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Bouwgeschiedenis van de R.K. Kerk van Alphen.
De kerk van Alphen zag er voor de restauratie in 1929 niet erg bijzonder uit.
Het enige wat opviel was de oude toren met grote tufstenen blokken, die
alleen vanuit de kerk toegankelijk was.
Alleen aan de kant van het kerkhof was een zijbeuk.
Architect H.W. Valk uit ’s-Hertogenbosch merkte al snel dat er aan de kant
waar nu het kerkplein is, wel degelijk een toegang tot de toren was geweest.
Door ophoging van het terrein was de dorpel ruim 2 m. onder de kerkvloer
verdwenen.
Ook de doorgang naar het kerkgebouw werd gevonden, maar de muur met
deze doorgang was duidelijk ouder dan de overige muren van de toren.
Muren van een ouder kerkgebouw hebben eeuwen onder de grond
verborgen gezeten en kwamen bij deze restauratie te voorschijn.
In 1951 ging prof. Ter Kuile samen met de heer Valk nog eens naar de
bouwresten onder de kerk kijken. Aan de hand van de overbleven
muurresten dacht men dat hier reeds voor het jaar 1000 begonnen was met
de bouw van een driebeukig schip met een koor met aan het einde een
halfronde muur.
In de muren van dit koor treft men raamresten aan en uitsparingen die op
zetels lijken. Dit deel ziet men als krocht, een vergaderruimte onder het
priesterkoor.
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Een in 1984 uitgevoerd nieuw onderzoek ter toetsing van de conclusies van
1951 bracht een aantal nieuwe feiten aan het licht.
Hoewel de bodem van de “onderkerk” om wateroverlast te bestrijden bedekt
is met een flinke laag zand en enkele muurrestanten bij de overgang van
schip naar koorgedeelte zijn gesloopt komt A.G. Schulte van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg toch tot wat andere inzichten.
De oudste muurresten van het schip zijn aanmerkelijk korter geweest dan in
1952 is aangenomen. Daardoor is het niet aannemelijk dat er bij de oudste
bouw ook nog zijbeuken naast dit schip gepland zijn geweest, want dan zou
de breedte van de kerk de lengte overtreffen.
Het schip had op hetzelfde niveau een lemen vloer als de krocht, die door
een wand met 2 doorgangen van het schip is afgescheiden. De krocht zou
dan minstens 2 m. hoger met een balkendak afgedekt moeten zijn geweest.
Een priesterkoor daarboven in zo’n kleine kerk is gezien het hoogteverschil
niet reëel.
De bouw, in welke vorm dan ook, is nooit voltooid.
Men bemerkte dat bij hoge waterstanden de kerk onder water kwam te
staan. Daarom brak men de muren af zover als nodig was om een nieuwe
vloer op een hoger niveau te leggen. De pilaren werden verwerkt in de
buitenmuur.

2

Bij de restauratieopgravingen heeft men helaas niet verder gezocht of er
onder de lemen vloerlaag nog een andere vloer zat. Schulte veronderstelt
dat de resten van de ondergrondse krocht mogelijk hebben aangesloten op
een houten constructie, waarbij de stenen pijlers mogelijk een dakconstructie
hebben gedragen. Deze bouw is waarschijnlijk rond 1050 begonnen.
In een volgende periode wordt dan een kerk gebouwd met een schip van 17
m. lengte. Aan de kant van de toren komt een brede ingang.
In de eerste helft van de 12de eeuw wordt de kerk verhoogd. De oudste
muur in de kerk (aan de kant van de toren) en delen van de muur aan de
kant van het kerkhof zijn van die tijd.
Niet lang daarna, nog vóór 1200 is de toren gebouwd. Drie torenmuren
werden tegen de bestaande kerkgevel gemetseld. Toen de toren later ging
verzakken, bleken de muren van de toren zo goed aan de kerkmuur vast te
zitten, dat deze muur mee losscheurde van de andere (lange) kerkmuren. In
het kerkportaal zijn in de hoek tussen de toren en de kerk nog sporen van
herstel zichtbaar: plaatjes tufsteen op hun kant tegen het vrij onregelmatige
oude tufsteenwerk.
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In 1473 heeft men de kerk vergroot. Aan de kant van het kerkhof kwam een
zijbeuk met portaal en ingang aan het schip van de kerk. De toren werd
hoger gemaakt, en ook het dak. De rood zandstenen dorpel in de onderkerk
aan de kant van de Schoolstraat is ook uit deze periode. De ingang in de
toren werd niet meer gebruikt.
In deze vorm bleef de kerk bestaan tot de restauratie in 1929.
Onder leiding van architect H.W. Valk werd toen het bestaande kerkgedeelte
gerestaureerd.
Een zijbeuk en twee zijschepen werden als uitbreiding in dezelfde bouwstijl
van de kerk gebouwd. Het stucwerk plafond werd vervangen door een
houten gewelf. De muur aan de kant van de Schoolstraat werd hoger
opgetrokken om een betere lichtinval te krijgen.
De oude ingang in de toren werd weer opgegraven. In de kerk kwam een
betonnen vloer, waardoor de overblijfselen van het begin van de oudste
bouw weer te zien zijn.
In verband met de stand van het
grondwater is de vloer van de
onderkerk nu met ongeveer 50 cm.
zand bedekt.

4

In de kerktoren.
In de kerktoren is de klok te bezichtigen.
Deze klok is in 1950 naar Alphen gekomen in plaats van de oude klok, die
door de Duitsers is weggehaald om er wapens van te gieten. De klok draagt
als opschrift:
De vijand heeft de oude klok genomen
In plaats van haar ben ik gekomen
Dat ik mag luiden als weleer
De mens tot heil, God ter eer
Lambertus Alphen a/d Maas 1950.
De klokt weegt 705 kg., de klepel 28 kg. De klok werd vroeger geluid door
aan een touw te trekken dat in het portaal hing. In de toren is nog een gat te
zien waar dat touw door liep. Tegenwoordig gaat het luiden elektrisch.

De wijding van de nieuwe kerkklok in 1950
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Plattegrond van de kerk.
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Rondleiding door de kerk.
1.

Portaal. De torengevel die te zien is in het portaal was jarenlang een
buitenmuur. Hij is dan ook bijzonder dik. Het portaal is in 1473 tegelijk
met een zijbeuk aan de kerk en de toren gebouwd.

2.

De toren is in de 12e eeuw tegen de kerk gebouwd. De oude kerkmuren
waren dus ouder dan de toren. Men heeft de toren onder met slechts 3
muren opgebouwd, tegen de bestaande kerkmuur.
Merkwaardig is het, dat bij het verzakken van de toren de kerkmuur van
de rest van de kerk is losgescheurd.
Hier is het herstel van deze scheur (met plaatjes tufsteen op hun kant)
te zien. De kerkgevel helt over en vertoont het onregelmatige oudste
tufsteenwerk.

3.

Wijwaterbak. Het was jarenlang gebruikelijk bij het binnen komen van
een katholieke kerk een kruisteken met wijwater te maken. Het wijwater
werd gewijd op paaszaterdag.

4.

Mariakapel (onder het zangkoor). Dit was vroeger een ruimte waar het
klokkentouw hing om de klok te luiden (het gat is nog zichtbaar in de
zolder). Pastoor van Schaijk kreeg bij zijn 25-jarig priesterfeest van de
inwoners van Alphen een nieuwe doopvont, die hier geplaatst werd. De
doopvont staat nu achterin de kerk en wordt niet meer gebruikt.
Later is door pastoor Essens de Mariakapel ingericht. Voor het altaar
zijn gedeelten van de vroegere communiebank gebruikt. De
flambouwen zijn nog uit de tijd van de vroegere sacramentsprocessie.

5.

Dit is het oudste muurwerk van de kerk bovengronds, ouder nog dan de
toren. Dit is te zien aan de onregelmatig gemetselde tufstenen.

6.

Kruisweg. Een serie schilderijen langs de muren van de kerk beelden
het lijdensverhaal van Jezus Christus uit. Elk schilderij wordt een statie
genoemd. De kruisweg noemde men ook een gebed dat (in de tijd van
Pasen vooral) werd gebeden en gezongen, terwijl de priester en de
misdienaars langs de schilderijen trokken. De 14 kruiswegstaties zijn in
1869 geschilderd. Als voorbeeld nam men de kruisweg van Joseph
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Führich in Wenen. Van deze kruisweg zijn gravures gemaakt, die in tal
van kerken als model dienden.
7.

De kerk is na de restauratie in 1931 ingezegend door bisschop A.F.
Diepen. De plaatsen waar de kerk is gezalfd zijn kenbaar aan de z.g.
wijdingskruisjes.

8.

Biechtstoel (1858). Plaats waar men een privé biecht kon uitspreken.
Achter de halve deur was de plaats van de priester. Voor de restauratie
was deze biechtstoel in de muur uitgebouwd. Toen zat er ook aan de
andere kant een halve deur. Midden boven is een afbeelding van Jezus
Christus gesneden.

8a. In de rechter zijbeuk is voor deze gelegenheid een altaar opgesteld
zoals dat er vroeger uitzag. Op het altaar staan links en rechts de
canonborden met (in het Latijn) de tekst van de vaste gebeden van de
mis. Op het rechter bord staat het gebed van de handwassing, op het
linker bord het laatste evangelie van Johannes. Ook staat op het altaar
de monstrans. Deze werd gebruikt om bij plechtigheden een
geconsacreerde hostie te tonen. Deze monstrans is van zilver en stamt
uit de 19e eeuw. Op de voet zijn de vier evangelisten afgebeeld met
hun symbolen: Mattheus met de engel, Marcus met het rund, Lucas met
de leeuw en Johannes met de adelaar. Verder is op de monstrans te
zien: (boven) het alziend oog van God met twee engelenkopjes en God
de Vader met twee engelenkopjes; (onder) de Geestesduif en het Lam
Gods, liggend op het boek met zeven zegels.
9.

Godslamp. Deze lamp blijft altijd branden als teken van Gods
aanwezigheid.
De lamp is in de tachtiger jaren vervaardigd door H. van Zon uit Alphen.
De hanger werd gemaakt door de Alphenaar H. Daanen.

10. Klok. Deze klok wordt geluid bij de consecratie. Hij is door de parochie
geschonken in 1928 aan de toenmalige pastoor W. Peters ter
gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest.
11. Aan de rechterkant van het altaar staat het beeld van Paulus met
geopend boek en met het zwaard (alleen nog het handvat). Het altaar
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werd in 1855 in Den Bosch gemaakt van gemarmerd hout. Pas bij de
restauratie (1931) is de marmeren altaartafel in de kerk gekomen.
12. Eén van de wijdingskruisjes verdween bijna doordat hier een
kaarsenkast werd getimmerd.
13. Aan de linkerkant van het altaar staat het beeld van Petrus, niet met de
sleutel, maar met een haan op een boomstam.
14. Biechtstoel (zie nr. 8) met afbeelding van Maria.
15. Deze pilaar vertoont resten van de oude tufstenen pilaren van de kerk.
16. Op deze plaats stonden vroeger de communiebanken (geschenk van
de parochie bij de restauratie). De ruimte tussen de communiebanken
en het altaar (z.g. priesterkoor) mocht alleen door priesters en
misdienaars betreden worden.
Boven het altaar ziet men Jezus Christus aan het kruis, God de Vader
en de Heilige Geest (duif). Dit noemt men een genadestoel.
17. De beelden tegen de pilaren stellen de bisschoppen Lambertus (met
staf) en Willibrordus (met boek) voor. Ze zijn uit 1830.
18. Preekstoel (1843). Vroeger stond de preekstoel in het priesterkoor links,
vlak bij het altaar, en voor de restauratie in de kerk (middenschip) tegen
de tweede pilaar. Op de zijkanten zijn afbeeldingen van de vier
evangelisten: Mattheus met een engel, Marcus met een rund, Lucas
met een leeuw en Johannes met een adelaar. Op de deur ziet men de
lijdenswerktuigen: speer, spons op rietstengel, doornenkroon, ladder,
gesel en het kruis. Boven de preekstoel stond het z.g. dorsaal, dat nu is
geplaatst tegen de balustrade van het zangkoor (nr. 4). Hierop is een
afbeelding van de Goede Herder te zien.
19. Kijkt u hier naar de muur boven het zangkoor. De groef in de gevel laat
zien waar de oude kerkkap vroeger op de gevel rustte.

U verlaat nu de kerk.
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Rondleiding buiten de kerk.
20. In de boog boven de toegangspoort van de onderkerk (in de toren) heeft
architect Valk bij de restauratie 2 stukken van een halfronde steen laten
inmetselen. Deze steen werd tijdens de restauratie gevonden in de buurt
van de kerk. In het rechtse stuk was een wijdingskruis uitgehakt (nog
enigszins zichtbaar).
21. Steunberen geven steun aan (bijv. hoge) muren. Tegenover elke
steunbeer staat binnen in de kerk een pilaar. Ook de toren heeft twee
dikke steunberen.
22. Op het dak van de kerk is hier de Angelus klok te zien (thans in
restauratie). Deze klok werd vroeger 3 keer per dag geluid. De mensen
(ook op het veld) baden dan de “Engel des Heren” (Angelus).
23. De sacristie (plaats waar de priester en misdienaars zich verkleden) is
bij de restauratie aan de kerk gebouwd. Door bogen is de sacristie
verbonden met de pastorie (woning van de pastoor). De pastorie is in
1869 gebouwd, voorheen was de pastorie in een huis aan de Kerkdijk
(nr. 4).
24. Toegangspoort van het kerkhof. Op de hekpalen stonden de beelden
van Maria en het (zegenend) Christuskind en Jozef. De beelden zijn
vermoedelijk in de 17e eeuw in Zuid Nederland gemaakt. In verband met
verwering zijn de beelden nu in de kerk in de beide zijbeuken geplaatst.
25. Lopend over het grindpad van het kerkhof zie je aan het einde links de
zijgevel van de kerk. Deze gevel is in 1473 gebouwd. De kerk kreeg toen
alleen aan deze kant een zijbeuk. De raamvorm vertoont een gotische
bouwstijl. Bij de restauratie is aan deze kant van de kerk in dezelfde stijl
een nieuw zijschip gebouwd (links). Aan de andere kant werd de kerk
toen uitgebreid met zowel een zijbeuk als een zijschip.
Het is nog goed te zien dat de toren (in 1473) hoger is gemaakt. De
onderste galmgaten zijn overbodig geworden.
De toren is 24 m. hoog.
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R.K. Kerk gezien vanaf de Schoolstraat (ca. 1900).

Interieur van de R.K. kerk na de restauratie.
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Plattegrond van de onderkerk.
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Rondleiding onderkerk.
1.

Dit was de oude toreningang. Door de toren heen kon men vroeger de
kerk betreden. Dat is hier te zien aan de uithollingen in de muur. Daarin
paste een balk om de poort af te sluiten.

2.

Deze muur was vóór de bouw van de toren de buitenmuur van de kerk.
Aan het metselwerk is te zien dat de toren later gebouwd werd. De
doorgang in deze muur is toen ook smaller gemaakt.

3.

Op de al bestaande gedeeltes van de pilaren werden later de pilaren
gebouwd die nu in de bovenkerk te zien zijn. De vorm van de pilaar is hier
duidelijk terug te kennen.

4.

Aanvankelijk wilde men een grotere kerk met pilaren bouwen, later is dat
plan gewijzigd. Toen heeft men de ruimtes tussen de al gedeeltelijk
gebouwde pilaren opgevuld met tufsteen. Zo ontstond de buitenmuur voor
de kerk.

5.

Bij de eerste bouw van de kerk (rond 900) kwam je door dit poortje in de
krocht. Eén van de veronderstellingen is dat in deze ruimte priesters
konden vergaderen en dat er belangrijke relikwieën werden bewaard. Aan
de andere kant is nog zo’n poortje, daartussen was een trap die toegang
gaf tot het priesterkoor boven de krocht. Deze bouw is nooit voltooid.

6.

In de krocht waren in de muren nissen die mogelijk als zitbank dienst
hebben gedaan. Die zetels heetten sedilia. Er zijn bij de opgravingen
twee smalle en een brede teruggevonden.

7.

Dit is de oude buitenmuur van de kerk. Die vertoont beschadigingen,
mogelijk als gevolg van ijsgang bij een hoge rivierwaterstand. De
opvulling van de muren (stukken kei en tufsteen) is hier te zien.

8.

Zie nr. 6.

9.

In de muren zijn naar binnen en naar buiten schuin uitlopende ramen
gemaakt. In het midden zijn deze ramen erg smal. Daarin kwam dan een
plaat van natuursteen met gaten er in, of ook wel van hout. Natuurlijk liet
dat alles maar weinig licht door.
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10. We verlaten nu de krocht door het andere poortje. Aan je linkerkant kun
je nog goed plaats zien waar het deurkozijn zat. De vloer van dit poortje
is nog helemaal gaaf (nu 50 cm. onder het zand). Ook dat wijst er weer
op dat deze krocht nooit afgekomen of gebruikt is.
11. Aan deze kant van de kerk is nog een oude ingang te vinden. De
oudste drempel heeft nog ongeveer een halve meter lager gelegen.
Hier zie je een dorpel van rode zandsteen, die na één of meer
ophogingen heeft dienst gedaan.

Zuidelijke toegang van de krocht naar het westen

14

15

Opgraving van de onderkerk.
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