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Voorwoord
Gorinchem en de martelaren zijn nauw met elkaar verbonden. Die verbondenheid ligt niet alleen in
de rol die de martelaren spelen in geschiedenis van onze stad. Deze verbondenheid uit zich ook in de
nalatenschap van de martelaren in onze huidige tijd.
De nalatenschap van de martelaren is van internationale betekenis. Het is een nadrukkelijke oproep
voor tolerantie en verdraagzaamheid. In een tijd waarin bij discussies over vele onderwerpen
de tegenstellingen de boventoon lijken te voeren, kan een flinke dosis van tolerantie en
verdraagzaamheid geen kwaad. Combineer dit met een luisterende en nieuwsgierige houding en de
tegenstellingen blijken helemaal niet zo groot.
Dat is precies waarom ik het, als burgemeester van Gorinchem én als beschermvrouwe van de
Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572, belangrijk vind om de martelaren een blijvende
gedenkplaats te geven in onze stad.
Het initiatief dat in dit boekje beschreven wordt, biedt zo’n plek. En bovendien eentje waarbij de
gebrandschilderde ramen weer ‘thuiskomen’. Dat geeft deze Gedenkplaats voor de Gorcumse
Martelaren 1572 extra gelaagdheid. Ik kijk er naar uit om deze gedenkplaats 450 jaar na de dood van
de martelaren te kunnen bezoeken.

Reinie Melissant
Burgemeester van Gorinchem
Beschermvrouwe Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572
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Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572 (SGGM1572)
Op 15 juli 2014 werd de stichting ‘De Open Kathedraal’ opgericht. Op 10 augustus 2020 is de naam
gewijzigd in Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572. In samenhang daarmee zijn ook de
statuten gewijzigd.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61095583 en heeft een
ANBI status. De stichting heeft van de eigenaar, het FOWW (Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn),
het gebruiksrecht van de ramen verkregen.
Postadres:			
				
Mailadres:			
Website:			
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Postbus 2032, 4200 DA Gorinchem
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De r.k. kerk aan de Haarstraat ‘HH. Nicolaes Pieck en Gezellen’ (1836/38) .
Verbouwd tot kleine wooneenheden (1983/84). De bouwstijl is de zogenaamde
waterstaatsstijl
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1. Naar een gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren
In 1572 zijn katholieke geestelijken vanuit
Gorcum afgevoerd en in Brielle opgehangen.
Deze gebeurtenis heeft een grote impact op
de geschiedenis van Gorcum gehad en heeft
én nog steeds én een wereldwijde uitstraling!
In Gorcum zelf was deze geschiedenis
enigszins in de vergetelheid geraakt.

de binnenstad ís in te passen.
Wij hebben Bert Welmers gevraagd mee
te denken over een locatie en een ontwerp
voor de Gedenkplaats voor de Gorcumse
Martelaren, waarin de gebrandschilderde
ramen met de afbeeldingen van de
martelaren een waardige plaats zouden
krijgen. De nieuwe benadering gaat uit van
een meer geabstraheerd ontwerp voor de
gedenkplaats, een nadrukkelijke integratie
met de omgeving en de ontwikkeling van
stedelijke kwaliteit.
In samenhang met deze aanpak hebben wij
de naamgeving van onze stichting en op
onderdelen ook de statuten aangepast. Zo is
de nieuwe naam van de stichting geworden:
Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren
1572.

Onze stichting zet zich reeds vanaf 2014 in
om een gedenkplaats voor de martelaren te
realiseren met de glas-in-loodramen van de
voormalige r.k. kerk aan de Haarstraat.
Wij vinden het van groot belang hiermee de
geschiedenis van de stad te vertellen, bij te
dragen aan de identiteit van de stad en een
duidelijke boodschap uit te dragen. Wij hopen
dat dit initiatief bijdraagt tot verbinding in de
stad.
Aanvankelijk hebben we dat geprobeerd
door een ‘open kathedraal’ te situeren
op de vestingwal nabij Bastion VI. Echter
vanwege de historische en ruimtelijke
kwaliteiten van de vestingwal hebben
we moeten afzien van deze locatie. Op
grond van kritische kanttekeningen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
de plaatselijke Erfgoedcommissie heeft het
gemeentebestuur deze locatie afgewezen.
Wij zijn daarom met onze stichting een
nieuwe weg ingeslagen. Niet langer streven
wij een ‘open kathedraal’ na, die nergens in

In overleg met het gemeentebestuur zijn wij
bezig het plan voor de gedenkplaats verder
uit te werken.
Deze brochure vertelt het verhaal van de
martelaren, van de ramen, van de locatie en
het ontwerp voor de gedenkplaats en de
manier waarop het project wordt aangepakt.
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2.

De martelaren van Gorcum

2.1.

De gebeurtenissen in 1572

Reguliere Kanunniken.

Op 9 juli 1572 werden negentien roomskatholieke geestelijken om redenen van hun
geloof, na gevangenneming en allerlei vormen
van marteling door de watergeuzen, in Brielle
door ophanging ter dood gebracht.
Het merendeel van hen was afkomstig uit
Gorcum: elf franciscanen uit het klooster
in die stad, drie priesters, verbonden aan
de parochie ter plaatse en de rector van
het klooster van de Regularissen van St.
Augustinus. Vier priesters kwamen van elders:
de pastoors uit Hoornaar en uit Heinenoord;
uit Monster de pastoor en zijn kapelaan.

In 1675 werden deze martelaren door paus
Clemens X zalig verklaard. In 1867 volgde hun
heiligverklaring door paus Pius IX. Op basis
hiervan vindt op talloze plaatsen elders in de
wereld metterdaad verering plaats.

Nadat tijdens de Opstand in de Noordelijke
Nederlanden tegen het Spaanse Gezag (15681648) op 1 april van dat jaar de watergeuzen
onder leiding van Willem van der Marck, heer
van Lumey, Brielle waren binnengevallen
en de stad de zijde van de Prins van Oranje
had gekozen, volgden andere steden. Vanuit
Dordrecht werd op 26 juni ook Gorcum
ingenomen.
Na een aantal dagen gevangenschap werden
de geestelijken naar Brielle vervoerd. Toen zij
niet bereid bleken afstand te doen van hun
geloof volgde op 9 juli tussen twee en vier uur
in de morgen ophanging in de overblijfselen
van de turfschuur van het – direct ten
zuiden van Brielle gelegen – klooster van de
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A. Aprili, kopie naar C. Fracassini, Martelaren van Gorcum, XIXe eeuw
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2.2.

De betekenis van deze geschiedenis

werd ook een aantal panelen van de
ramen (speciaal voor deze gelegenheid
gerestaureerd) getoond. Deze hernieuwde
aandacht is niet zonder gevolgen gebleven.

Deze gebeurtenissen uit 1572 vormen een
markant punt in de geschiedenis van Gorcum.
Maar zij hebben evenzeer ook heden ten
dage nog betekenis. Zij kunnen gezien worden
als waarschuwing voor intolerantie, doen een
beroep op verdraagzaamheid en nodigen uit
tot bezinning en contemplatie.
Instandhouding van de zo nauw met deze
geschiedenis verbonden ramen levert ook
een bijdrage aan de ontwikkeling van de
kwaliteit van de stad en draagt aldus bij aan
de identiteit daarvan.

2.3

De r.k. kerk aan de Haarstraat

Nadat de Sint-Maartenskerk in 1572 was
overgegaan in protestantse handen, raakte
de naam ‘Grote Kerk’ daarvoor in gebruik.
De rooms-katholieken waren van toen af
aangewezen op schuilkerken. Eén daarvan
bevond zich aanvankelijk op de verdieping
van een woning tussen de Haarstraat en de
Oude Lombardstraat.

De wereldwijde verering impliceert dat verspreid over de hele wereld - vele kerken,
kloosters of andere religieuze gebouwen aan
de martelaren zijn gewijd en op vele plekken
verwijzingen naar de martelaren aanwezig
zijn. Het schilderij van de Martelaren van
Fracassini dat in het Vaticaan hangt, is hier
een indrukwekkend voorbeeld van.

In de loop van de zeventiende eeuw werd dit
gebouw afgebroken en vervangen door een
zelfstandig houten gebouw en aangeduid als
Het Klooster. In 1758 werd vanwege de groei
van de parochie ook dit te klein en vervangen
door een nieuw, wederom houten gebouw.
Tenslotte werd in de jaren 1836-1838 een
officieel erkende r.k. kerk aan de Haarstraat
gebouwd. Het ontwerp kwam van de
plaatselijke timmerman met bouwkundige
kwaliteiten J. van Nunen.
Bij de bouw van deze kerk aan de Haarstraat
waren de ramen waarschijnlijk van blank
glas. In de periode 1936-1949 werden ze
vervangen door gebrandschilderde ramen.

Behoudens enkele markante uitzonderingen
waren de gebeurtenissen in 1572 tot
voor kort wat uit de aandacht van de stad
verdwenen.
Maar in de in 2012 gehouden uitgebreide
tentoonstelling ‘Oog in oog met de
Martelaren van Gorcum’ in het Gorcums
Museum (met uitgebreide catalogus)
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Historische situatie met oorspronkelijke
ramen

De r.k. kerk in de Haarstraat

Historisch kerkinterieur
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De sluiting van de kerk (1979) en de vraag
naar de consequenties daarvan hebben
gedurende een aantal jaren tot een fel
debat in de stad geleid. Het silhouet van de
kerk hoorde in ieder geval bij het beeld van
de stad. Uiteindelijk bleek een oplossing
sindsdien mogelijk die elders in allerlei
vormen ook toegepast is: handhaving van het
gebouw, maar met een geheel nieuwe functie
in de vorm van kleine wooneenheden naar
ontwerp van de Gorcumse architect Aart van
Eck.

Gevel van 1984; kerkramen vervangen door
woningramen

Een ernstige consequentie was dat bij
meerdere lagen woningen handhaving van de
gebrandschilderde ramen niet mogelijk was.
Allerlei pogingen om de ramen elders onder
te brengen mislukten. Te elfder ure (begin
1984) werden de ramen uitgenomen, in
kisten verpakt en opgeslagen bij een glazenier
in Amersfoort.

Huidig kerkinterieur met raam van Moeder en
Kind in de voorgevel
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2.4.

De gebrandschilderde ramen

In 1935 verkeerden de ramen van de r.k.
kerk in zodanig slechte staat dat vervanging
noodzakelijk was. De pastoor van de kerk, de
franciscaner pater Octavianus Gilissen, greep
de gelegenheid aan om de nieuwe ramen te
voorzien van afbeeldingen van de Martelaren
van Gorcum. Opdracht daarvoor werd
verleend aan pater Humbertus Randag ofm
(1895-1965). Zijn ontwerp voorzag voor elk
van de tien ramen van het schip van de kerk
in een afbeelding van een der martelaren,
omgeven met kenmerkende symbolen en
referenties, met aan de bovenzijde een
episode uit de laatste maanden van hun
leven. Er was plaats voor tien martelaren;
de resterende negen werden tezamen alleen met het gezicht - in twee ramen aan
de voorzijde afgebeeld. De ramen werden
geplaatst in de periode van 1936 tot 1949.
In de vakpers werden de ramen gewaardeerd.
De directeur van de Rijksakademie achtte ze
‘werkelijk voortreffelijk’.
Het ontwerp van de gedenkplaats voorziet in
een opstelling van vier ramen. Deze selectie
is bepaald door beschikbaarheid (de staat
waarin zij verkeren), rol en positie binnen de
groep van de martelaren en de relatie met
Gorcum. Deze keuze wordt op de volgende
pagina’s weergegeven.

De kisten waarin de ramen zijn opgeborgen

De kist met kwetsbare inhoud
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Raam 1. Nicolaes Pieck, 37 jaar, franciscaan,
gardiaan van het klooster te Gorcum
Nicolaes werd geboren in Gorcum; hij was
familie van Willem en Rutger Estius, aan
wie we de ‘Waerachtighe historie van de
Martelaers van Gorcom’ (1604) danken. Hij
studeerde in Leuven, werd tot priester gewijd
en kreeg omstreeks 1568 de leiding van het
klooster der franciscanen (‘gardiaan’) in zijn
geboorteplaats.
Pieck weigerde zijn vrijlating, als ook niet al
zijn medegevangenen zouden vrijkomen. Het
afwerend gebaar, zijn ketenen beschermend,
beoogt daar uitdrukking aan te geven. De
blaker met kaars (linksvoor), waarmee zijn
mond werd geschroeid, de bijl (rechts van
hem), waarmee hij werd geslagen, het koord
(rechts), waarmee hij werd gemarteld, zijn
rondom hem afgebeeld. Zijn kroning en de
tenhemelopneming van de martelaren zijn in
het bovenste deel van het raam weergegeven.

Nicolaes Pieck
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Raam 2. Leonardus Vechel, 45 jaar, pastoor
te Gorcum
Leonardus, geboren in ‘s-Hertogenbosch,
studeerde in Leuven. In 1556 kwam hij
als pastoor naar Gorcum. Hij zou op 8 juli
1572 examen doen voor het licentiaat in de
theologie in Leuven; het zou anders lopen.
Zijn afbeelding wordt gesierd door het wapen
van zijn geboorteplaats (rechts van zijn
hoofd).
De stapel boeken links van hem illustreert zijn
geleerdheid. In zijn rechterhand draagt hij
een monstrans. Met zijn mantel beschermt hij
(het wapen van) Gorcum.
Hij was tijdelijk uit de Blauwe Toren
vrijgelaten, onder meer om op 2 juli 1572
in de Grote Kerk een dienst te leiden. Zijn
preken is aan de bovenzijde van het raam
afgebeeld.

Leonardus Vechel
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Raam 3. Hieronymus van Weert, 50 jaar,
franciscaan, vicaris
Hieronymus, geboren in Weert, was enige tijd
pastoor in Goirle. Hij maakte een pelgrimsreis
naar Palestina. Terug in Weert (1549) was
hij enkele jaren elders kloosteroverste.
In 1570 werd hij plaatsvervanger van de
gardiaan (oftewel vicaris) van het klooster in
Gorcum.
Het wapen van zijn geboorteplaats is rechts
van hem deels zichtbaar. Zijn ketening
symboliseert zijn gevangenschap tijdens zijn
pelgrimsreis. Achter hem is een kruis te zien.
Dit verwijst naar zijn grote verering van het
lijden van Christus. In de kop van het raam is
de aankomst van de geuzenschepen voor de
stad te zien. De bevolking kijkt toe.

Hieronymus van Weert
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Raam 4. Nicolaes Poppel, 40 jaar, tweede
pastoor te Gorcum
Nicolaes, geboren in Poppel studeerde in
Leuven. Vanaf 1558 assisteerde hij pastoor
Vechel in Gorcum, eerst als kapelaan, later
als tweede pastoor. In de volksmond werd hij
vanwege zijn ijver ‘slaafke Gods’ genoemd.
Daarop duidt het aan zijn voeten afgebeelde
juk. Het opengeslagen boek met de tekst ‘Dit
is mijn lichaam’ refereert aan zijn liefde voor
het heilig sacrament. Het wapen van Brabant
verwijst naar zijn herkomst.
Poppel heeft (samen met Vechel) op 26
juni de op de Grote Markt bijeengekomen
schutters opgeroepen trouw te blijven aan de
koning en de stad en niet toe te geven aan de
geuzen. Dit moment is aan de bovenzijde van
het raam te zien met Poppel middenvoor, te
midden van de gewapende schutters en de
Grote Kerk op de achtergrond.

Nicolaes Poppel
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De locatie: binnen de vesting, aan de stedelijke hoofdstructuur, aan de voet van de kerk
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3.

De locatie

3.1.

De locatie aan de voet van de r.k.
kerk aan de Haarstraat

Tegelijkertijd wordt het beeld van deze plek
ernstig verstoord door slechte achterkanten
van de Westwagenstraat of de Haarstraat.
De foto’s op de volgende pagina’s geven een
indruk van zowel de positieve als de negatieve
kwaliteiten.
De plek is ingericht als een parkeerterrein
met twaalf parkeerplaatsen, afgewisseld met
een reeks lindebomen.

De gebrandschilderde en straks fraai
gerestaureerde ramen komen uit de kerk aan
de Haarstraat.
Wat is er mooier dan aan de voet van de
kerk een plek te zoeken om daar de ramen
te plaatsen en met een creatief ontwerp een
waardige gedenkplaats in te richten?
Wij brengen de ramen als het ware weer
“thuis”.
Deze gekozen plek ligt enerzijds op een
markant punt in de stad, naast de kerk aan de
Haarstraat. Anderzijds ligt de plek enigszins
verscholen, half achter de kerk. Maar ook dit
levert een bijzondere kwaliteit op: een beetje
verstopt, een beetje geheimzinnig, er valt iets
te ontdekken.
3.2.

De huidige situatie op de gekozen
plek

De r.k. kerk staat aan de Haarstraat. Naast
de kerk bevindt zich een smalle steeg, de
Kloostergang. Deze leidt naar een onooglijk
terreintje aan de Oude Lombardstraat.
Voor een deel wordt deze plek omzoomd
met interessante gebouwen, waaronder de
majestueuze kerk.
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De kerk: verbouwd tot appartementen.
Ook: vervelende achterkanten rechts

Prachtig voormalig pakhuis verbouwd tot woning aan het
parkeerterreintje

Woningen aan de Oude Lombardstraat: Prima
pleingevel

Deplorabele achterkanten aan het parkeerterreintje
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Luchtfoto van de kerk aan de Haarstraat. Aan de zuidkant de Kloostergang en het parkeerterreintje. Aan de
noordkant een nogal inefficiënt parkeerterreintje en groen
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4.

Ontwerp van de gedenkplaats

4.1.

Ontwerpfilosofie

in de Haarstraat. Dit raam nodigt uit de
smalle Kloostergang in te gaan en daar
de drie andere ramen te ontdekken. De
ramen vormen samen een mooi ensemble
en zijn met respect voor de omwonenden
gesitueerd.
Het kleine pleintje opzij naast de apsis
wordt een plek met informatie. Ook worden
er banken geplaatst: een plek van rust,
bezinning en ontmoeting, met prachtig zicht
op de ramen.

Het ontwerp wil met de ramen een belangrijk
aspect van de geschiedenis van Gorcum
vertellen en daarbij ook de boodschap van
respect en verdraagzaamheid, waartoe de
ramen aanleiding geven, overbrengen.
Het ontwerp heeft én een maatschappelijke
én een culturele én ook nadrukkelijk een
stedenbouwkundige invalshoek. Integratie
van deze aspecten is een wezenlijk kenmerk
voor het ontwerp. Compositie en spanning
geven vorm aan het ontwerp.
4.2.
		

Stap 4. Compensatie van de parkeerplaatsen
Als gevolg van de planontwikkeling zullen
twaalf parkeerplaatsen verdwijnen. Het
plan wijst op de nabijheid van de garage
Kweeklust, die op korte termijn fors zal
worden uitgebreid.
Tevens worden aan de noordkant van de
kerk acht parkeerplaatsen toegevoegd. Het
verlies van twaalf plaatsen wordt daarmee
grotendeels gecompenseerd.

Het ontwerp opgebouwd in
vier stappen

Stap 1. Stedenbouw / woning
In de oostelijke hoek van de plek vervangt een
woning de negatieve achterkanten. Met deze
kleine stedenbouwkundige ingreep ontstaat
een goed gevormd en evenwichtig pleintje.
Stap 2. Pleininrichting / kloosterhof
De voormalige parkeerplek wordt ingericht
met veel groen: geschoren hagen en
blokgroen in een geometrisch patroon, geënt
op de principes van de klassieke kloosterhof.
Stap 3. Gedenkplaats / ensemble van ramen
Het eerste raam wordt nabij de ingang
van de kerk geplaatst, duidelijk zichtbaar
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Stap 1. Stedenbouw / woning

Stap 2. Pleininrichting / kloosterhof

Stap 3. Gedenkplaats / ensemble van ramen

Stap 4. Compensatie van parkeerplaatsen
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4.3.

Het plan voor de gedenkplaats

buurt. Het sombere achteraf pleintje wordt
een lieflijke groene plek die bijdraagt aan de
woonkwaliteit ter plaatse.
Het project draagt bij aan de promotie van
Gorcum. Voor mensen van ver wordt het
hoogst aantrekkelijk dat het verhaal van de
Gorcumse martelaren nu ook fysiek gestalte
krijgt.
De plek is eenvoudig op te nemen in routes
van de VVV.
Het project kan een duidelijke educatieve rol
spelen.

Het plan vertelt het verhaal van een
belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis
van Gorcum en draagt daarmee bij aan de
identiteit van de stad.
Het plan houdt een ernstige boodschap
in. Dit gaat over respect, tolerantie,
verdraagzaamheid en vrijheid van meningsuiting en religie. Het ervaren van de ramen
en ook de plek van bezinning en samenkomst
spelen daarin een belangrijke rol.
Met dit plan beogen wij bij te dragen aan
de identiteit van de stad. Wij hopen dat
het project verbindend zal werken en een
educatieve betekenis zal krijgen.

De integrale aanpak van het plan impliceert
dat negatieve effecten geminimaliseerd of
redelijk eenvoudig opgelost kunnen worden.
Verwijderde parkeerplaatsen worden grotendeels gecompenseerd, De realisatie van de
woning impliceert een waardevermeerdering
van de plek. Een ondergrondse afvalcontainer
moet verplaatst worden.

Het plan creëert een prachtig kunstwerk:
spannend en intrigerend, waardig en integer.
Het plan vormt een fijnzinnig, enigszins
verborgen groen pleintje. Meerdere
historische en zuidelijke steden kennen
deze typologie, maar Gorcum ontbeert een
dergelijke plek.
Het is in stedenbouwkundig opzicht een
duidelijk kwalitatieve bijdrage aan de
stadsontwikkeling.
De hagen op het nieuwe pleintje en rondom
de kerk creëren een bijzondere groene sfeer.
Het plan impliceert een opwaardering van de
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Het plan voor de Gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren 1572
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5.

Er is nog veel te doen

5.1.

Samenwerking en enthousiasme

voorzien van gehard glas en indien nodig
worden camera’s geplaatst.

Er ligt een heldere visie en een concreet plan
op tafel. Om dit te realiseren moet er nog
heel wat gebeuren.
Wij willen dit uitvoeren in nauwe
samenwerking met de gemeente,
omwonenden en belanghebbenden. Het
enthousiasme dat de Erfgoedcommissie
toonde, is al een belangrijke aanzet voor die
samenwerking.
In de verdere uitwerking speelt onze
Technische Commissie een belangrijke rol.
Communicatie, enthousiasme en draagvlak
zijn wezenlijke aspecten bij het verdere werk.
Wij gaan met belanghebbenden en
geïnteresseerden in gesprek. Wij doen
dit onder andere aan de hand van een
dynamische maquette. Deze laat op een
fraaie manier niet alleen het plan, maar ook
het planvormingsproces zien.
5.2.

5.3.

Duurzaamheid, techniek en
innovatie

Het hergebruik van de kerk die zijn functie
verliest en wordt benut als woongebouw, was
in de jaren ’80 een lichtend voorbeeld van
duurzaamheid. Met ons plan voegen wij daar
nog een stap aan toe door nu ook de ramen
opnieuw te gebruiken. Ook daarmee spelen
wij in op ambities van duurzaamheid en
circulaire economie.
De restauratie van de ramen is enerzijds een
kwestie van zorgvuldig ambachtelijk werk
en anderzijds gaat het om een technisch
hoogstandje met nieuwe innovatieve
technieken.
Hetzelfde geldt voor de vormgeving,
constructie en techniek van fundering en
omlijsting.
Ieder raam wordt geplaatst op een sokkel
van 1,5 meter hoog en omlijst door een sterk
en toch zo slank mogelijk kader. Ook zware
stormen en forse windstoten moeten kunnen
worden opgevangen.
De ramen zullen belicht worden met een
geavanceerde techniek, die wel licht werpt
op de ramen, maar niet op de omgeving en
omringende woningen.

Veiligheid en restauratie

Veiligheid en bescherming zijn natuurlijk
belangrijke aspecten. Het gegeven dat
de ramen op een mooi pleintje staan,
met vele ogen gericht op dat pleintje,
is al een heel belangrijke waarborg.
Zowel de stedenbouwkundige opzet als
de inrichtingskwaliteit zijn belangrijke
waarborgen.
De ramen zullen aan beide zijden worden

5.4.
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procedures

de apsis van de kerk is een tweede pleintje
ontworpen. Hier komt informatievoorziening,
waar in meerdere talen alle informatie over
de martelaren, de ramen en de gedenkplaats
staat.
Deze plek wordt rondom met banken
ingericht en is daarmee een fijne rustplaats
met fraai zicht op de ramen. Bezinning,
contemplatie en ontmoeting zijn kenmerken
van deze plek.
Een subtiele colonnade kan nog een extra
gevoel van beslotenheid aan deze plek geven.

Het plan is ontwikkeld in het besef dat het zal
afwijken van het geldende bestemmingsplan.
Een eerste analyse maakt duidelijk dat de
afwijkingen betrekkelijk gering zijn. In nauwe
samenwerking met de gemeente zal de relatie
met het bestemmingsplan en het beschermd
stadsgezicht bezien worden en zal de
gemeente aangeven waar en hoe ruimtelijke
procedures gevolgd worden.
Het plan zal op diverse onderdelen van
motiveringen worden voorzien. Dit gaat om
zaken als historische kwaliteiten, archeologie,
flora en fauna, bodemkwaliteit, et cetera.
Fragment van het vigerende bestemmingsplan
5.5.
Informatie, rust, bezinning en
ontmoeting

Plek van rust en bezinning
5.6.
Inrichtingskwaliteit
Het plan voorziet in een steeg, een pleintje
en een sub-pleintje, een geordende achterentree van de kerk en parkeervoorzieningen.

Het geheel krijgt een groen karakter.

Aan de noordzijde van de kloostergang, nabij
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De vormgeving is geïnspireerd op de
kloosterhof. Het soort hagen en bomen en
de pleinverharding worden in een volgend
stadium verder ontwikkeld, in nauw overleg
met de gemeente.
Weliswaar valt de voorruimte van de kerk
buiten het plan, maar veel pleit ervoor ook
hier inrichtingskwaliteit met een groene sfeer
toe te voegen.
5.7.

De woning

binnen de grotere plankaders op meerdere
onderdelen varianten worden ontwikkeld.

De woning is van groot belang voor de
stedenbouwkundige kwaliteit en voegt ook
een mooie comfortabele woning toe aan het
woningbestand in de binnenstad.
De woning in het plan is gesitueerd
op particulier terrein. Samen met de
eigenaar wordt bezien hoe deze woning
gerealiseerd zal worden. Uiteraard moet de
architectonische kwaliteit inspelen op het
historische karakter van de locatie.
De woning
5.8.

5.9.

Herdenking in 2022

In 2012 is in het Gorcums Museum de
expositie ‘Oog in oog met de Martelaren van
Gorcum’ gehouden. Dit heeft veel aandacht
en veel bezoek getrokken.
Vanuit landelijk oogpunt wordt het jaar 1572
gezien als ‘de geboorte van Nederland’.
Enkele tientallen gemeenten zullen, samen
met hun erfgoedinstellingen en musea,
stilstaan bij de 450-jarige herdenking van
de historische gebeurtenissen. Aan de hand
van de thema’s Vrijheid, Verdraagzaamheid,
Verscheidenheid en Verbondenheid
wordt bovendien de link gelegd naar onze
hedendaagse samenleving. Het Gorcums
Museum maakt onderdeel uit van het

Varianten

Bij het verder werken aan het plan en naar
aanleiding van diverse overleggen kunnen
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landelijke netwerk en zal in haar vaste
opstelling het verhaal van de Martelaren van
Gorcum uitlichten.
5.10.

gebeurtenis in 1572, de gedenkplaats te
openen.
Dit vergt veel inzet in verdere planvorming,
procedures, restauratie en fondsenwerving.
Met gezamenlijke inzet lijkt dit haalbaar.

Financiën

5.12.

Ieder raam bestaat uit 48 ruitjes. De ramen
zijn opgeborgen in kisten. De ramen zijn
bepaald niet ongeschonden gebleven en het
originele glas is op leeftijd. We hebben een
uitstekende brandschilder / restaurateur.
Samen met zijn medewerkers besteedt hij
ongeveer 700 uur aan de restauratie van een
raam. Daarnaast vergen fundering, sokkel,
frame, beschermend glas en verlichting een
intensieve en zorgvuldige aanpak.

In onze aanpak richten wij ons ook op de
lange termijn. Wij trachten te bewerkstelligen
dat het project in de stad gedragen wordt;
dat mensen of instanties er gebruik van gaan
maken voor samenkomsten, ontmoetingen,
educatie. Daarnaast zullen wij, in goed
overleg met de gemeente, een aanpak
ontwikkelen voor een goed beheer van het
project, zowel in de zin van onderhoud, als in
het dagelijks gebruik.

Naast de restauratie en de plaatsing
van de ramen leiden onderzoek,
vergunningverleningen inrichting van de
openbare ruimte tot de nodige kosten.
De kosten van een raam worden globaal
geraamd op ongeveer € 176.000.
Om deze kosten te dekken zullen wij
gesprekken aangaan met de gemeente en
diverse fondsen en sponsors benaderen. We
zijn optimistisch over de haalbaarheid van het
project.
5.11.

De lange termijn

Planning

Wij hopen op 9 juli 2022, 450 jaar na de
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