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Kerk Oudendijk. [foto Jaap van der Veen]

A

fgelopen zomer ontving u van ons
het themamagazine over de kerk van
Oosthuizen. Tegelijkertijd ontstond
er binnen het bestuur een discussie
over de toekomst van de stichting en
de toekomst van ons magazine. Dat heeft er toe geleid dat het bestuur heeft besloten om de omvang
van ons magazine voorlopig terug te brengen tot
een digitale nieuwsbrief; dit is het eerste nummer.
De kosten van het magazine en de oplage waren
niet langer in verhouding. Het maken van het blad
werd kostentechnisch steeds lastiger, niet in de
laatste plaats door de sterk toenemende portokosten. Deze nieuwsbrief zal niet regelmatig verschijnen; alleen wanneer er nieuws is.
Wij verzoeken u vriendelijk, als u deze nieuwsbrief per post hebt ontvangen, om uw e-mailadres door te geven aan ons secretariaat, zodat
wij u deze nieuwsbrief per e-mail kunnen sturen:
info@oudehollandsekerken.nl Dat bespaart ons
veel portokosten.
Heeft u geen e-mailadres dan blijft u uiteraard
de nieuwsbrief per post ontvangen. Hetzelfde

e-mailadres kunt u ook gebruiken als u algemene
vragen hebt over een van de SOHK-kerken. Bellen
kunt u beter niet doen. Er is geen bemensing op het
SOHK-kantoor. Bovendien is besloten dit kantoor
eind 2019 op te heffen en virtueel te maken. Er is
wel een telefoondienst, maar die verzamelt vragen en stuurt deze één keer per dag door naar het
e-mailadres. Dan is het sneller als u zelf een e-mail
stuurt en krijgt u sneller een antwoord. Houdt wel
rekening met het feit dat het bestuur bestaat uit
vrijwilligers die niet de hele dag binnenkomende e-mails lezen. E-mails worden in principe één
keer per dag gelezen en beantwoord. Dat is meestal
’s avonds of einde van de dag.
Heeft u specifieke vragen aan een van onze kerken, dan kunt u het beste de Plaatselijke Commissie
of beheerstichting mailen/bellen. Op de website
www.oudehollandsekerken.nl kunt u kijken wat
de contactgegevens van de diverse kerken zijn. We
krijgen nogal eens een telefoontje of e-mail over
één van de kerken, maar verwijzen dan ook door.
Rechtstreeks mailen of bellen is dan sneller.

Kip & ei

Daarnaast is er in subsidieland een tweedeling
ontstaan. Konden we in het verleden door alle subsidies en fondsen te bundelen bijna 80% bijdrage
tegemoet zien; tegenwoordig is dat de helft. Het
rijk en de provincie geven het liefst hun bijdrage
aan professionele monumentenorganisaties. Een
van de voorwaarden daartoe is het hebben van
minimaal twintig rijksmonumenten. Met zeven
kerken komen wij daar lang niet in de buurt. En
meer objecten verwerven is weer moeilijk zonder
het hebben van een professionele kracht in eigen
gelederen. Hiermee ontstaat een kip en ei verhaal
dat moeilijk te doorbreken is.
Het gevolg is dat we financieel iedere euro om
moeten draaien. Dit is de reden dat we uitgave van
ons prachtige magazine nu tijdelijk hebben stop gezet. Met deze nieuwsbrief willen wij u rechtstreeks
informeren over het wel en wee van onze kerken en
over zaken die daar direct of indirect mee te maken
hebben. ■

De positie van onze stichting is de laatste jaren
ingrijpend gewijzigd. Kon in het verleden iedere
aankoop van een kerk worden gevolgd door een
restauratie (op korte of langere termijn); die zekerheid is weggevallen.
Door het ontbreken van structurele bijdragen
van met name de provincie zijn wij niet in staat
om een vaste medewerker aan te trekken. Iets wat
een absolute voorwaarde is voor een organisatie als
de onze. Het (laten) uitvoeren van het onderhoud
vergt veel begeleiding.
Nu ons vaste restauratie-adviseur Fred Greven,
die jarenlang het restauratieve en bouwkundig
onderhoud van onze kerken begeleidde en coördineerde, zijn taak heeft neergelegd komt er nog meer
werk op de schouders van de overige bestuursleden.
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DONATEURSBIJDRAGE 2019
De donateursbijdrage is per
1 januari 2019 verhoogd van
€ 25,– naar € 30,–.
De Stichting Oude Hollandse
Kerken, opgericht in 1975,
heeft als doelstelling het
behoud van monumentale
kerken in de provincies
Noord- en Zuid-Holland.
Kerkgebouwen met een
bijzondere, historische,
architectonische of
landschappelijke waarde
en met een goede kans op
herbestemming of nieuw
gebruik worden zo nodig
overgenomen, gerestaureerd,
en geschikt gemaakt voor
meervoudig gebruik.
De stichting heeft meerdere
kerkgebouwen in eigendom.
Deze worden in eigen
beheer volledig gerund door
vrijwilligers of worden voor
langere tijd verhuurd met
een maatschappelijke en/of
culturele bestemming.
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Optocht te Jisp ter gelegenheid van de installatie als stadhouder van prins Willem V, 8 maart 1766. [Waterlands Archief] Dit is de noordzijde van de middeleeuwse kerk van Jisp.
Dat was een driebeukige kerk, een zogenaamde pseudobasiliek waarbij het licht in de kerk alleen kwam via de ramen in de zijbeuken. De kerk is gesloopt omstreeks 1822.

De kerk van Jisp

J

isp had sinds de middeleeuwen een kerk met
een omvang die alleen maar verklaard kon
worden door de rijkdom die in de loop der
eeuwen met de visserij was vergaard. Eind negentiende eeuw was die rijkdom verdwenen, met
name veroorzaakt door het droogleggen van de
Beemster in 1612 waardoor de open verbinding
met de Zuiderzee was verdwenen. In 1822 werd er
een nieuw kerkje gebouwd die qua omvang was
aangepast bij de welvaartsstaat van dat moment. In
2009-2010 heeft het interieur van de kerk een opknapbeurt gehad waarbij onder andere een nieuwe
keuken werd aangelegd.
De Monumentenwacht constateerde echter de
laatste jaren dat de scheuren in de muren van de
kerk, met name in de zuidwesthoek, aanzienlijk
toenamen. Reden om de kerk aan een ingrijpend
onderzoek te onderwerpen. Bij de verbouwing van
2009-2010 heeft er in de noordoosthoek van de kerk
een funderingsonderzoek plaatsgevonden. Daarbij
is geconstateerd dat de balken die in de lengterichting van de gevels op de palen liggen om de funde-

ring te ondersteunen, niet doorlopen maar steeds
boven iedere paal onderbroken waren. Dit zou een
oorzaak van de scheurvorming kunnen zijn. Ook
kan de scheurvorming zijn veroorzaakt doordat de
kerk van 1822 hier en daar nog rust op muurresten
van de middeleeuwse kerk. Nader onderzoek gat de
komende maanden plaatsvinden.
De BRIM-SIM, de onderhoudssubsidieregeling van het rijk, is vooral in leven geroepen voor
het onderhoud van monumentale kerkgebouwen.
Onze zeven kerken vallen daaronder. Eén keer in
de zes jaar moet er een nieuwe opname worden
gedaan om de gegevens van de onderhoudsstaat
weer up-to-date te krijgen. Afgelopen jaar heeft dat
onderzoek weer plaatsgevonden. Door het groene
bouwbureau Duurzz zijn alle kerken bezocht en gecontroleerd op onderhoudsgebreken. In het laatste
kwartaal van 2018 hebben twee bestuursleden alle
kerken bezocht om binnen dat totaaloverzicht tot
een prioritering te komen. Kort samengevat kon
worden geconstateerd dat al onze kerken er prima
bijstaan behalve die van Jisp wiens scheurvorming

Opgegraven fundering van de kerk van
Jisp. In de diagonaal is de funderingsplank te zien waarop het metselwerk
rust. Haaks daarop de kesp die op de
palen rust. net naast de kesp is het
einde van de funderingsplank te zien.
[foto Architectenbureau Fred Greven]

ons zorgen baart. De penningmeester gaat de komende zes
jaar aan de hand van de rapportage van Duurzz budget reserveren om dit onderhoud uit te
kunnen voeren. ■
JAAP VAN DER VEEN
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Donateurs maken het werk van de
stichting in financiële zin mogelijk.
Het behoud van monumentale
kerkgebouwen in stad of dorp is een
kostbare aangelegenheid. Door het
gebouw goed te onderhouden, te
gebruiken en te behoeden voor verval
bewaren we onze geschiedenis.
Nieuwe donateurs zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden
via www.oudehollandsekerken.nl
U kunt donateur worden vanaf
€ 30,– per jaar.
Giften zijn meer dan
welkom! De SOHK is aangewezen als Algemeen
Nut Beogende Instelling
(Culturele ANBI) - RSIN 805443617
Voor meer informatie over periodiek
schenken, giften en nalatenschap, ga
naar: www.oudehollandsekerken.nl/
wiezijnwij_giftenennalatenschap.html

Het orgel van
Haringhuizen

D

e kerk van Haringhuizen dateert uit de vijftiende eeuw. De meeste kerken – protestant en katholiek – kregen in de loop van
de zeventiende en de achttiende eeuw een orgel
ter ondersteuning van de gemeentezang. Ook zijn
er kerken bekend die pas in de negentiende eeuw
werden voorzien van een orgel. Al deze nieuwigheden schijnen aan de kerk van Haringhuizen voorbij
te zijn gegaan. Pas aan het einde van de vorige eeuw
kreeg de kerk een orgel afkomstig uit Engeland.
Het is vermoedelijk gebouwd door J.C. Bishop
in 1841 voor de kerk in Wentworth. Toen deze kerk
werd gesloten verhuisde het orgel naar de Wesleyan
Chapel in 1878. Toen deze kapel in 1982 werd gesloten ging het orgel weer op reis en belandde uiteindelijk in 1983 in de kerk van Haringhuizen nadat
het in 1982 was gerestaureerd door Christopher
Dickens.
Het negentiende Engelse orgel is zeer bijzonder
in het Nederlandse orgellandschap. De kleurrijk
gedecoreerde frontpijpen, de milde en warme
Engelse orgelklank en de uitzonderlijke klavieromvang maken dit instrument uniek.1
Reden waarom de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed besloot om het orgel op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.
1

Klaas Koelewijn, 3 juni 2015

De kerk van Haringhuizen, gezien naar het
westen met op de galerij het negentiendeeeuwse orgel. [foto Jaap van der Veen]

In 1983 kwam de orgeldeskundige Verloop met
de vraag aan het de Plaatselijke Commissie of hij
een orgel mocht opslaan in de kerk. De Plaatselijke
Commissie stemde hiermee in. Tijdens de restauratie is er een keuken en een toiletgroep geplaatst.
Daardoor ontstond er een ‘orgelgalerij’. Daar is tijdens de restauratie in 1991 het orgel geplaatst.
Na overleg met het bestuur van de SOHK besloot
deze het orgel in 2010 aan te kopen voor de somma
van € 13.000,– waarna de heer Verloop geen onderhoud meer verrichte. Het bestuur had onderhoud
er niet bij bedacht. In 2011 bleek bij een controle
dat in de balgenkast, de balgen worden mechanisch
aangedreven, asbest aanwezig was. Omdat de lucht
met kracht in de orgelpijpen wordt geblazen leek
het vermoeden reëel dat ook elders in het orgel asbest aanwezig moest zijn. Het bestuur verleende
in 2015 opdracht aan een asbestsaneerder om de
balgenkast te verwijderen. Het orgel zelf is niet gecontroleerd op asbest. Sindsdien wacht het orgel op
een restauratie.
Afgelopen jaar is opdracht verstrekt aan
Flentrop Orgelbouw Zaandam om het orgel te restaureren. Deze restauratie zal in februari 2019 een
aanvang nemen. Voor de kerk zelf is de Plaatselijke
Commissie nog op zoek naar aanvullende activiteiten om de exploitatie van de kerk te verbeteren. ■
JAAP VAN DER VEEN
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