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In zijn in 2010 verschenen boek Dit huis van hout en steen beschrijft Jan van Zellem de 
bouwhistorie en interieurgeschiedenis van de Grote of Sint Maartenskerk in Epe. 
De wijze waarop deze kerk werd gebouwd is hierin echter niet beschreven.  
Velen vragen zich af hoe de bouw van een eenvoudige middeleeuwse parochiekerk als de 
Sint Maartenskerk plaatsvond. Vragen als: 
- Wie was de opdrachtgever, wie maakte de plannen en hoe vond de financiering plaats 
- Wie gaf leiding aan de uitvoering 
- Welke materialen gebruikte men en waar kwamen die vandaan 
- Welk gereedschap gebruikte de timmerman, de metselaar, de steenhouwer, de leidekker   
- Hoe slaagde men erin een toren van 52 m hoogte keurig ‘te lood’ op te bouwen 
- Hoe kreeg men zware tufstenen blokken en balken omhoog? 
 
In twintig hoofdstukken wordt op deze en andere vragen ingegaan en een toelichting 
gegeven aan de hand van 95 afbeeldingen, waaronder veel middeleeuwse miniaturen in 
kleur, gewassen pentekeningen, fresco’s, houtsneden, schilderijen en pentekeningen.  
De schrijver hoopt zo een bijdrage te hebben geleverd aan het vormen van een beeld over 
de totstandkoming van de Grote Kerk als middeleeuws bouwproject. Het is tevens een 
eerbetoon aan de talloze bouwlieden die in de loop der eeuwen gewerkt hebben aan het 
monumentale bouwwerk dat nu de Eper dorpskerk is.  
 
Het fraai gebonden boek telt 160 pagina’s, is voorzien van een uitgebreide verklarende 
woordenlijst en kost € 19,50.  
Het boek is vanaf 18 november verkrijgbaar bij de volgende boekhandels: 

Epe: Boek- en kantoorboekhandel Bosch, Hoofdstraat 117, tel: 0578-612243. 
         Bruna, Hoofdstraat 77, tel. 0578-612265. 
         Koers Stichting Christelijke Boekhandel, Hoofdstraat 146, tel.0578-621610. 
Heerde: Bruna, Dorpsstraat 19, tel. 0578-691614. 
Vaassen: Bruna, Dorpsstraat 59, tel: 0578-571370. 
 

Een bijzondere presentatie omlijst met middeleeuwse muziek, zal plaatsvinden op donderdag 
17 november 2016 in de Grote Kerk Beekstraat 1 Epe en is vrij toegankelijk.  
Ontvangst met koffie of thee vanaf 14.30 uur. 
 
Na afloop van het programma kunt u het boek, eventueel gesigneerd, aanschaffen. 
 
 
 

  

    


