn borst door
Gorinchem paradeerde.”? Het stel moest
de stad verlaten.
In het najaar van 1743 gaf het
stadsbestuur toestemming om een

minderbroeder als assistent te nemen
en verlof dagelijks twee missen op te

dragen: de ene ’s morgens om 7 uur en de

andere om 10 uur. Dit kwam als antwoord
op een verzoekschrift van enige stadgenoten, waarin de volgende zinsnede
voorkomt: “dat ter oorzake van de klynte en
bouwvalligheid van hun kerk mag worden
gecontinueert met het celebreren van twee
missen dagelijkx”.® Zelfs voor dit soort
zaken moest de stedelijke overheid haar
fiat geven. De schuilkerk was blijkbaar zo
klein, dat het noodzakelijk was dagelijks
twee missen te lezen. Bovendien moet de
kerk erg bouwvallig zijn geweest.
Na zes jaar vertrok kapelaan De Bouter en
kreeg de Waalwijker Lambertus Couwenberg permissie de pastoor als kapelaan te
assisteren. Net als de pastoor behoorde
ook hij tot de orde der franciscanen.
Vergeten was het verbod een kloosterling
aan te stellen!
Pastoor Du Quavre O.F.M. overleed op 15

februari 1749. Drie dagen later kreeg hij
een laatste rustplaats in de Grote Kerk. De
koster was blijkbaar erg in de war, want hij
schreef abusievelijk in het begraafboek:
“de Heer passtoor Lambertus Couwenberg”,
maar pater Couwenberg behoorde nog
altijd tot de levenden. De 40-jarige kapelaan kreeg vervolgens toestemming in de
voetsporen van wijlen pastoor Du Quavre

te treden, waarna weer een kloosterling
— de franciscaan Arnoldus Brouwer — de
statie als kapelaan kwam dienen.

De kerkgemeenschap van de franciscanen
groeide gestaag. In het midden van de
184 eeuw zou het aantal communicanten
620 hebben bedragen, dus personen van
twaalf jaar en ouder.®* De schuilkerk aan
de Oude Lombardstraat was veel te klein
om op zon- en feestdagen alle kerkgangers te kunnen bevatten en het verkeerde
in een bouwvallige staat. In 1758 werd de
schuilkerk vervangen door een nieuwe,
waarvan het jaartal met muurankers was
aangegeven. Van deze kerk bestaat een
weinig heldere beschrijving:
“Die kerk had aan ieder zijde eene gaanderij
met plat plafon en in de midden een toog
plafond, met houte bekleedsel en aan ieder
zijde 4 daklichten; den zuiden-, oosten- en
westenkant waren zonder licht en den
halven westenkant dus alleen in den halven
westen zijmuur lichten. De pastory was ten
einde of noordenzijde van den kerkbouw;
de deuren van het portaal dier kerk liepen
op een pleintje uit en dit had eenen uitgang
met een poortje in de steeg en een langs
den meergemelden tuin langs een hekwerk,
onder een koetshuis door in de Haarstraat
uit.” ©

Om aanstoot te voorkomen mocht van de
uitgang naar de Haarstraat geen gebruik
worden gemaakt als de dienst in de Grote
Kerk nog niet was beëindigd. De schuurkerk stond niet op naam van een inwoner
van Gorinchem, maar was eigendom van
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Het stadsdeel tussen de

opgelegd was de geloofsgemeenschap

Haarstraat en de Oude

in Gorinchem niet ten onder gegaan.

Lombardstraat, met
midden in het gebied
de R.K. schuilkerk ‘Het
Klooster’ ten zuiden van
de gang tussen de twee
straten in 1826.

Wesr

waged _ srraar.

In tegendeel: er zat groei in. Pastoor
Couwenberg en kapelaan Brouwer hadden
hun handen vol aan het aan hun zorgen
toevertrouwde katholieke volksdeel van
Gorinchem. Pater Anthonius Krul O.F.M.
mocht in 1786 het team als tweede
kapelaan komen versterken, aanvankelijk
voor een maand of vijf, maar vervolgens
voor onbepaalde tijd. Op 11 september
1789 maakte kapelaan Brouwer de gang
naar het stadhuis om melding te maken
van het overlijden van pater Couwenberg
en te verzoeken hem te accepteren als
pastoor. Zo kwam de statie onder leiding
te staan van pater Brouwer en onder zijn

het R.K. kerkbestuur van Ammerzoden.
De vrijgekomen woning van de klopjes
kwam in gebruik bij de armbezorgers, de
heren die belast waren met de liefdadigheid onder de katholieke stadgenoten.
Dit kerkgebouw was weliswaar groter
dan zijn voorganger, maar dat kon niet
verhinderen dat er na verloop van tijd toch
weer te weinig ruimte was om plaats te

kunnen bieden aan de toegestroomde
gelovigen. De afmetingen van de kerk
bedroegen ongeveer 18 m lang en 11
m breed; de galerijen langs de zijkanten
waren omtrent 3,14 m breed.
Ondanks de beperkingen die al twee
eeuwen aan katholieken waren

pastoraat veranderde er veel.
Franse legers vielen in 1795 de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden binnen.
Met de komst van de Fransen kwam een
einde aan het oude verstarde staatsbestel
met de Nederduits-gereformeerde Kerk
als bevoorrecht kerkgenootschap. De
leuze ‘Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap’
deed opgeld en gelijkheid betekende
geen apartheid meer, gelijkheid voor
een ieder, ook op godsdienstig gebied.
Er kwam een scheiding tussen kerk en
staat. De eerste grondwet van de nieuwe
republiek van 1798 bepaalde, dat alle
godsdiensten gelijk waren gesteld en dat
de oude kerken en pastorieën binnen een

termijn van drie jaar onder de kerkgenootschappen zouden worden verdeeld
naar evenredigheid volgens het aantal
belijders. De beperkingen die waren opgelegd aan andere kerkgenootschappen dan
het protestantse, kwamen te vervallen.
De tijd van bijeenkomen van katholieken
in achteraf staande schuilkerkjes, welke
niet als kerk herkenbaar mochten zijn,
behoorde voorgoed tot het verleden. Het
R.K. kerkbestuur schafte onmiddellijk een
orgeltje aan ter begeleiding van de Gregoriaanse gezangen, wat voorheen wegens
geluidsoverlast niet was toegestaan.
In Holland en de andere gewesten waren
de katholieke kerkgebouwen in 1572
overgegaan naar de Nederduits-gereformeerde gemeenten. Een wettelijke
basis lag hieraan niet ten grondslag. Een
officiële regeling moest dit onrecht teniet
doen.
Dit speelde ook in Gorinchem, waar de
St.-Maartenskerk indertijd geruisloos van
signatuur was veranderd. Volgens eigen
opgave van de kerkgenootschappen
bedroeg in 1798 het aantal hervormden
4193 zielen, katholieken 941 en lutheranen 128.° In goede harmonie — en dat
was wel eens anders geweest — kwamen
afgevaardigden van het protestantse,
katholieke en lutherse kerkgenootschap
in 1798 overeen, dat de Grote Kerk en de
Kapel aan de Arkelstraat in bezit bleven

van de hervormden; de gebouwen waren
getaxeerd op resp. f 11.300 enf 1.833.
Het luthers kerkgenootschap, dat de
vroegere remonstrantse kerk aan de Havendijk gebruikte, kreeg deze kleine kerk
nu in eigendom, inclusief
de inventaris.
De R‚K. gemeente behield haar uit eigen
middelen gebouwde kerk ‘Het Klooster’
en ontving als genoegdoening een bedrag
van f 1.100 van de hervormde gemeente.
De Kapel werd niet teruggevorderd, laat
staan de Grote Kerk. Voor het begraven
van katholieken en lutheranen in de Grote
Kerk en op het kerkhof zou voortaan
dezelfde prijs gelden als voor protestante
overledenen.
Pastoor Brouwer stierf 29 december
1799, waarna pater Krul hem als pastoor
opvolgde. Ten tijde van het bezoek van
keizer Napoleon aan Gorinchem in 1811,
droeg hij de mis op in het verblijf van de
hoge gast op de hoek van de Torenstraat
en de Nieuwstad, want Napoleon naar
de schamele kerk aan de Oude Lombardstraat te laten gaan, dat kon natuurlijk
niet. In die tijd fungeerde pater J.H.
Thonnai als kapelaan. Tijdens het beleg
van Gorinchem vond in de nacht van 29
op 30 januari 1814 een zware beschieting
plaats. De kapelaan had zijn heil gezocht
bij een bekende die aan de Groenmarkt
woonde. In dat huis ontplofte een
projectiel, waarvan de pater zo zou zijn
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geschrokken, dat hij de volgende dag in
de pastorie stierf. Pastoor Krul overleefde
de moeilijke periode wel, maar overleed
op 27 oktober 1815, waarna pater Petrus
Robijns O.F.M. zijn plaats innam.
In verband met de groeiende katholieke
bevolking werden plannen ontwikkeld om
de schuurkerk te vergroten. Verlenging
met ruim behoorde tot de mogelijkheden, maar dan moest de woning van
de pastoor plaatsmaken. Uitbreiding
van de kerk, nieuwe banken en andere
ingangen aan de Haarstraat en aan de
Oude Lombardstraat, waren begroot op
f 18.000, terwijl de bouw van een nieuwe
pastorie nog eens f 7.000 zou vergen.
Deze plannen dateerden van 1819, maar
het gebouw was het feitelijk niet waard
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er iets aan te vertimmeren. Behalve dat
het te klein was, deugde er bouwkundig
eigenlijk niets. Door de ondeugdelijke
fundering traden er steeds verzakkingen
op met als gevolg scheurvorming in
de muren. De houten kolommen in
het gebouw waren voor een belangrijk
deel verrot, de vloeren van de galerijen
verkeerden in zo’n slechte staat dat ze
gevaar opleverden en ook het pannendak
was zo slecht, dat lekkages aan de orde
van de dag waren. Het was duidelijk dat
deze schuilkerk niet in aanmerking kwam
om te blijven functioneren als kerk, ook al
zouden kostbare voorzieningen worden
getroffen.
De gedachten gingen vervolgens uit naar
de bouw van een nieuwe kerk, want de

beperkingen zoals voorheen behoorden

tot het verleden. Het kerkbestuur wilde
meer aan de weg timmeren en liet een
begerige blik werpen op de aangrenzende
fraaie woning aan de Haarstraat van mr.

S.C. van Appeltere, de overleden president van de rechtbank. Dat zou nog eens
een prachtige plek zijn voor een kerk en
zowaar, die gelegenheid deed zich voor.

Op 13 april 1829 hield notaris C.G. Boon-

Pater Robijns, de pastoor
die de aanzet gaf tot de
bouw van de R.K. kerk aan
de Haarstraat.

zajer zitting in het logement De Doelen
aan de Molenstraat. De erfgenamen van
mr. Van Appeltere hadden de notaris
belast met de openbare verkoop van
het herenhuis met koetshuis, stal, erf en

annen

achterliggende tuin aan de westzijde van
de Haarstraat en grenzend aan de kerk
‘Het Klooster’ en aan de achterzijde door-

lopend tot aan de Oude Lombardstraat.

Na afbraak van de gebouwen zou het
terrein uitermate geschikt zijn voor de

bouw van een grote kerk ter vervanging
van de bouwvallige schuilkerk. Op de

zitting van de notaris konden gegadigden
een bod doen op het complex. Het was

een zoon van de vroegere eigenaar die
inzette met een bedrag van f 4.500. Een

week later verhoogde een stadgenoot de
inzet met f 420.
Later die dag ging de notaris weer naar
De Doelen voor de definitieve verkoop
bij afslag van het onroerende goed. De
notaris hing de te veilen goederen op
voor een bedrag van f 11.500. Volgens
de in Gorinchem gebruikelijke methode,
mijnde de timmerman |. van Nunen
bijf 1.000. Hij verklaarde de koop te

De naam Kloostergang

kerkbestuur. Alzo kwam het kerkbestuur
voor een bedrag van f 5.920 in het bezit
van het herenhuis aan de Haarstraat met
alles wat daarbij hoorde, staande ten
noorden van de schuilkerk.” Met opzet
was bij de verkoping gebruik gemaakt van
een stroman om niet te laten merken dat
het kerkbestuur zeer geïnteresseerd was
in het huis aan de Haarstraat, wat de prijs
ongetwijfeld zou hebben opgedreven.
De naam ‘Kloostergang’ voor het pad

tussen de Haarstraat en de Oude Lombardstraat herinnert aan de schuilkerk
‘Het Klooster’.

naast de kerk herinnert
aan de schuilkerk ‘Het
Klooster’.

Kerk aan de Haarstraat
Volgens de eerste algemene volkstelling
van 1830 woonden er in Gorinchem 1677
katholieken op een totale bevolking
van 6834 zielen, bijna een kwart van de
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inwoners. En er zat groei in, want tien jaar

later waren het er 2049 op een inwonertal
van 8199; het percentage bleef vrijwel
gelijk. Dat vereiste een kerkgebouw van
een behoorlijke omvang. Er werd een
Fonds tot opbouwing eener Roomsch-Catholijke Kerk en pastorie-huis te Gorinchem in
het leven geroepen om gelden bijeen te
brengen voor de bouw van een kerk. Dit
fonds was een groot succes. Veel stadD=
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genoten, en niet alleen van katholieken
huize, tekenden in. Met guldens, kwartjes
en dubbeltjes en zelfs met stuivertjes en
centen kwam uiteindelijk een grote som
bijeen, waardoor het mogelijk was een
kerk te bouwen. Het ontwerp was niet van
een bouwmeester van naam, maar van
een gewone Gorinchemse timmerman
met bouwkundige kwaliteiten. Dat
wasJ. van Nunen, dezelfde man door
wiens bemiddeling het perceel voor de
nieuwe kerk was verkregen. De nieuwe
kerk was een zgn. Waterstaatskerk,
een met rijkssubsidie gebouwde kerk
in neoclassicistische trant, waarvan het
ministerie van Waterstaat het ontwerp

moest goedkeuren. Model stond de tien
jaar eerder gebouwde Bonifaciuskerk in
Dordrecht, maar Van Nunen wilde die
kerk overtreffen door zijn creatie net iets
groter te maken en wel 1,25 m langer en
1 m breder. Beide voorgevels tonen een
treffende gelijkenis. De begroting ging uit
vanf 103.000.
In verband met de toekenning van een
rijkssubsidie kreeg de ingenieur van
waterstaat A. Greve het plan ter beoordeling. Het rijk gaff 17.000 subsidie,
de provincie f 3.000 en de gemeente
f 2.000. De aanbesteding vond plaats op
23 februari 1836.
Aannemer
J.J. Bollee begon weldra met de
werkzaamheden. Op het met 19 vlaggen

versierde bouwterrein ging op 9 mei 1836

op de plaats waar het tabernakel zou komen een met bloemen versierde heipaal

de grond in. Die houten paal was eerst

door een aantal jongens door de stad
gedragen. Het militaire muziekkorps van
het garnizoen luisterde de plechtigheid

met muziek op. Een gedachtenisplaatje

houdt de herinnering aan die gebeurtenis
levend. De 19 vlaggen symboliseerden het
aantal Martelaren van 1572.
Ruim een maand later, op 17 juni, legde

pastoor Robijns de eerste steen en twee
jaar later kon de luidklok in het torentje
worden gehangen. Die bronzen klok

kreeg de naam Nicolaas naar de gardiaan
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Nicolaas Pieck, de voornaamste franciscaan onder de Martelaren van Gorcum.
Mgr. C.L. baron de Wijkerslooth, heer van
Schalkwijk en Weerdesteyn, bisschop van
Curium, verrichtte op dinsdag 16 oktober
1838 de inzegening van de kerk, die
werd toegewijd aan de H. Maagd Maria

en de Zalige Nicolaas Pieck en Gezellen.

De keuze viel op Maria als de bijzondere
patrones van de orde der minderbroeders.

Omdat de Martelaren nog niet waren

heilig verklaard, was het niet mogelijk
de kerk onder hun speciale bescherming
te stellen. Op de dag van de kerkwijding

Zijaanzicht van de kerk
aan de Haarstraat vanuit
het zuiden omstreeks

1970.
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Tekening van de voorgevel
van de R.K. kerk aan de
Haarstraat.

was het zo verschrikkelijk koud en zulk
slecht weer, dat zowel de bisschop als de
provinciaal van de franciscanen een ziekte
opliepen, zo zelfs dat de laatstgenoemde
kwam te overlijden.
Tijdens de kerkwijding en ook bij andere
kerkelijke festiviteiten waren verscheidene priesters aanwezig wier wieg in
Gorinchem had gestaan. Katholieken in
Holland stuurden hun zoons voor een
goede opvoeding dikwijls naar internaten
in het zuiden des lands die onder leiding
stonden van paters, fraters of broeders.
Dat was ook het geval in Gorinchem, waar
de jongelui vaak naar instituten van de
franciscanen gingen. Sommigen van hen

traden toe in de orde of congregatie waar

ze hun opleiding hadden ontvangen.
Dankzij twaalf grote ramen in de zijmuren
was er overdag doorgaans voldoende
daglicht in het kerkgebouw. Als het buiten
donker was geschiedde de verlichting
door middel van olielampen. Boven het
middenpad hing de koperen hoofdkroon
met acht pitten en verder waren er nog
twee koperen kronen met elk zes pitten.
Aan de zijmuren waren in totaal tien
olielampen van blik bevestigd. Hoog
boven het middenraam sierde een grote
plaquette voorzien van kapitale letters
de voorgevel. Het originele bestek van de
bouw van de kerk vermeldt hierover:
“In het hart van den voorgevel boven
het groote licht te plaatsen een bentheimersteen, dienende voor zoogenaamde
inscriptie tafel, welke inscriptie in zoogenaamd basrelief op dezelve moet worden
gesteld, voor rekening van den aannemer
en welke inscriptie onder de bewerking zal
worden opgegeven.” °®
De gedenkplaat kreeg de volgende tekst:
UNI ET TRINO DEO
ET IESU CHRISTO
TERNI PATRIS FILIO
TOTIUS ORBIS SALVATORI
SACRUM
De vertaling van deze Latijnse tekst luidt:
toegewijd aan de enige en drievuldige God

en aan de zoon van de eeuwige vader, Jezus
Christus, de verlosser van de gehele wereld.
We hebben hier te doen met een zgn.

tijdvers of chronogram waarin een jaartal
is verborgen. Door een aantal letters te
beschouwen als Romeinse cijfers en deze

op te tellen is de uitkomst het bedoelde
jaartal. De letters waarom het hier gaat

zijn | (1), U en V (5), L (50), C (100), D

(500) en M (1000). De eerste regel levert
dan opgeteld 507 op, de tweede 107, de
derde 54, de vierde 63 en de laatste regel
brengt met 1105 het totaal op 1836,
het jaar waarin de bouw van de kerk een
aanvang nam. Deze taalgrapjes waren in

de 19% eeuw erq geliefd. Vermoedelijk
was pater|. Sleypen, deken van Druten en
pastoor te Hernen, de maker.
Weinige jaren later kreeg de ruim 80jarige pastoor Robijns, die al in 1815 was
gekomen, een veel jongere opvolger in
de persoon van pater Joannes Broekman

O.F.M. Deze pastoor van 36 jaar kwam in
1842 en vertrok in 1850 naar het klooster
in Megen. Vervolgens bezette pater

Franciscus Welters O.F.M. de pastoorszetel. Tijdens zijn pastoraat vond in 1853
in Nederland de wederinvoering plaats
van de bisschoppelijke organisatie van
de R.K. Kerk in Nederland. De Katholieke
Kerk kent een hiërarchische structuur
met een eenhoofdig gezag in de persoon
van de paus. Daaronder functioneren de

bisschoppen onder een aartsbisschop als
bestuurder van een (aarts)bisdom. De
aartsbisschoppelijke zetel in Utrecht werd
weer ingesteld en daarnaast bisdommen
te Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Breda en
Roermond. De geestelijken waren niet
langer missionaris en de staties werden
verheven tot parochies. Gorinchem
maakte deel uit van het aartsbisdom
Utrecht en het dekenaat Culemborg.
Pater Welters bleef zeven jaar als pastoor
in Gorinchem, waarna pater L. Straman
O.F.M. hem opvolgde, maar ook die
bleef niet lang. Na zes jaar maakte hij
promotie naar een parochie in Den
Haag. In 1863 volgde de benoeming van
pater A.B. Schaap O.F.M. en tijdens zijn
pastoraat had in Rome op 29 juni 1867
de heiligverklaring van de Martelaren
van Gorcum plaats. Die gebeurtenis was
aanleiding voor een indrukwekkende
feestviering met plechtigheden in de kerk
aan de Haarstraat. Na 50 jaar deed een
oud-parochiaan daarvan verslag, waarin
hij o.a. een beknopte typering gaf van de
aanwezige clerus: “… onzen eerbiedwaardigen pastoor Schaap met zijn lang krullend
haar; aan de kapelaans, den zwarte maar
tevens zwart-ziender Pater van Hout; den
blonden Pater Omtzigt met zijn goedlachs
gezicht.” ® Het lijkt erop, dat de pastoor
een sombere en een vrolijke assistent had.
Voor de plechtigheden was aartsbisschop
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Zwijsen overgekomen.
Juist in die tijd maakte Italië onrustige
tijden door. De Kerkelijke Staat werd
ernstig bedreigd door de troepen van
Garibaldi, de vrijheidsstrijder en voorstander van een Italiaanse eenheidsstaat.
Veel katholieke jongemannen, waaronder
een groot contingent van ruim 3000 man

uit Nederland, voelden zich gedrongen
als zoeaaf (zouaaf) onder de pauselijke
banier te gaan strijden. Een van hen was
Heinrich Verhoeven, die 2 februari 1867
in dienst trad van het leger van de paus.
Verhoeven nam begin november 1867
deel aan de slag van Mentana, waar de
zoeaven de troepen van Garibaldi een
verpletterende nederlaag toebrachten.
13 Nederlandse strijdmakkers lieten daar
het leven. Op 12 februari 1869 ging hij
met verlof en keerde 30 juni 1870 weer
terug in pauselijke dienst. In september
droeg Verhoeven zijn steentje bij in de
verdediging van Rome. Veel zoeaven
sneuvelden in de gevechten of overleden
aan hun verwondingen, doch Verhoeven
overleefde de strijdtonelen in Italië en
keerde terug, getooid met het zilveren
kruis van Mentana. In oktober 1876
duikt hij op in Gorinchem, waar hij een
timmermansdochter trouwde en er bleef
wonen. Als eerzaam broodbakker ging de
oud-zoeaaf verder door het leven, totdat
hij in 1915 op 74-jarige leeftijd overleed.

Pastoor Schaap kreeg in 1875 als opvolger
pater J.H.A. de Veer O.F.M. Tijdens zijn
pastoraat gebeurde er veel. In de kerk
kwamen nieuwe zijaltaren: een Maria- en

een Antoniusaltaar. De katholieke
begraafplaats aan de Arkelse Onderweg
kwam in 1877 tot stand. Uit de opbrengst
van een loterij kon vijf jaar later de kapel
op het kerkhof worden bekostigd ten
bedrage van f 3.738. Acht jaar na zijn
entree overleed pastoor De Veer, waarna
zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in
de grafkelder onder ‘zijn kapel’.
Na de dood van de pastoor kwam pater
J.M. Derks O.F.M. op 4 december 1883
naar Gorinchem om leiding te geven aan
de parochie. Evenals de pastoors voor en
na hem ijverde hij voor verfraaiing van
de sobere kerk aan de Haarstraat. Van
lieverlee kwamen er beelden van engelen
en heiligen, zoals van Nicolaas Pieck en
Leonardus van Veghel, de gardiaan en de
pastoor onder de Martelaren van 1572.
Een parochiaan schonk een tweetal
gebrandschilderde ramen voor boven het
priesterkoor. De glazenier Dirx uit Goch
vervaardigde in 1885 een groot kerkraam
voor boven de ingang en drie jaar later
kwamen er nieuwe kruiswegstaties. Deze

uitgaven waren mogelijk dankzij giften en
legaten van vrijgevige parochianen.

In de jaren 1882-1885 was pater P.W. Arts
O.F.M. als kapelaan in deze stad werkzaam

geweest. Nu kreeg hij medio november
1896 opdracht weer naar Gorinchem te

Processievaandel van de
St.-Josephvereniging voor
katholieke werklieden.

gaan, maar nu als pastoor. In zijn periode

— in 1911 — kwamen er nieuwe banken in
de kerk ter vervanging van het allegaartje
aan stoelen. Maar liefst 20 jaar bleef
hij op zijn post, waarna op 16 oktober
1916 pater P.J. Bennenbroek O.F.M. naar
Gorinchem kwam. Deze pastoor was een
energieke man met bestuurlijke kwaliteiten. Voor zijn pastoorsbenoeming had hij
als provinciaal leiding gegeven aan alle
franciscanen in Nederland en na slechts

drie jaar Gorinchem koos het kapittel hem

wederom tot provinciaal. Het ziet er naar

uit dat hij orde op zaken moest stellen.
Als geen ander was hij op de hoogte met
de situatie in deze stad. In het kerkelijk
verslag over 1916 schreef hij:
“De parochie van Gorcum staat niet gunstig
aangeschreven om de vele moeielijkheden
die mijne voorgangers hier ondervonden
hebben. Mijn voorganger getuigde mij bij
zijn vertrek, dat hij verheugd was te kunnen
heengaan. Onaangenaam zijn ongetwijfeld
voor een herder de volgende zaken die ik tot
heden toe i.c. 29 Januari 1917 gevonden heb:
1. vele gemengde huwelijken
2. vele non-paschanten
3. vele kinderen, bijna allen der
meergegoeden o.m. van kerkmeester,
armbestuurheeren, Vincentiusheeren
enz. gaan naar de openbare

school; zelfs zijn er ouders die ook
hunne dochters, in plaats van naar
de zusters, naar de openbare school
zenden.
4. het zangkoor is sinds een paar
jaar ontbonden, zoodat er thans
nog 6 zangers overblijven, terwijl
de meesten dezer 6 hun taak met
tegenzin vervullen en voornemens zijn
te bedanken, hoofdzakelijk wegens
oneenigheid met den organist Breijs
5. in plaats van één, bestaan er twee
katholieke werkliedenvereenigingen,
nam. St. Josefvereeniging en
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Eendracht, respectievelijk met + 7o en
27 leden
6. de parochianen schijnen erg bemoeizuchtig en prikkelbaar te zijn” 7
Gorinchem stond bij de franciscanen dus
niet zo best bekend met zijn bemoeizuchtige en prikkelbare parochianen. Ook de
huisvesting was allesbehalve comfortabel
in een tochtige pastorie naast de kerk.
Overplaatsing naar Gorinchem stond
min of meer gelijk aan een deportatie.
Vooral het feit dat er twee werkliedenver-
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enigingen waren was een doorn in pater

Bennenbroeks oog. Toch maakte hij nog
mee dat in 1919 de oprichting van één
katholieke arbeidersvereniging in het
verzuilde Gorinchem tot stand kwam, wat
ongetwijfeld te danken was aan zijn inzet.
Toen pastoor Bennenbroek naar Gorinchem kwam werd juist de gasverlichting
in de kerk vervangen door elektrisch licht.
Het gebeurde op een koopje door een
militair voorf 289,72. Maar goedkoop
bleek weldra duurkoop. De verlichting
was zo slecht, dat al vier jaar later de
installatie moest worden vervangen door
een nieuwe à raison van f 1.500.
Pastoor Bennenbroek organiseerde
voor het eerst een bedevaart naar Den
Briel met maar liefst 300 deelnemers.
Groot was de teleurstelling toen de
bestelde boot van Fop Smit wegens de
kolenschaarste in de Eerste Wereldoorlog
niet kon varen. Boze tongen beweerden

dat er tegenwerking in het spel was! De
eerste officiële bedevaart naar Den Briel
zou eerst in 1923 worden gehouden met
25 deelnemers en met gebruikmaking
van het openbaar vervoer: trein, boot en
stoomtram.

Opvolger van pastoor Bennenbroek was
pater A. de Wit O.F.M. Er kwam een nieuw
Pastoor Solanus de Wit
O.F.M.

doopvont van rood graniet met een

bronzen deksel en ijzeren hefboom. Tot
die tijd was het 17de-eeuwse doopvont

uit de schuilkerk gebruikt, dat nu werd
afgedankt. Op 23 juli 1924 trok hij per
boot met 150 deelnemers ter bedevaart
naar Den Briel; een ingetogen heenreis
met gebed, maar op de terugweg waren
de teugels doorgaans wat losser. De
bedevaart mocht zich ook in de volgende
jaren verheugen in de belangstelling van
inwoners van Gorinchem, waarbij zich
ook pelgrims uit de omgeving aansloten.
Doorgaans ging de tocht per boot.
Daaraan maakten de oorlogshandelingen
in 1940 een einde. Het was de tijd van
het ‘Rijke Roomse leven’, met feestelijke
processies op het Martelveld in Den Briel,
evenals in Gorinchem met bruidjes en
leden van organisaties achter hun kleurige
vaandels door de kerk en door de tuin achter de pastorie, want het processieverbod
gold nog altijd.
Woudrichem had een weinig florerende

parochie. In de periode 1926-1952 was

die parochie toevertrouwd aan de zorg

van de paters in Gorinchem. Die waren er

niet blij mee, want een vaartochtje met
mooi weer was zo gek nog niet, maar
met slecht weer was het allesbehalve een
lolletje en in de winter kon de overtocht
over de Merwede met een boot wel
eens op problemen stuiten. Behalve de
pastoor had Gorinchem doorgaans twee
kapelaans, zodat plechtigheden met drie
heren mogelijk waren, maar een van hen

Interieur van de R.K.
kerk aan de Haarstraat
omstreeks 1915.

was tevens pastoor van Woudrichem.

De laatste kapelaan uit Gorinchem met

die dubbelfunctie was pater Moeskops.

Van hem wordt verhaald, dat hij zich
erop voorstond de armste pastoor van
Nederland te zijn. Toen er eens in de
pastorie letterlijk geen brood meer op
de plank was, ging hij van armoe per
taxi langs diverse kloosters om zo in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien”!
In 1928 was het 300 jaar geleden dat
de paters franciscanen de zielzorg
in Gorinchem weer ter hand hadden
genomen. De kerkelijke viering van dit feit
was vastgesteld op 29-31 oktober 1928.
In de versiering van de kerk waren twee

chronogrammen opgenomen, waarin het
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Haarstraat, R. K.
Gorinchem
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kerk

links: De Haarstraat
omstreeks 1915 met rechts
van de kerk het herenhuis
dat als pastorie dienst
deed.
rechts: De R.K. kerk aan de
Haarstraat met de in 1931
gebouwde pastorie.

jaartal 1928 verborgen zat:
DEO FAVENTE PAROCHIA
GORCOMIENSIS TRECENTENARIA
JVBILANS FORTITER FLORENS
VIVAT

IN GORCVMS NV JVBILEERENDE
PAROCHIE BLIJVE KRACHTIGE
GROEI
Met het oog op de herdenking had de
pastoor historisch onderzoek verricht
in verband met de uitgave van een

boekje. Hij stierf echter een jaar eerder vrij
plotseling op 27 oktober 1927, waarna
hij op het kloosterkerkof in Alverna
werd begraven. Het lijkt wel dat hij een
voorgevoel had van zijn naderend einde,
want zijn manuscript was toen al klaar,
zodat het boekje in oktober 1928 kon
verschijnen.

Na pater De Wit kreeg pater G. Haenraëts

O.F.M. een aanstelling tot pastoor
in Gorinchem. Zoals reeds vermeld
herdachten de franciscanen een jaar later

het feit, dat paters van die orde vóór 300

jaar onder moeilijke omstandigheden
in Gorinchem waren komen werken.

Bij de afsluiting van de feestelijkheden
verkondigde de feestredenaar vanaf de

preekstoel voor een stampvolle kerk

o.m. dat de paters: “Gorinchem nimmer in
den steek laten zouden al moesten zij den
marteldood daarvoor sterven gelijk eens de
H.H. Gorinchemsche Martelaren uit vroeger
tijden Nicolaas Pieck en zijn gezellen.”
Dat waren grote woorden, maar pater

Haenraets kon niet in de toekomst kijken:
precies 60 jaar later zou de laatste franciscaan Gorinchem verlaten!

De paters waren slecht gehuisvest in een
oud huis naast de kerk en zonder goede
verwarming.

In de strenge winter van 1929 leden ze
behoorlijk kou in de tochtige pastorie.
Weldra vormde zich een comité om
gelden bijeen te brengen voor een betere
behuizing. Het Haagse architectenbureau
LA.H. de Wolf kreeg opdracht een
ontwerp te maken. De bouw kwam
in een stroomversnelling toen op het
juiste moment een erfenis van ruim

f 30.000 toeviel aan het kerk- en aan
het armbestuur. De armmeesters waren
zo welwillend hun aandeel uit te lenen
voor de financiering van de bouw van
de pastorie. Bij de aanbesteding bleek
aannemer Th.P. Bennebroek in Den Haag
de laagste inschrijver te zijn en hij kreeg
het werk gegund voorf 37.995.
Pastoor Haenraets legde op 21 juli 1931

de eerste steen en zeven maanden later
betrokken de paters de nieuwe pastorie,
Haarstraat 25, een modern pand met
centrale verwarming. In die tijd werden
ook werkzaamheden in de kerk uitgevoerd. Nieuwe eiken banken vervingen
de rommelige stoelen in de zijbeuken, er
kwam een degelijke granieten vloer en
zowaar verwarming door middel van hete
lucht.
Wegens zijn benoeming tot vicaris van

het klooster in Venray moest pater G.A.
Haenraets Gorinchem per 14 september
1934 verlaten. Zijn opvolger was pastoor
J.C.J. Gilissen O.F.M. met als kloosternaam
Octavianus. Hij kende het klappen van
de zweep, want hij was geen onbekende
aangezien hij hier al in de jaren 1908-1916
als kapelaan werkzaam was geweest.
Bekend met de plaatselijke parochie
schreef hij weinig hoopvol in zijn verslag:
“Het volgend slachtoffer is pater Octavianus
Gilissen.” "> De parochie stond dus bij de
franciscanen nog steeds niet erg gunstig
bekend. Deze pastoor kwam uit een
gefortuneerde familie. Als welkomstgeschenk kreeg hij van zijn moeder een
collier met 21 grote diamanten voor
versiering van de monstrans. De edelstenen mochten niet worden verkocht
of vervreemd en waren eigendom van
de kloosterorde en uitdrukkelijk niet van
het kerkbestuur. Uit de nalatenschap van
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Gebrandschilderd raam
gewijd aan Nicolaas van
Poppel.
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Oud-Gorcum, dezelfde vereniging die dit
boekje uitgeeft, de pastoor tot bestuurslid van de vereniging.
Pastoors neef A.J.A.M. Duynstee was
eveneens ingetreden bij de franciscanen
en die kwam geregeld ter assistentie van
zijn oom naar Gorinchem om het vak te

leren. Veel later zou hij hier zielenherder

worden. In 1936 kwam een wijziging tot
stand van de parochietitel. Waarschijnlijk
was stilzwijgend de benaming Onze Lieve

Vrouw Onbevlekt Ontvangenis in gebruik

zijn moeder kreeg hij o.m. twee grote
antieke Chinese vazen, die jarenlang in
een hoge nis het priesterkoor sierden,
waar voorheen beelden hadden gestaan.
Jaren later zou een exemplaar en een 17°°eeuws schilderij bij een inbraak worden
ontvreemd. De twee daders werden snel
in de kraag gevat. Een van de dieven had
de fraaie vaas een mooi plaatsje in zijn
woonkamer gegeven en het schilderij was
gedumpt in de spoorsloot.
De pastoor had een voorliefde voor

geschiedenis, zoals uit zijn geschriften

kan worden opgemaakt. In 1936 kozen
de leden van de Historische Vereniging

gekomen. Nu werd het officieel parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen
en de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen.
Volgens een telling bedroeg het aantal
parochianen een jaar later 2.211.
De kerkramen verkeerden in zeer slechte
staat. Het kerkbestuur gaf opdracht aan
pater Humbertus Randag O.F.M., die het
vak van glazenier verstond, nieuwe te
ontwerpen met taferelen uit het leven van
de Martelaren. In 1936 waren de eerste
glazen voor plaatsing gereed; ze hadden
Nicolaas van Poppel en Willehad de
Deen tot onderwerp. In de loop der jaren
zouden de andere glazen volgen, meestal
als geschenk van bemiddelde parochianen, maar ook kreeg de pastoor er twee
van zijn familie aangeboden bij zijn 60ste
verjaardag. De ontwerper had een grote
voorkeur voor felle kleuren rood en blauw
waaronder de lichtinval in de kerk leed.

De firma J.J. Vollebregt en zoon had in
1865 voorf 6.100 een orgel geleverd,
achterin de kerk op het koor boven
de ingang. Het was het orgel waarop
organist Th.L. Breijs 42 jaar lang speelde.
Het instrument vertoonde gebreken door
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de centrale verwarming en als gevolg van
ouderdom. De orgelbouwer L. Verschueren te Heythuijsen kreeg opdracht voor
f 7.000 een restauratie uit te voeren en
een tweede speeltafel te leveren. De

inwijding van het vernieuwde orgel
geschiedde op 15 november 1936.

Op 6 juni 1937 werd voor het eerst sinds
1572 weer een sacramentsprocessie

gehouden. Deze trok door de kerk en door
de tuin achter de pastorie. De jonge pater

Duynstee maakte er een film van.
Het 100-jarig bestaan van de parochiekerk
in 1938 was aanleiding voor festiviteiten.

kroontje en een kruisje als symbool van de
19 Martelaren.
Pater Randag leverde ook twee kleine
ramen in de absis: de ene met als voorstelling een engel die een tiara en een paar
sleutels draagt als symbool van het
pauselijke gezag, en de andere met een
hostie en kelk als symbool van de eucharistie. De Martelaren hadden immers
hun leven kunnen redden door zowel de

Het kerkkoor met de
dirigent J.J. de Kroon en
de organist Th.L. Breijs
achter de speeltafel op 26
juni 1938.

Het interieur onderging een ware

metamorfose. Het barokke altaar maakte
plaats voor een modern hoofdaltaar
van goudgeel marmer met een kunstig
gedreven tabernakel, expositietroon
en zes kandelaars van koper, alles naar
ontwerp van het Utrechtse atelier van J.E.

en L. Brom en voor de prijs van f 7.000.
Een groot kruis aan de achterwand,
uitgevoerd in metaalplastiek en koperdrijfwerk, was omgeven door ranken van
passiebloemen van koper smeedwerk,
waartussen 19 passiebloemen met een

Interieur van de R.K.
kerk aan de Haarstraat
omstreeks 1960 met het
in 1938 geplaatste altaar.
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beloofde haar werkgever een reliekschrijn
aan zijn parochiekerk te schenken. Na
beëindiging van de noveen was de pijn
verdwenen. Dezelfde dokter onderzocht
haar weer en die begreep er niets van,
omdat hij geen spoor van kanker meer
aantrof. Dit geval speelde zich af in januari
1938. Haar werkgever deed zijn belofte
gestand en legde f 1.600 op tafel voor de
fraaie reliekschrijn onder het altaar.”*
amste

Zilveren reliekschrijn
met een relikwie van de
Martelaren van Gorcum.

x
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eucharistie als de paus te verwerpen.
Onder de altaartafel kreeg een zilveren
reliekschrijn een plaats, eveneens ontworpen door de edelsmid Brom. De pastoor
wist dat zich in een kloosterkerk in Gent
een grote reliek van de Martelaren van
Gorcum bevond. Het lukte hem hiervan
een gedeelte los te krijgen voor opneming
in de schrijn van de 100-jarige kerk.
Aan die reliekschrijn is de volgende
gebedsverhoring verbonden. De boekhoudster|. S. uit Tiel was werkzaam bij de
zakenman en parochiaan J.H.J. Athmer. Na
te zijn aangereden door een auto, bleef zij

pijn houden en daarom consulteerde zij

een medicus. Ze kreeg te horen dat zij zich

direct moest laten opereren, omdat zij alle

symptomen van kanker vertoonde. Haar
patroon gaf haar een relikwie van de Martelaren en vroeg haar die bij zich te dragen
en een noveen te houden. Bij genezing

De devote pastoor maakte nog een

merkwaardig voorval mee. Een in Gorinchem woonachtige huisvrouw, W.J. L.-M.,
werd in 1937 ernstig ziek. De koorts steeg
tot ruim 41 graden. Het zag ernaar uit dat
zij spoedig zou sterven en dan een man
met twee kleine kinderen achterlaten.
Daags voor het feest van de H. Martelaren
van Gorcum bezocht pastoor Gilissen
haar en hij beloofde een reliek van de
Martelaren te halen om onder haar kussen
te leggen. Hij sprak haar moed in met de
woorden: “Moeder vertrouw, morgen
is het het feest van de H. Martelaren, je
wordt beter.” De volgende dag was de
hoge koorts verdwenen en van lieverlee
herstelde de patiënt. Het volgende
jaar ging zij uit dankbaarheid mee ter
bedevaart naar Den Briel. Twee jaar later
maakte de pastoor weer melding van een
volgens hem onverklaarbare genezing op
voorspraak van de Martelaren.”
Het kerkinterieur onderging verder

nog verfraaiing met een bij het altaar
passende communiebank van geel

marmer, eveneens naar ontwerp van

atelier Brom. Het was een presentje
van een parochiaan. Bovendien schonk
een familief 500 voor een raam van de
Martelaren, waarvan de plaatsing in 1940

geschiedde. Of de pastoor de kunst bezat

kapitaalkrachtige parochianen op slinkse
wijze te bewerken voor dergelijke goede
gaven, dat vermeldt de historie niet, maar
het heeft er wel alle schijn van.
Woensdag 10 februari 1943 was een
droeve dag. In het kader van de klokkenvordering werd de uit 1837 daterende
kerkklok omlaag getakeld. De volgende
dag bleef de torenklok ten aanschouwe
van iedereen op het kerkplein staan.
Daarna ging zij op transport om te dienen
als voedsel voor de Duitse oorlogsindustrie.

De geëmotioneerde pastoor noteerde:
“Een zwaar protest tegen deze heiligschendende daad werd aangeteekend.
De handeling werd op de gevoelige plaat
vastgelegd. Op Vrijdagmiddag half vier
werd de klok op een vrachtauto H 25575
opgeladen en met andere slachtoffers naar
Rotterdam gebracht.” ’
Ook de kerk ondervond de gevolgen van
de oorlog. Eind 1940 waren de kerkramen
verduisterd, zodat de kerk tijdens de
nachtmis met Kerstmis verlicht kon

worden. In oktober 1944 was de stroom

afgesneden, maar na protest volgde weer
aansluiting op het lichtnet. De vreugde
was van korte duur, want een maand later
mocht geen elektriciteit meer worden
gebruikt, op twee lampjes van 40 Watt na
en alleen tijdens godsdienstoefeningen.
Vanwege de avondklok begon de
overvolle nachtmis pas om 6.30 uur, want
vóór 6.00 uur was een uitgaansverbod van
kracht. De spaarzame verlichting in die
grote donkere kerkruimte was minimaal,
maar ook dat was nog teveel. Per 16
februari 1945 moest geheel worden
overgeschakeld op kaarsverlichting. In
die moeilijke tijd, een maand voor de
bevrijding, vierde pastoor Gilissen zijn
40-jarig priesterfeest. De parochie bood

hem als geschenk de laatste drie ‘marte-

De door de bezetter gevorderde kerkklok op het
plein voor de kerk met op
de achtergrond pastoor
J.CJ. Gilissen O.F.M.
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laarsramen’ aan.
Begin september 1945 kregen de pastoor
en de kapelaans overplaatsing en nieuwe
zielzorgers traden aan. De installatie van
pastoor G.M.J. Lohuis O.F.M. vond plaats
op 4 september. Een der nieuwe kapelaans
was pater Van Genuchten O.F.M., die vier
verschrikkelijke jaren in Duitse concentratiekampen achter de rug had.
Bij de 375** herdenking van de Martelaren
in juli 1947 kwam er ter opluistering hoog
bezoek: de aartsbisschop van Utrecht
kardinaal De Jong en de provinciaal van de
franciscanen. Bij die gebeurtenis konden
de kerkklokken nog niet worden geluid.
Eerst op 3 oktober 1948 werden twee
nieuwe klokken in het torentje gehangen.
Pater Lohuis vertrok al na vier jaar, waarna
pater J.P.N. van den Berg O.F.M. hem
als pastoor opvolgde; zijn installatie
geschiedde op 26 augustus 1949. Onder
zijn pastoraat volgde de indeling van
Gorinchem bij het nieuw gecreëerde
bisdom Rotterdam. Pater Van den Berg
vertrok in augustus 1958 om plaats te
maken voor pastoor G. Schimmel O.F.M.
Al drie jaar later kwam pater H.J.A. de Wit
O.F.M. als zijn opvolger naar Gorinchem.
De bevolking van Gorinchem nam na
1950 aanzienlijk toe. Ook het aantal
katholieken was stijgende. Met het oog
daarop volgde op 20 oktober 1963 de
oprichting van een nieuwe parochie. De

parochie van Maria Onbevlekt Ontvangen
en de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen
stond daarvoor het gedeelte gelegen
ten westen van de spoorlijn DordrechtGeldermalsen af. De nieuwe parochie was
toegewijd aan Gorinchems schutspatroon
de H. Martinus. Het volgende jaar liet de
bisschop weten de lange parochietitel te
vereenvoudigen tot H. Nicolaas Pieck en
Gezellen.
Als gevolg van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) verdwenen veel
tradities. Het eeuwenoude Kerklatijn
tijdens de mis maakte plaats voor de
volkstaal, terwijl de priester niet meer
met zijn rug naar het kerkvolk stond, maar
met het gezicht naar de gelovigen aan
een voor het altaar geplaatste offertafel.
De daarvoor noodzakelijke veranderingen
aan het hoofdaltaar kwamen in 1965 tot
uitvoering. De Latijnse gezangen raakten

op de achtergrond; het eeuwenoude
Gregoriaans maakte plaats voor moderne
muziek met synthesizer, slagwerk en
trompet.

Hardinxveld-Giessendam en Arkel
vielen vanouds onder de parochie van de
Haarstraat. Ook in die plaatsen nam het
aantal geloofsgenoten toe en het was
pater |J.H.M.F. Pans O.F.M. die de basis
legde voor een geregeld kerkelijk leven in
die beide plaatsen. Hij begon met ingang
van 13 september 1959 kerkdiensten

te houden in de oude school met den
Bijbel in Boven-Hardinxveld en vanaf 20
december 1964 vonden eucharistievieringen plaats in gebouw Odina in Arkel.
In februari 1967 kreeg Hardinxveld een
semi-permanent kerkje toegewijd aan St.
Paulus en vier maanden later kon in Arkel
een soortgelijk kerkje met St. Franciscus
als patroon in gebruik worden genomen.
Na twintig jaar te hebben dienst gedaan,
waren de beide houten kerkjes aan
vernieuwing toe. In Boven-Hardinxveld
verrees aan de Rembrandtstraat een
permanent kerkgebouw van steen, dat
op 12 december 1987 in gebruik kon
worden genomen. Arkel volgde vier
jaar later, waar een niet meer gebruikt
schoolgebouw aan de Dr. Dreeslaan werd
omgetoverd tot kerkzaal. De inzegening
geschiedde op 5 oktober 1991.
Beide kerken maakten deel uit van het
op 10 april 1966 opgerichte Vicariaat

Land van Giessen en Linge, een afsplitsing
van de Gorinchemse parochie. Tot het
vicariaat behoren Arkel, Giessenburg,
Hardinxveld-Giessendam, Herwijnen,
Hoogblokland, Hoornaar en Vuren. Met
ingang van 4 juli 2000 kwam een federatie
tot stand waarin de parochie van Gorinchem en het vicariaat Land van Giessen en
Linge nauw samenwerken.

Medio januari 1966 vertrok pastoor De
Wit en in zijn plaats kwam pater A.J.A.M.

Pastoor A.J.A.M. Duynstee
O.F.M.

Duynstee O.F.M., die al zo dikwijls in de
kerk aan de Haarstraat had geassisteerd.
Hij zag de toekomst aanvankelijk nog
niet zo somber in, zoals hij tijdens een
interview verklaarde: “Als gevolg van de
sanering van de binnenstad verliezen we elk
jaar vijftig à zestig gelovigen. Op zondag
hebben we altijd nog 400 à 5oo kerkgangers. Alleen met de Kerstnacht zijn we
helemaal vol. Het gaat wonderlijk goed met
de parochie.” "” Dat aantal zou snel verminderen! Toch was toen al bekend dat in
1976 slechts één geestelijke voor de hele
stad beschikbaar zou zijn. De planning van
het bisdom zou precies uitkomen!
Pastoor Duynstee bleef de Arkelstad vijf
jaar trouw, waarna zijn kapelaan pater
G.H.A. de Jong O.F.M. hem als pastor
opvolgde. Inmiddels was de veel te
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ruime pastorie aan de Haarstraat met
ingang van 1 januari 1971 verhuurd aan

de Stichting Streekmuziekschool Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, die het
gebouw zeven jaar later kocht. Pater De
Jong ging wonen in de van de gemeente

gehuurde woning Kwekelstraat 24.
De parochie ondervond in sterke mate de
voortgaande ontkerkelijking. Bovendien
overleden veel oude getrouwe parochianen, terwijl de jongere generatie de weg
naar de kerk niet meer wist te vinden. Dit
had uiteraard financiële consequenties
wat betreft de inkomsten. De kerkruimte
was nu veel te groot voor het handjevol
kerkgangers. Daarom onderging het
interieur enige aanpassingen om de

omvang te beperken. Het orgel vertoonde
diverse gebreken: een aantal registers
was niet meer te gebruiken en volgens
deskundigen kon het instrument het
plotseling begeven. Het was het oude
Vollebregt-orgel dat door de firma
Verschueren was gerestaureerd en dat
was uitgerust met twee speeltafels: een
achterin boven op het koor en de andere
beneden bij de preekstoel. In 1974, in de
nadagen van de kerk aan de Haarstraat,
leverde orgelmaker S.F. Blank in Herwijnen nog een nieuw orgel. Onderdelen van
het afgestoten Vollebregt-orgel kwamen
terecht in het orgel van de Brigidakerk
te Geldrop en in dat van de Dorpskerk in

Barendrecht.
Nadat pater De Jong in januari 1976
Gorinchem verliet, kwam er geen opvolger
meer. Pater R.R. van den Brink O.F.M.,
pastor van de kerk aan de Wijnkoperstraat, kreeg de binnenstadsparochie
erbij. Onkundig van het feit dat functionarissen van het bisdom Rotterdam reeds
in 1976 hadden besloten tot definitieve
sluiting van de kerk aan de Haarstraat per
1 september 1979, stelden verontruste
parochianen alles in het werk om het
godshuis open te houden, maar vergeefs.
Sluiting van de kerk aan de Wijnkoperstraat was geen optie, omdat die kerk
liturgisch gezien veel geschikter was,
de meeste kerkgangers in de Haarwijk
woonden en er bovendien nog een schuld
op het gebouw rustte. Zonder enige
vorm van inspraak was de kerksluiting
op 26 augustus 1979 een feit. In dezelfde
krant waarin met koeienletters op pagina
1 stond ‘Uitvaart van Nederhorst’, deed
een journalist op pagina 3 verslag van de
uitvaart van de kerk aan de Haarstraat:
“Voor het laatst sloten zich zondag de
deuren van de R.K. Nicolaas Pieckkerk aarde
Haarstraat achter de laatste kerkbezoekers.
Ten gevolge van de sterke ontkerkelijking,
een verschijnsel, dat overal in den lande
opdoemt, is het kerkbestuur niet meer
bij machte het gebouw te onderhouden.
Sluiting was derhalve een onvermijdelijke

zaak. Zondag vond in de Nicolaas Pieckkerk
de laatste Hoogmis plaats. Ongeveer 400
parochianen, voorheen waren er niet meer
dan plus minus 150 kerkgangers, die de
dienst in de stadskerk bezochten, waren
hiervan getuige.” ”?
Kerksluiting roept altijd emoties op. Dat
was zeker het geval bij de parochianen
uit de binnenstad die van kindsbeen af

de gang naar die kerk hadden gemaakt,

er waren gedoopt, de eerste communie

hadden gedaan en er waren getrouwd.
Een dichterlijk aangelegde parochiaan gaf
door middel van een ballade uiting aan
zijn teleurstelling:
De volgende stap was de ontmanteling
van het interieur. Het grote kruis met
de gestileerde passiebloemen was

In MEMORIAM Nicotaas Pieck
Ja, ze hebben toch besloten

Waar mijn vader mij liet dopen

al wordt er geprotesteerd.

en ik haar het ja-woord gaf,

De Nicolaas Pieckkerk wordt gesloten

laat men onbarmhartig slopen.

en geen mens die het nog keert.

Waaraan verdienen wij die straf?

Die kerk met zijn houten toren,

Dat is volgend jaar verleden,

misschien geen sieraad voor de stad.

in september is “t voorbij.

Gaat er werkelijk niets verloren,

We begrijpen niet de reden.

dan het plaatsje dat ik had?

Als wij vragen … zwijgen zij.

Ga erin, bekijk zijn ramen

Ben ik dan zozeer verstoken

van bijzonder makelij.

van ‘t moderne kerkbegrip?

Haast u, “tzal niet lang meer duren

Wordt slechts over geld gesproken,

en het is voorgoed voorbij.

denkt men via beurs en knip?

In die kerk, waar ik als jongen,

Kerk van de martelaren,

bij Breijs en Koos de Kroon

Leo van Veghel, Nicolaas Pieck,

Op het koor heb meegezongen,

is dat wij je graag bewaren

ja, die sluit men doodgewoon.

dan misplaatste romantiek.
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De R.K.kerk aan de
Haarstraat tijdens de
verbouwing.

Nr) pin

heel toepasselijk bestemd voor de
Martelaarskerk in Den Briel, evenals de
marmeren communiebanken; de zo fraai
van houtsnijwerk voorziene preekstoel,
vervaardigd in 1864 door G. Lucius,
verhuisde naar de H. Barnabaskerk in
Haastrecht, het doopvont en het vrijwel
nieuwe orgel begonnen aan een nieuw
leven in de kerk van Maria Onbevlekt
Ontvangen in Leerdam. De zilveren
reliekschrijn kreeg een ereplaats onder
de altaartafel in de kerk aan de Wijnkoperstraat. Wat overbleef ging in mei 1981
onder de hamer. Voor de veiling bij opbod
was veel belangstelling van parochianen,
antiquairs en handelaren. De opbrengst

ziee

bedroeg ruimf 16.000.

Diverse inwoners van Gorinchem,
maar ook de Stichting Stadsherstel
Gorinchem, ijverden voor het behoud
van het markante gebouw, dat op de
lijst van Beschermde Monumenten was
geplaatst. Verscheidene bestemmingen,
variërend van bibliotheek tot centrum

voor kunst en ambacht, passeerden

de revue en werden terzijde gelegd als
financieel niet haalbaar. Het kerkbestuur
vroeg een sloopvergunning aan, die in

eerste instantie werd geweigerd, maar in
beroep kreeg het toch de mogelijkheid
over te gaan tot amotie als vóór 1 januari
1983 geen passende bestemming was

gevonden. De gemeenteraad bemoeide
zich ermee en besloot tot het samenstellen van een projectgroep bestaande
uit raadsleden, ambtenaren, architect
A. van Eck, aannemer H.G. Pellikaan en
een vertegenwoordiger van de Stichting

De zijgevel van de
verbouwde kerk aan de
Haarstraat.

Stadsherstel Gorinchem. Deze werkgroep
kwam met een reële oplossing: breng er
wooneenheden voor een- en tweeper-

soonshuishoudens in onder. Daardoor kon
afbraak van het monumentale kerkgebouw uiteindelijk worden voorkomen.

Vervolgens besloot de raad der gemeente

Gorinchem op 31 maart 1983 tot aankoop

van de grond en het kerkgebouw voor
f 275.000, waarna op 11 november 1983

— Sint-Maartensdag — de staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het startsein voor
de verbouwing gaf. De ‘martelaarsramen’
bleven gespaard en verdwenen in gedeelten in een opslagplaats. Slechts voor een
enkel fragment bestond belangstelling

voor herplaatsing. Het bevindt zich in een
kerk in Kaatsheuvel. De 44 woningen in
de voormalige Nicolaas Pieckkerk konden
begin mei 1985 worden betrokken.

Aan het gebouw herinnert nog maar

weinig aan zijn oorspronkelijke bestemming. Op de toren zijn nog wel het kruis
met de gekruiste sleutels te zien, in het

fronton kijkt het alziend oog op ons neer
en in de voorgevel bevinden zich nog de

boogramen met hoog boven het middel-

ste kerkraam het visitekaartje: het tijdvers
UNI ET TRINO DEO
ET IESU CHRISTO
AETERNI PATRIS FILIO
TOTIUS ORBIS SALVATORI
SACRUM
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Hulpkerk aan de Vroedschapstraat
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Pastoor |.P.N. van den Berg en een
van zijn kerkmeesters kwamen op
zaterdagochtend 12 februari 1955 op
het spreekuur bij burgemeester Van
Rappard. Zij vroegen medewerking voor
het stichten van een eenvoudig katholiek
kerkgebouwtje in de nieuwe uitbreiding
van Gorinchem. Zij hadden een voorkeur
voor bepaalde plaatsen, maar die waren
reeds gereserveerd voor de Johanneskerk,
De Schutse en de Torenflat. Dat zag de
burgemeester dus niet zo zitten. Omdat er
helemaal geen voortgang in de zaak zat,
liet de pastoor een paar maanden later
weten dat het stichten van een tijdelijke
voorziening urgent was. Meer dan een

jaar later was sprake van een noodkerk
met ongeveer 300 zitplaatsen, maar
daarover was men ten stadhuize helemaal
niet te spreken. In een gesprek van het
college van burgemeester en wethouders
met het kerkbestuur in september
1957 kwam het hoge woord eruit, zoals
blijkt uit de beknopte weergave van
de bespreking door de ook aanwezige
secretaris van de diocesane situeringscommissie: “Uit begrip voor de moeilijke
overgangsperiode wil het college van B. &
W. ook nu geen veto uitspreken t.o.v. een

noodkerk, maar er zullen zeker strenge eisen
gesteld worden omtrent de schoonheid en
aanvaardbaarheid in de omgeving, omtrent
de niet-opvallende plaats”. ° De locatie

voor de kerk, laat staan voor de noodkerk,
was nog niet eens vastgesteld en weer
gebeurde er niets.
Ruim een jaar later berichtte het kerkbestuur, dat de oprichting van een
noodkerk met een capaciteit van 300
plaatsen in de Haarwijk niet langer kon
worden uitgesteld, hoewel het kerkbezoek al begon terug te lopen. Het bisdom
Rotterdam wilde een demontabele
noodkerk van hout plaatsen, ter grootte
van 28,16 x 10,24 m, ontworpen door

architect W.J. Fiolet. In het bisdom waren
al twaalf van dergelijke kerkgebouwtjes
tot volle tevredenheid in gebruik. Wegens
het ontbreken van de benodigde financiën
was het niet mogelijk nu reeds over te
gaan tot de bouw van een definitieve kerk.
Eerst in februari 1959, vier jaar na het
zetten van de eerste stappen, kreeg het
kerkbestuur te horen op welke plaats de
noodkerk mocht worden gebouwd. Dat
was een stuk grond aangeduid als een
terrein gelegen tussen de Schelluinse Vliet
en de Kasteleinstraat nabij de Vroedschapstraat ter grootte van 40 x 15 m.

De bouwaanvraag voor de noodkerk
geschiedde op 13 april 1959 door het
Fonds voor Kerkenbouw van het R.K. Bisdom Rotterdam. De huur van het perceel
bedroeg f 360 per jaar. Op woensdag 28
oktober 1959 kon het gebouwtje als kerk
in gebruik worden genomen. Het was een

De hulpkerk aan de
Vroedschapstraat.

eenvoudig kerkje met op het dak een kruis

en boven de ingang het Christusmonogram, samengesteld uit de Griekse letters
X (chi) en P (rho).
Evenals de hulpkerken in Boven-Hardinxveld en Arkel, bedienden de paters

van de Haarstraat de hulpkerk aan de

Vroedschapstraat, totdat in augustus
1963 pater C.J. Lindenhoff O.F.M. naar
Gorinchem kwam als bouwpastoor voor
de te bouwen definitieve kerk. Hij ging
wonen in een flat aan de Kasteleinstraat.
Een jaar later kreeg hij te horen dat de

hulpkerk in de weg stond en moest

worden verplaatst in verband met de
verdubbeling van de zgn. toegangsweg,
want de hulpkerk stond precies in het
tracé van de geprojecteerde westelijke

baan van de Banneweg. Dat speelde in het

najaar van 1964, maar er kwam uitstel tot
1 januari 1966 en later zelfs tot september
1967, omdat het definitieve kerkgebouw
niet eerder beschikbaar was. Toen, na acht
jaren dienst te hebben gedaan, ging de

noodkerk tegen de vlakte.

Kerk AAN DE WiJNKOPERSTRAAT

Volgens de bisschop van Rotterdam was
het in oktober 1963 noodzakelijk over te
gaan tot de oprichting van een afzonderlijke parochie in de Haarwijk. De nieuwe

parochie onder de titel H. Martinus kreeg
de hulpkerk als parochiekerk toegewezen.
Het werkgebied omvatte het gedeelte

ten westen van de spoorlijn Dordrecht-

Geldermalsen, af te scheiden van de
parochie Maria Onbevlekt Ontvangen en
H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen.
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Architectenbureau J.B. Lürsen en A. van
Haaren in Den Haag tot het maken van
een schetsontwerp voor een kerkgebouw
en een globale raming van de bouwkosten. De kerk moest plaats kunnen bieden
aan 500 personen. Als locatie voor het

Het slaan van de eerste
paal voor de kerk aan de
Wijnkoperstraat door
pastoor C.J.J. Lindenhoff
O.F.M. in zijn
kloosterhabijt op

kerkgebouw met dagkapel, parochiezaal
en pastorie was de keuze gevallen op de
Wijnkoperstraat naast het te bouwen

25 mei1966.

bejaardencentrum Huize St.-Clara. De
gemeenteraad besloot in oktober 1962

tot verkoop van een perceel van ongeveer

Kerkelijke plechtigheid
bij gelegenheid van het
leggen van de eerste steen
door mgr. A.C. Schaaper
met assistentie van
pasoor C.J.J.
Lindenhoff

Het bestuur van de parochie van de H.
Martinus gaf eind 1963 opdracht aan het

2850 m?, later teruggebracht tot 2820 m?
voor de prijs van f 11.280 aan het kerkbestuur van de parochie Maria Onbevlekt
Ontvangen en H.H. Nicolaas Pieck en
Gezellen. Het college van burgemeester
en wethouders verleende de bouwvergunning op 9 mei 1966. Inmiddels had
de aanbesteding al plaatsgevonden. De
Haagse N.V. Aannemingsmaatschappij

‘Erica’ kreeg het werk gegund voor

f 634.000. De elektrische installatie
vergde daarboven nog een bedrag van

f 8.500.

Aan bouwpastoor Lindenhoff de opdracht
gelden voor de bouw bijeen te zamelen, »
waarin hij wonderwel slaagde. Zo
vertrouwde hij de burgemeester eens toe,
dat een bedelpreek in zijn vroegere kerk in
Leiden maar liefstf 5.200 had opgebracht
en geen parochie liet hem met minder
dan f 1.000 huiswaarts keren.

Pastoor Lindenhoff sloeg op 25 mei 1966

de eerste paal voor de nieuwe kerk aan de

Wijnkoperstraat, naast het net gereedgekomen bejaardencentrum Huize St.-Clara.
Aan mgr. A.C. Schaaper, vicaris-generaal
van het bisdom Rotterdam, de eer op
zaterdag 22 oktober 1966 de eerste
steen voor de nieuwe parochiekerk te
leggen. Die ‘eerste steen’ moet erg ruim

worden genomen, want het casco stond

er al. Op de steen staan de woorden: ‘DE
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HOEKSTEEN IS CHRISTUS 22 OKTOBER

1966’. Nog geen jaar later, op zaterdag 23
september 1967, stelde de Rotterdamse
bisschop mgr. M.A. Jansen de moderne
maar eenvoudige Martinuskerk tijdens
een twee uur durende plechtigheid in
gebruik. Pastoor A.J.A.M. Duynstee van
de binnenstadsparochie assisteerde hem

Inwijding van de kerk aan
de Wijnkoperstraat door
mgr. M.A. Jansen op
23 sep.1967.
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Links: De R.K. kerk aan de
Wijnkoperstraat.
Rechts: Kunstwerk aan
de gevel van de R.K. kerk
aan de Wijnkoperstraat
door Marcus Ravenswaaij,
voorstellende St. Maarten
die een gedeelte van zijn
mantel afstaat.

Tijdens de receptie in de aangebouwde
zaal tussen de kerk en de pastorie sprak
een kerkmeester de genodigden toe,
waarbij hij ook inging op de wenselijkheid
van de nieuwe kerk, want daarover
bestond zi. verschil van mening. Letterlijk
zei hij o.m: “Er is wel eens een vraagteken
geplaatst als men over de noodzaak van een
katholieke kerk in de Haarwijk sprak. Men
kon hier toch maar nauwelijks over afstanden spreken. Het klinkt wat tegenstrijdig,
maar juist in deze steeds sneller gaande
tijd gaan juist betrekkelijk korte afstanden
gelden. De tijd, dat de kerk en ook het
kerkgebouw centraal stonden in het leven

van iedere dag is voorbij. De teruggang van

het regelmatige kerkbezoek is beangstigend.
De Kerk en dus ook het gebouw komt thans

tot de mensen. Lang zouden wij kunnen
stilstaan bij deze eigentijdse ontwikkeling
en de oorzaken daarvan, doch ik wil mij
bepalen tot de opmerking, dat in deze het
Bisdom wel heel juist de situatie hier in
Gorkum heeft beoordeeld.” In de toekomst
kijken kon de spreker niet, want — zoals
we al zagen — precies tien jaar later viel
het besluit de andere katholieke kerk in
Gorinchem te sluiten!
Voor de penningmeester van het
kerkbestuur was geen gemakkelijke taak
weggelegd. Op de parochie drukte een
schuld van maar liefstf 600.000, af te
lossen met halfjaarlijkse termijnen van

Priesterkoor met onder
de altaartafel de schrijn
met de relikwie van de
Martelaren van Gorcum.

f 10.000 aan het Fonds voor Kerkenbouw
van het R.K. Bisdom Rotterdam. En dat bij
teruglopende inkomsten!
Pastoor Lindenhoff maakte tijdens
de receptie bekend, dat de parochie
f 180.000 had bijeengebracht. Zelf had hij
daarin een groot aandeel gehad met zijn
bedelpreken waarvoor hij het hele land
had doorkruist. Hij liet duidelijk blijken
minder blij te zijn met het ‘geschenk’
van de gemeente Gorinchem: bruikleen
van 25 klokken van het historische De
Haze-carillon uit de Grote Toren. Het
overcomplete klokkenspel moest in de
open toren van de kerk komen, maar

dat had uiteraard bouwkundige en dus
financiële consequenties. Dit carillon, in
1687 door het stadsbestuur aangekocht
voor de toren van het stadhuis, laat
geregeld zijn vrolijke klanken horen.
Tegen de zijgevel langs de Wijnkoperstraat kwam een kunstwerk van de
kunstenaar Marcus Ravenswaaij, voorstellende Martinus te paard die een gedeelte
van zijn mantel weggeeft. Het bronzen
beeld was een geschenk van het aannemingsbedrijf dat de kerk had gebouwd.
Per 8 augustus 1967 had de benoeming

plaats van pater R.R. van den Brink

O.F.M. als kapelaan van de kerk aan de
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Wijnkoperstraat. Pastoor Lindenhoff
fietste soms op een damesfiets door de
stad in zijn bruine kloosterhabijt. Daaraan
kwam een einde doordat de pastoor
Gorinchem in maart 1973 verliet. De
zielzorg in de parochie kwam toen geheel
op de schouders van pastor Van den Brink
te liggen. Bovendien kreeg hij in januari
1976 de binnenstadsparochie ook onder
zijn hoede. Pater Van den Brink was toen
de enige priester in Gorinchem. Wel kreeg
hij bij zijn werkzaamheden hulp van zr.
M.A.A. Groenen van de congregatie van
de zusters franciscanessen van Benne-

broek als pastoraal werkster.
In de periode 1960-1980 greep de ontkerkelijking in versneld tempo om zich heen
en nam het aantal beschikbare priesters
drastisch af. Half januari 1976 liet mgr.
dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam,
weten dat met ingang van 25 januari de
parochie van de H. Martinus zou worden
opgeheven, waarna de nieuwe parochie
de titel kreeg van de H. Nicolaas Pieck en
Gezellen. Globaal omvatte deze parochie:
Gorinchem met Schelluinen en Dalem.
De beide kerken in Gorinchem bleven
onder hun oude titel bestaan, totdat
het door de teruggang van het aantal
kerkgangers niet langer verantwoord
was ze beide in stand te houden. Zoals
reeds gememoreerd betekende het de
sluiting van de 140 jaar oude stadskerk

die duur in exploitatie was. Eind augustus
1979 gingen de deuren van de binnenstadsparochie voorgoed dicht en was de
Martinuskerk aan de Wijnkoperstraat de
enige katholieke kerk in Gorinchem.
In juni 1980 verlieten pastor Van den
Brink en zr. Groenen de pastorie naast

de kerk en nam de nieuwe pastor pater
H.C.G. van Eeuwijk O.F.M. er zijn intrek.
Aan zijn pastoraat kwam in 1988 een
einde. Het beleid van de franciscanen
was er inmiddels op gericht te streven
naar kleine kloostergemeenschappen en
geen paters meer als eenzame kluizenaars
naar pastorieën te zenden. Met andere
woorden: de orde der minderbroeders
trok zich terug uit Gorinchem, waarna
wereldheren van het bisdom Rotterdam
er de zielzorg overnamen. Vergeten
waren de woorden van de prekende pater
precies 60 jaar eerder, die had bezworen
dat de franciscanen de Arkelstad nooit in
de steek zouden laten!
De eerste priester van het bisdom was
de jonge pastor B.W.J.M. Banning, die

per 1 juli 1988 in Gorinchem kwam. Na
een afwezigheid van bijna anderhalf jaar
als gevolg van een ongeluk, keerde hij
in oktober 1990 terug in de parochie
en werd toen officieel geïnstalleerd als
pastoor. Het betekende tevens het vertrek
van de vervangende pastor R.J.W. Winkelhuis. Onverwacht legde de pastoor in juni

1994 zijn ambt neer. Op 1 november 1994
ontving de priester B. Wessel een tijdelijke
benoeming tot parochie-vicaris voor de
duur van drie jaar.
Daarna volgde per 1 februari 1998 de
benoeming van H.M. de Blécourt tot
pastoor. Na een vruchtbare periode van
negen jaar ging de pastoor eind april 2007
met emeritaat, een bloeiende parochie
achterlatend met maar liefst vier koren
voor het opluisteren van de vieringen met
zang door jong en oud: het kinderkoor
Koor en Club, het jongerenkoor Tutti,
het koor Intermezzo van de volgende
leeftijdsgroep en het St.-Martinuskoor
van senioren.

Tijdens de “sede vacante” was het
dankzij de inzet van werkgroepen en veel
vrijwilligers mogelijk de parochie te laten
functioneren. De priester drs. Y.Sj. de Jong
volgde de pastoor op als pastor van de
parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen.
Het kerkinterieur onderging de laatste
decennia enige verfraaiing. In 2004

kreeg een overcomplete koorbank uit
de kapel van Huize St. Clara een plaats
op het priesterkoor. Oorspronkelijk
kwam het koorgestoelte uit de kapel
van het verlaten klooster van de zusters
franciscanessen van Bennebroek aan het
Herenlaantje. Een jaar later kreeg het
parochiebestuur veertien kruiswegstaties
ten geschenke ter vervanging van

de moderne en kleurige staties van
kunstnaald- en applicatiewerk die slechts
weinige jaren dienst deden. De Franse
onderschriften verraden dat ze afkomstig
zijn uit een Franse kerk, maar wellicht
worden die teksten nog eens ooit vervangen door Nederlandse. De schilderingen
in donkere eikenhouten lijsten dateren uit
1880. In het portaal bevindt zich een fraai
glaspaneel van de hand van de glaskunstenares Brigitte Kleyn - Altenburger
uit Asperen, voorstellende de legende
van Martinus die te paard een gedeelte
van zijn mantel afstaat aan een arme
drommel. De in etstechniek vervaardigde
glasdecoratie was het geschenk van
de parochie op 20 september 1992 bij
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Martinuskerk.

70<

BIBLIOGRAFIE

wapen- en zegelkunde; deel VIII, 1897.

Aalst e.a., T. van der. 150 jaar parochie Woudrichem

Rogier, L.J. Geschiedenis van het katholicisme in

(1836-1986). Amstelveen, 1986.

Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Amster-

Deursen, A.Th. van. Mensen van klein vermogen; het

dam, Urbi et Orbi, 1945.

kopergeld van de Gouden Eeuw. Amsterdam, 1991.

Tummers, H. Het grafmonument van een heer van

Donk, W.A. van der: Gorcumse oudheden V: in de

Arkel en zijn vrouw te Gorinchem. In: Bulletin van de

jaren '49. Gorinchem, 1949/50.

Stichting Oude Hollandse Kerken, nr. 17, 1983

Huijsmans, J. Bijdragen tot de geschiedenis der

Vroom, W.H. In tumultu gosico; over relieken en

katholieken te Gorcum sedert 1572. In: Archief voor

geuzen in woelige tijden. Amsterdam, Sun, 1992.

de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel

Wit, S. de. De statie der paters minderbroeders te

XLIII, 2(1917), blz. 193-232.

Gorcum 1628 28 October 1928. Ammerzoden, 1928.

Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt

Zomeren, C. van. Beschrijvinge der stadt Gorinchem

van de steden ende dorpen van Hollant ende

en Landen van Arkel. Gorinchem, 1755.

Vrieslant. Leiden, 1866.
Janssen, L.J.F. De muurschilderijen der St. Janskerk te
Gorinchem. Amsterdam, 1858.
Kemp, H. Abraham Kemp'’s leven der doorluchtige
heeren van Arkel enz. Gorinchem, 1656.
Labouchere, G.C. Aanteekeningen over monumenten
te Gorinchem, Schelluinen, Woudrichem, Loevestein
en Zalt-Bommel. In: Oudheidkundig jaarboek, derde
serie van het bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, 11de jrg; 1931, afl. 2.
Lange, D. de. De Martelaren van Gorcum. Utrecht/
Antwerpen, (1954).
Marcus, |. Sententiën en indagingen van den
hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen
bloedtraedt. Amsterdam, 1735.
Raadt, J.Th. de. Verzameling van grafschriften en
wapens van Gorinchem. In: De Nederlandsche
heraut, tijdschrift op het gebied van geslacht-,

NSE

NRS

NJ

El

SURINESDEIAARENeES

oud Len
en heden

Wo NAUAwWN ae

>71

BRONVERMELDING

30.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 8, fol. 60

Rogier I, blz. 449

Di

Archief Hervormde gemeente, inv.nr. 561,
blz. 52

Deursen, blz. 328
Tummers, blz. 3-14

32,

Notariële archieven, inv.nr. 4151,
fol. 177 en 177”

Janssen

Labouchere, blz. 69

33,

Rechterlijke archieven, inv.nr. 495, fol. 6”

Zomeren, blz. 14

34,

Wapenboek van Jan van Kuyl, fol. 153v

Zomeren, blz. 20.

35.

Donk, blz. 84

Archief stadsbestuur, inv.nr. 1415, fol. 47

36.

Wapenboek van Jan van Kuyl, fol. 179”

Lange, blz. 125

37:

Huijsmans, blz. 230

Informacie, blz. 413

38.

Rechterlijke archieven, inv.nr. 645, fol. 74“
Archief R.K. parochie, inv.nr. 541

Gorcumse Courant 16 aug. 2006, p. 18

ze.

Marcus, blz. 333

40.

Donk, blz. 82

Vroom, blz. 21-28

41.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 285, blz. 57

Archief stadsbestuur, inv.nr. 4, fol. 58

42.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 117, fol. 64”

Rogier I, blz. 457

43.

Rechterlijke archieven, inv.nr. 548, fol. 96
Archief stadsbestuur, inv.nr. 49, akte 11 en 12

Donk, blz. 67
Archief stadsbestuur, inv.nr. 295, blz. 99

45.

Huijsmans, blz. 222

Rogier Il, 384

46.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 6, blz. 81

Archief R.K. parochie, inv.nr. 528a

47.

Archief Hervormde gemeente, inv.nr. 2,

Wapenboek van Jan van Kuyl, fol. 153“

48.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 6, blz. 331

Archief stadsbestuur, inv.nr. 49, akte 8

49.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 49, akte 38

Raadt, blz. 34

50.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 7, fol. 54’

Archief stadsbestuur, inv.nr. 6, blz. 274

51.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 132, fol. 281

Rechterlijke archieven, inv.nr. 495, fol. 6”

52,

Archief stadsbestuur, inv.nr. 7, fol. 80°

Archief Hervormde gemeente,

53.

Archief Hervormde gemeente, inv.nr. 2, fol.

fol. 36’

Donk, blz. 68

inv.nr. 3, fol. 84

122

27

Archief stadsbestuur, inv.nr. 8, fol. 46

54.

Donk, blz. 83

28.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 8, fol. 48

9

Archief Hervormde gemeente,

29;

Archief stadsbestuur, inv.nr. 8, fol. 49

inv.nr. 3, fol. 43

72<
56.

Groot placaatboek, deel VI, blz. 367

57

Archief stadsbestuur, inv.nr. 2887, blz. 5

58.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 117, fol. 278

59.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 2887,

60.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 117, fol. 282’

61.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 116, fol. 103

62.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 117, fol. 154”

63.

Archief stadsbestuur, inv.nr. 119, fol. 139

65.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 528a

66.

Archief Hervormde gemeente, inv.nr. 871,

blz. 18 en 24

Wit, blz. 21

blz. 27
67

Notariële archieven, inv.nr. 4459, rep. 82

68.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 271; bestek,
blz. 45

69.

Wit, blz. 35

70.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 2, blz. 4

Zl

Aalst, blz. 34

72.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 3

75

Archief R.K. parochie, inv.nr. 3

74.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 4

755

Archief R.K. parochie, inv.nr. 4

76.

Archief R.K. parochie, inv.nr. 4

77.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 20

78.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 29

/9;

Archief gemeentebestuur, dossier 3040

dec. 1967
aug. 1979

Historische Reeks Oud-Gorcum
DEEL 20

Uitgegeven door de Historische Reeks “Oud-Gorcum”,
onder redactie van R.F. van Dijk en A). Busch
REEDS VERSCHENEN:
Deel 1: Een brief over den Franschen tijd enz. in den Gorkumsche volkstaal,
1866 P. van Zutphen
Deel 2: Aardrijkskundige beschrijving van de stad Gorinchem voor de scholen,
1851 A.J. van der Aa
Deel 3: Lusthoven in Gorinchem A.|. Busch en Carla S. Oldenburger-Ebbers
Deel 4: Herinneringen aan Gorinchem in de jaren 1870-1880
Deel 5: Muntslag te Gorinchem 1583-1591 W.|. Boudestein
Deel 6: Herinneringen aan Gorinchem in de jaren 1900-1914
Marius Korthof en Ad Muller
Deel 7: Het Gorkumse voermansgilde en het verkeer tot omstreeks 1845
W. Zijderveld
Deel 8: Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945
A.J. Busch e.a.
Deel 9: Hendrik van Hoogdalem 1898-1970 B. Stamkot en R van der Veen
Deel10: Uitreksel uit het dagboek 1807-1816 van den Heer Matthijs Snoeck Huibertszoon.
Met ten geleide door A.|. Busch en inleiding door H.A. van Goch
Deel11: Cornelis Lever. Boekverkoper en uitgever in Gorinchem in de 17e eeuw
|. Lever en B. Stamkot
Deel12: Gorinchem door de eeuwen heen beschreven Samengesteld, door A.J. Busch
Deel13: Uit de schatkamer van Oud-Gorcum 90 jaar “Oud-Gorcum” 1909-1999
Deel14: George Arnold Escher in Gorinchem Samengesteld, door A.J. Busch
Deel15: De straatweg Gorcum-Vianen Samengesteld, door W. van Zijderveld
Deel16: Gorcum en autobussen Samengesteld, door W. van Zijderveld
Deel17 M.A. van Andel Bert Stamkot
Deel18 Stemhuis
Deel19 Pompen en fonteinen in Gorinchem, door R.F. van Dijk

1989
1990
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006

