
Geschiedenis van de Torenkerk (of Mariakerk) Gapinge 
De eerste vermelding van een kerk in Gapinge dateert uit 1216. 
De kerk is opgericht als dochterkerk van de 
Noordmonsterparochie te Middelburg. In de tiende eeuw was 
Middelburg zo goed als zeker de centrale nederzetting van 
Walcheren. Vanuit de Sint-Maartens- of Westmonsterkerk, de 
eerste kerk op Walcheren die tot 1574 op de Markt in 
Middelburg heeft gestaan werden er zgn. dochterkerken 
gesticht. Een daarvan was de Sint-Pieterskerk (ook wel: 
Noordmonsterkerk) in Middelburg. Ook deze kerk, zelf dus een 
‘dochterkerk’, werd ‘moederkerk’. Tussen circa 1150 en 1300 
werden er zo op Walcheren 31 nieuwe parochies afgesplitst. Die 
eerste kerken waren vermoedelijk eenvoudige houten 
gebouwtjes. 
De huidige kerk stamt uit het begin van de 15de eeuw en is een 
laatgotische eenbeukige kerk. Vermoedelijk is de toren het 



oudste deel. De toren werd gebouwd tegen een waarschijnlijk 
nog houten kerkje en was opgetrokken op een H-vormige 
plattegrond. Dat wil zeggen dat er een brede hoge 
onderdoorgang dwars door de toren is aangebracht, zodat deze 
eigenlijk op twee brede zijmuren rust. Het driezijdig gesloten 
koor stamt uit circa 1450. Tussen de toren en het koor trok 
men rond 1500 een schip van vier traveeën op. Hierdoor kwam 
de toren gedeeltelijk in het schip te staan. Waarschijnlijk is 
deze toen ook opgehoogd met de typerende achtkantige 
opbouw. Aan de zuidkant van het schip werd in die tijd ook een 
sacristie aangebouwd. De toren is onderaan vierkant en heeft 
een hoge, diepe ingangsnis. In de zuidelijke hoek van de toren 
(rechts van de ingang) zijn nog sporen zichtbaar van een 
gewelfd doopkapelletje, dat na de Reformatie verwijderd is. 



Links van de ingang zit een traptorentje.  
Oorspronkelijk bezat de kerk twee Mariakapellen, waaraan twee 
kapelaans waren verbonden. In 1383 werden deze tot één 
samengevoegd, waarschijnlijk omdat de inkomsten uit de 
goederen van de kerk niet genoeg waren om de beide 
kapelaans te onderhouden. De eerste bekende geestelijke was 
Johannes Gapingakercka, die pastor was in 1266. De laatste 
pastoor was Antonis Bouwenszoon, die in 1572 wordt genoemd. 
In de jaren 1572-1574 was Walcheren het toneel van een 
heftige strijd tussen Geuzen en Spanjaarden. Allerlei 
krijgsbenden stroopten het eiland af en plunderden er op los. 
Toen de stad Middelburg in 1574 capituleerde voor de Prins van 
Oranje, kwam een einde aan de strooptochten. Terwijl de 
meeste dorpskerken op het eiland meer of minder beschadigd 
waren, bleek de Gapingse kerk vrijwel ongeschonden uit de 
strijd te zijn gekomen. In veel dorpen, zoals Meliskerke, Oost-
Souburg, Ritthem, Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, 
Serooskerke en ook in de stad Veere werd het koor van de kerk 
afgebroken omdat dit in de protestantse liturgie geen functie 
meer had (hier stond immers het altaar). In Gapinge werd wel 
de doopkapel afgebroken en er werden vensters dichtgemaakt 
en nieuwe aangebracht. 
 



  
Kort na 1574 werd de kerk vrijgegeven voor de hervormde 
eredienst en kreeg het dorp een eigen predikant, in de persoon 
van Petrus Dammannus.  
Inwendig wordt het schip gedekt door een houten tongewelf. 
Koor en schip zijn van elkaar gescheiden door een smalle 
triomfboog op muurkolommen. In de daarbinnen in 1947 
geplaatste (deels glazen) wand naar ontwerp van E.P. Messer is 
het orgel opgenomen. Thans kerkt de PKN-gemeente in het 
voormalige koor van de middeleeuwse kerk.  
Groot is de gemeente nooit geweest, in 1765 telde de 
gemeente 87 lidmaten, in 1861 95. 
Sinds 1798 is de toren van de kerk gemeentelijk eigendom. 
Rond 1900 was in het schip van de kerk een school gesitueerd, 
waarbij allerlei muurtjes waren opgetrokken en vensters 
dichtgemetseld. De kerk is gerestaureerd in 1920-'24. De 
torenklok werd in 1943 door de Duitse bezetter geroofd. In 
1951 werd een nieuwe klok geleverd. Na de inundatie van 
Walcheren in 1944 zijn delen van de kerk verzakt. Het herstel 
werd mede mogelijk gemaakt met steun van de Hervormde 
Gemeente van het Noord-Hollandse Opperdoes. 

De orgels 

De Torenkerk te Gapinge kreeg pas aan het begin van de 20ste 
eeuw een orgel. Dit was een kabinetorgel, gebouwd rond 1755, 
vermoedelijk door de Middelburgse orgelbouwer Ludovicus de 
Backer of een van zijn leerlingen. Zeker is het dat het orgel van 
Zeeuwse herkomst is, aangezien in de pijpen stroken van de 
Middelburgse Courant uit 1804 zijn teruggevonden. 
In 1833 was het vermoedelijk in het bezit van Abraham de 
Landmeter, een vermogend aannemer te Middelburg. In 1873 
werd het orgel gelegateerd aan de hervormde gemeente van 
Oostkapelle. Daarnaast was een geldsom fl. 1700,- beschikbaar 
om uit de rente daarvan de kosten van onderhoud en organist 
te bestrijden. Het orgel werd geplaatst op een op drie ijzeren 
zuilen rustend 'platform' en op 20 juli 1873 in gebruik 
genomen. In 1903 werd het orgel voor fl. 350,- verkocht aan 
de hervormde gemeente van Gapinge. De beelden van het 
orgel zijn achtergebleven op de orgelgaanderij te Oostkapelle  



 

Het is niet zeker door wie het huidige orgel van de Torenkerk is 
gebouwd. Mogelijk is het instrument van de hand van de 
orgelmaker H. H. Hess te Gouda. Deze bouwer maakte diverse 
huisorgels; het Gapingse orgel komt overeen met ander Hess-
orgels zoals in de Geerteskerk te Kloetinge en de Nieuwe Kerk 
te Haarlem.  
Het instrument is in 1866 voor fl. 450,- aangekocht door de 
hervormde gemeente te Serooskerke waarbij het vermoedelijk 
is vergroot. Het front werd 180 graden gedraaid ten opzichte 
van de onderbouw van de kas. En er werden (houten) pijpen 
bijgeplaatst. In 1908 is het klavier vernieuwd. 
In 1925 verkocht de hervormde gemeente Serooskerke het 
kabinetorgel aan de gereformeerde kerk te Gapinge (de 
Mozaïekkerk). Bij de overplaatsing naar het nieuwe kerkgebouw 
in 1960 werd het instrument gerestaureerd. Na het samengaan 
van de hervormde en gereformeerde gemeenten in de PKN en 
het afstoten van de Mozaïekkerk, is het Hess-orgel in 2013 
geplaatst in de Torenkerk. Het daar aanwezige De Backer-orgel 
is verhuisd naar het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. 
Bijzonder aan het orgel zijn de beschilderde deuren, met 



bovenop gekroonde figuren, zoals de harp spelende David, en 
een vrouw met luit en een musicerend engeltje. 
 

Dit zijn echter niet de oorspronkelijk bij het orgel behorende 
beelden. Die staan, zoals hierboven beschreven, in de kerk in 
Oostkapelle.  


