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DE BIJZONDERE KERK VAN ALPHEN 
AAN DE MAAS. 
Over het merkwaardige kerkje van Alphen is al veel geschreven sinds de restauratie van 1930. Bij deze beschrij
vingen wordt vaak teruggegrepen naar de publicatie van Prof. Dr. E.H. ter Kuile voor de Nederlands Oudheid
kundige Bond in het jaar 1952. Ter Kuile heeft hiervoor met de architect Valk twintig jaar na de restauratie alles 
wat aan het licht was gekomen nog eens bestudeerd. Ze hebben daarbij ondersteuning gekregen van de heer J. 
Ypey van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Veel minder bekend is het onderzoek dat in 
1984 is verricht door de Rijksdienst voor Monumentenzorg en waarbij andere, minder spectaculaire conclusies 
worden getrokken. Uiteraard gaat het ook bij dit onderzoek om de (ondergrondse) overblijfselen van een zeer 
oud kerkje. De verschillen zitten in de geschatte ouderdom en omvang van het bouwwerk. 

(noordzijde van de kerk in 1910) 

Boerderij 
De kerk van Alphen was honderd jaar geleden zeker 
geen fraai bouwwerk. Gebouwd met het altaar naar het 
oosten staat de kerk vreemd scheef tussen het straten
patroon, maar waren de gelovigen in het kerkgebouw 
met het gezicht naar de Heilige stad Jeruzalem gekeerd. 
Behalve de kerk van Horssen was het de enige middel
eeuwse kerk in het Land van Maas en Waal die weer 
door de katholieken was overgenomen van de hervorm-

den. Elf katholieken droegen in 1800 daarvoor ieder 
100 gulden bij om de hervormden schadeloos te stellen. 
Volgens het gebruik van die tijd was de kerk in de eeu
wen ervoor zowel als domein van God als voor agra
rische zaken gebruikt. Het kerkgebouw was een be
langrijk communicatiepunt. Men hoorde hier behalve 
geloofszaken ook over de burgerlijke stand, de medede
lingen over dijken en weteringen en wat te doen bij vee
ziekten. Waarschijnlijk hebben de buiken van de kerken 
ook gediend als opslagplaats voor materiaal voor de 
dijken en als veilige plek voor het vee bij watersnood. 

Na de overname schrijven de kerkmeesters op 16 mei 
1805 over "de buik van de kerk": "Alzoo den buyk der 
kerk bij geen mensch geheugen anders is gebruykt ge
weest, dan tot eene boerderij, tot dien tijd dat de zelve 
aan de Roomsche Gemeente is genaast en door dien als 
in het ruwe is bewoond zonder de reperatie van met
zelwerk zoo is het nogtans allerwaarschijnlijkst dat de 
reperatie zig ook uytsterkt tot het metzelwerk van den 
buyk der kerk". In een briefwisseling die in 7852 door 
de Hervormde Gemeente met de gemeente Appeltern 
werd gevoerd over de eigendomsrechten van de school 
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is te lezen dat "de koster der Hervormde gemeente te 
Alphen sedert onheuglijke tijd tot nu onlangs was de 
schoolmeester en die koster tot in achttienhonderd be
woonde een vertrek in den buik der voormelde kerk 
gebouwd met een afdak uitspringende op het kerkhof, 
terwijl het schoollokaal mede tegen de kerk gebouwd 
was," 

(zuidzijde van de kerk in 1910) 

Kerktoren 
De toren van de kerk was van oudsher van het hele 
dorp, De klokken dienden als waarschuwing voor drei
gend gevaar van brand of overstroming. De toren dien
de in de 15e eeuw nog als vluchtplek. Uit een rekening 
van 1475 van de Maas en Waalse ambtman Hendrick 
van Doorne voor het Hof van Mechelen vonden we zijn 
klacht, dat hij van een aantal misdadigers in Alphen de 
boete niet kan innen, omdat zij zich verschansen in de 
kerk. De deuren hebben zij gebarricadeerd en de galm
gaten van de toren gebruiken ze als schietsleuven, In 
1798 kwam er een Staatsregeling waardoor de toren het 
eigendom werd van de gemeente. De gemeente zorgde 
dan ook voor het opdraaien van het uurwerk, In Alphen 
deed dat lange tijd Toon Hol, die in de Schoolstraat 
woonde. Hij kreeg voor dit werk vijftig gulden per jaar. 
In Alphen was hij beter bekend als Toon Hordijk, een 
bijnaam die nodig was omdat meer mensen de naam 
Toon Hol hadden. 

Onderzoek 
In het begin van de twintigste eeuw is de katholieke 
kerk van Alphen te klein geworden om alle gelovigen 
een plaats te bieden bij de kerkdiensten, Omdat men 
denkt over vergroting, en zelfs nieuwbouw, wordt in
formatie ingewonnen bij de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg, Men besluit tot restauratie, Daarbij vindt 

de architect Valk het opvallend dat de kerktoren geen 
toegangsdeur van buitenaf heeft en men dus alleen van
uit de kerk naar binnen kan, Graafwerkzaamheden aan 
de voet van de toren brachten inderdaad een toegangs
deur aan het licht, ongeveer 2 meter onder de vloer van 
de huidige kerk. Men ontdekte ook een doorgang op 
hetzelfde niveau, tegenover de toegangsdeur. Daarmee 
kwam men terecht bij muurresten, De voet van de toren 
bleek maar drie muren te hebben, de vierde was van 
het kerkgebouw dat dus zelfs ouder moest zijn dan de 
kerktoren I Nu vrijwel het hele bovenwerk van de kerk 
was gesloopt kon men deze muurresten uitvoerig teke
nen, fotograferen en bestuderen. De kerkelijke diensten 
gingen in die tijd door in een speciaal gebouwde nood
kerk, in de tuin van de pastorie. 

(noodkerk Alphen) 

Onderkerk 
De eerste muurresten en funderingen die gevonden 
werden wekten grote verwachtingen, Helaas werd niet 
steeds gevonden waar men op hoopte, Werd aan de 
ene kant een meter muurresten gevonden die een heuse 
basiliek deden vermoeden, aan de andere kant werd 
dan zelfs na lang zoeken daarvan zelfs niet de fundering 
aangetroffen. De muren van het schip bestonden uit een 
soort pijlers van 80 bij 90 cm, met daartussen vulmuren 
die maar half zo dik waren. Zo ontstonden in de muur 
een soort nissen. 

Het deel onder het priesterkoor leverde de grootste on
duidelijkheden op, Als afscheiding van dit deel met de 
rest van de kerk kwam een aantal muren tevoorschijn, 
Daardoor leek er vroeger onder het priesterkoor een 
ruimte voor priesters (krocht) te zijn geweest. In twee 
doorgangen van deze scheidingsmuur vond men zelfs 
nog houtresten, mogelijk van deuren, Er leken zelfs ze
tels in de buitenmuren te hebben bestaan, Maar jammer 
genoeg was er geen spoor terug te vinden van zuilen of 
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pijlers die een zoldering of gewelf zouden hebben moe
ten dragen! De afmetingen van het schip (kerkgedeelte) 
waren 16,5 bij 7,5 m, het priesterkoor was 6 bij 5,20 m 
met een halfrondeafsluiting. 

Nader onderzoek 
In 1951 werd door Prof. Dr. EH ter Kuile opnieuw ge
keken naar de gevonden funderingen. Voor de gevon
den delen, bezien in samenhang met hetgeen later is 
bijgebouwd, heeft men nu een andere verklaring. In de 
10e eeuw lijkt men begonnen te zijn met de bouw van 
een driebeukig schip met een rechthoekig koor met een 
halfronde afsluiting. Daarbij heeft men ook een crypte 
willen aanleggen. Maar van deze bouw is afgezien, 
mogelijk door het stijgen van de grondwaterstand. De 
ruimte tussen de pijlers van het schip wordt opgevuld. 
Later wordt een toren tegen deze kerk aangebouwd. 
Aan de zijde van de kerk wordt de bestaande kerkmuur 
gebruikt voor deze toren. Bij het bouwen van de toren is 
de doorgang in de kerkmuur ook smaller gemaakt. Deze 
westmuur van de kerk is nog grotendeels aanwezig en 
bovengronds zichtbaar. De toren, die overhelt naar het 
westen, heeft deze muur vroeger zelfs wat losgescheurd 
van de kerk. In het veel later aangebouwde kerkportaal 
is te zien hoe hiervoor al eens reparaties met plaatjes 
tufsteen zijn uitgevoerd. 

(onderkerk, crypte) 

Ook in 1984 werden de kerk en de onderzoeksresulta
ten nog eens bekeken. Daarbij blijkt dat de gevonden 
resten van het schip niet uit hetzelfde gesteente bestaan. 
Het wordt daardoor duidelijk dat het achterste deel van 
het schip (ong. 3,20 m) later is aangebouwd, iets wat 
bij de eerdere conclusies over het hoofd is gezien. Als 
de kerk in eerste aanleg zoveel korter is geweest, wordt 
het erg onlogisch om aan te nemen dat men in eerste 

aanleg een schip met 3 beuken wilde bouwen want dan 
zou de breedte de lengte overtreffen! Ook ontdekt men 
in de muur van de toren verschil in gesteente wat wijst 
op een lagere dakaansluiting dan bij eerder onderzoek 
werd vermoed. Ook dat maakt de zijbeuken qua hoogte 
onmogelijk. Het beeld van een basiliek komt hierdoor 
op losse schroeven te staan. Wat overblijft, zijn de 
bouwbeginselen van een oud kerkje, bestaande uit pij
lers, die mogelijk bedoeld waren om een dak te dragen, 
en een koor met een halfronde afsluiting. De functie van 
de nissen in dit koorgedeelte is onduidelijk, maar gezien 
de geringe hoogte tot de vloer en de ondiepte zullen 
het geen zitplaatsen zijn geweest. De bouwtijd van koor 
en schippijlers ligt volgens de laatste onderzoekers in 
het einde van de elfde eeuw. In een latere periode is 
het schip verlengd en heeft het kerkje een brede toe
gang gekregen aan de kant waar later de toren werd ge
bouwd. Het onderste deel van de tufstenen toren heeft 
een muurdikte van 1,42 m en zal in de tweede helft van 
de twaalfde eeuw gebouwd zijn. 

(onderkerk, oudste muurresten) 

Latere verbouwingen van de kerk zijn bij de restaura
tie vrijwel helemaal verdwenen. Waarschijnlijk is in de 
veertiende eeuw een stenen gewelf in de kerk aange
bracht, en is een groter koor gebouwd, wat aansluiting 
van een zijkoor (gewijd aan O.L. Vrouw) aan de noord
zijde in de vijftiende eeuw mogelijk maakte. Funderin
gen van dit koor zijn wel gevonden, maar niet bewaard 
gebleven. De zijbeuk aan de kerkhofzijde dateert van 
omstreeks 1500. Daarvoor is toen de noordmuur van 
het oude kerkje afgebroken en er kwamen kolommen 
voor in de plaats. De nieuwe wand kreeg brede ven
sters. De zijbeuk was vrij laag, maar de hoofdbeuk werd 
verhoogd en kreeg in de zuidgevel ook grotere ramen. 
Bij deze verbouwingen werd ook de toren met bakste-
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nen hoger gemaakt. In het begin van de zestiende eeuw 
is het deel naast de toren, dat nu dienst doet als portaal, 
aangebouwd. Of deze ruimte vroeger een andere func
tie had, heeft men niet kunnen vaststellen. De aartsdi
aken van Xanten maakt rond 1505 melding van vier al
taren, waaraan wekelijks enige missen werden gelezen. 

(interieur kerk 1910) 

De Beeldenstorm bracht in 1566 veel schade toe aan 
het interieur van de kerk. In 1569 stelde het kapittel van 
Xanten geld beschikbaar voor herstel. Toen de kerk in 
1609 in handen van de hervormden kwam, gingen de 
gelovigen uit Alphen aan de overkant van de Maas in 
Teeffelen naar de kerk, of de pastoor kwam naar Al
phen om de mis te lezen. In 1672 zijn de Fransen hier 
de baas en de pastoor van Teeffelen kan weer een stuk 
van de kerk gebruiken, maar zodra de Franse troepen 
zijn verdwenen wordt de pastoor weer verjaagd. In 1767 
bouwen de katholieken een eigen schuurkerk en een 
pastoorshuis. De streek maakt dan een grote armoede 
door en heeft zich zeker veel offers moeten getroosten 
om dit te bekostigen. Als in 1800 de kerk dan weer in 
handen van de katholieken komt moet er opnieuw geld 
worden gevraagd voor herstel van zaken, zoals eerder 
beschreven. 

De restauratie 
In 1930 is de kerk bij de restauratie aanzienlijk vergroot. 
Een plan van architect Ludewig vertoont een uitbreiding 
van de kerk naar het oosten. Daarbij zou dan het mid
deleeuwse sluitstuk van het koor gesloopt moeten wor
den. Het koor zou verhoogd moeten worden en aan 
twee kanten zou een zijkapel komen. Behalve de aan
bouw van een zuiderzijbeuk zou in dit plan het schip 
en ook de toren verhoogd moeten worden. Maar het 
plan van architect Valk pakte voordeliger uit, en daarbij 
konden ook de sluitmuren van het koor behouden blij
ven. De langsmuren van het koor werden wel gesloopt, 
maar nu konden aan weerszijden dwarsbeuken worden 
gebouwd, die toch een goed zicht op het hoogaltaar 
gaven. Een betonnen vloerplaat werd gebruikt om de 
onderkerk van het dienstdoende kerkgebouw te schei
den. De kerk werd naar het zuiden nog uitgebreid met 
een zijbeuk, de noordmuur is aan de binnenzijde be
pleisterd, maar kon behouden blijven. 

Van de westmuur (de muur aan de torenzijde) heeft 
men de meeste bouwmaterialen behouden. Hierin zijn 
ook goed de verschillende bouwfasen en steensoorten 
terug te vinden. De opening van deze muur op de be
gane grond naar de toren is modern; de oorspronkelijke 
doorgang was smaller zoals onder de vloer nog terug te 
vinden is. De opening op de verdieping voor het zang
koor is pas met de restauratie aangebracht. Boven het 
koor is in de muur zichtbaar hoe hoog het dak eerder 
is geweest. Bij de opbouw van de kerk in 1930 zijn ste
nen gebruikt van afgebroken boerderijen in Winssen, 
Afferden en Beneden-Leeuwen. In een aantal pilaren 
zijn grote stukken tufsteen ingemetseld. Het plafond van 
stucwerk heeft plaats gemaakt voor een houten tonge
welf met houten balken. 

Onduidelijkheden 
Bij de opgravingen werd tussen het koor en het schip 
een scheidingsmuur gevonden met twee dwarsmuur
tjes. Tussen deze muren werden beenderen gevonden 
van een menselijk skelet, evenwel zonder schedel. Hoe
wel men denkt dat dit misschien het graf is van een zeer 
voornaam of bijzonder vereerd figuur, komt deze vondst 
in het onderzoek niet meer terug. Bekend is dat er aan 
het einde van de achttiende eeuw nog protestantse 
mensen in de kerk zijn begraven. In het begraafboek 
staan als zodanig vermeld: 
27 december 1793 Jan van Toor 
16 maart 1796 een kind van J. Jagtenberg 
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26 augustus 1796 Daniel Koolhaas 
1798 (maart en april) kind en vrouw van Jan van Toor 
2 november 1799 Jan Jagtenberg 
5 juli 1800 wed B. Koolhaas. 
Ook over deze graven wordt nergens meer iets vermeld. 

Merkwaardig is het, dat er, behalve het voor die tijd 
ambitieuze project van de bouw van een kerk, geen 
andere stenen gebouwen in Alphen zijn verrezen. Van 
de meeste dorpen in de omgeving zijn er prenten of 
tekeningen van de kerk en enkele belangrijke huizen. 
In Alphen is de oudst bekende tekening die van de wa
tersnood van 1861, waarbij behalve enkele huizen de 
korenmolen te zien is. Schijnbaar was het leven in Al
phen na 1100 minder goed en niet aantrekkelijk voor 
welgestelden. De kerk en de landerijen zijn in de der
tiende eeuw in bezit gekomen van het Stift van Xanten. 
Maar tot op heden is er geen duidelijke aanduiding ui! 
die tijd gevonden. De vroegste verwijzingen gaan terug 
naar het einde van de dertiende eeuw, waar melding 
wordt gemaakt van de verkoop van de grote en kleine 
tienden door Dirk van Alphen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt Alphen van sep
tember 1944 tot mei 1945 in het frontgebied van de 
geallieerden. Canadezen en Belgen zoeken hier hun 
inkwartiering. Ze kiezen daarbij de huizen van particu
lieren en de school. De toren van de kerk is vrij laag. 
De kerktorens van de dorpen aan de Waal zijn hoger en 
worden door de geallieerden gebruikt om de verrichtin-

Ten slotte 
Bij onze verzameling van oude foto's van de kerk is een 
bijzonder plaatje. Het origineel is ong. 8,5 x 5,5 cm en 
de kleur is paarsachtig blauw. 

gen van de vijand te observeren. De kerk van Alphen is 
daardoor geen doelwit voor de Duitsers, die vanuit Tiel 
kerktorens als uitkijkposten onder vuur nemen. Daar
door ontsnapt het dorp Alphen aan het krijgsgeweld. 

Conclusie 
Het dorp Alphen had duizend jaar geleden al een ge
loofsgemeenschap die een gebedshuis van steen pro
beerde te realiseren. Tufsteen moest uit het Duitse Vul
kaaneiffelgebied via Deventer naar Nederland worden 
getransporteerd. Dit wijst op welvaart, die evenwel la
ter vaak gedwarsboomd is door wateroverlast of door 
krijgsgeweld. Daarbij miste men de steun en bescher
ming van een versterkt huis, kasteel of klooster. Ook 
de aanleg van dijken en een verbetering van afwatering 
kon niet voorkomen dat in dit gebied later eeuwenlang 
grote armoede heerste. 

Beschrijvingen van de onderkerk van Alphen zijn vaak 
gebaseerd op de eerste bevindingen, zonder vermelding 
van de latere studieresultaten. Ter Kuile schrijft daar zelf 
over: "Veel blijft er natuurlijk duister, maar gezien dat 
Alphen een kerk heeft die gedeeltelijk een duizend jaar 
oud is, is het nog verwonderlijk dat we er zoveel over te 
weten zijn gekomen." 

De kerk is hierbij gefotografeerd vanaf het kerkhof en 
goed vergelijkbaar met de foto van de noordzijde aan 
het begin van dit artikel. Er zijn wat verschillen, maar 
duidelijke overeenkomsten als de uitgebouwde biecht
stoel in het raam, en de deur ernaast doen toch sterk 
vermoeden dat dit een foto is van de kerk in Alphen 
rond 1900. 
Een vreemd verschijnsel is echter het gebouw op de 
achtergrond. Zoals op de luchtfoto hieronder te zien is, 
stond aan de zijde van de toren wel een boerderij dicht 
bij de kerk, maar aan de oostzijde stonden op flinke af
stand achter de kerk aan de Schoolstraat de kosterswo
ning en de school. 
Hoe hoog zou trouwens een gebouw wel niet moeten 
zijn om vanaf de grond gezien zover boven de kerk uit 
te steken. Het fotootje is dermate oud, dat trucage niet 
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voor de hand ligt. Ook lijkt het er niet op dat er twee 
foto's over elkaar heen zijn genomen, omdat daarbij 
de overlappende beelden beiden zichtbaar blijven. 

Voor verklaringen voor deze merkwaardige afbeel
ding houden wij ons aanbevolen. 

(Luchtfoto uit 1949, met R.K. Kerk en kerkhof, rechts de boerderij van A. de Leeuwen links de pastorie (thans 
Thomashuisl. Daarachter de oude St. Willibrordusschool, waar nu het dorpshuis De Hucht staat. Zichtbaar 
boven de kerk het oude postkantoor en de Ned. Herv. Kerk.) 
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