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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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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 de
website www.oudehollandsekerken.nl.
U kunt donateur worden vanaf € 25,– 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
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Adres
Hillegomstraat 12-14, unit 0.10, 1058 LS Amsterdam
e-mail: info@oudehollandsekerken.nl
www.oudehollandsekerken.nl
IBAN: NL71 INGB 0003 3010 10
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Cover: de vieringtoren op de kerk van Oosthuizen. [foto Jaap van der Veen]
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De Zuidervermaning. [schilderij Hans Burghouts]

CROWDFUNDING ZUIDERVERMANING
WESTZAAN SUCCESVOL
Zoals in de vorige editie van het SOHKmagazine vermeld moest de fundering van
de Zuidervermaning in Westzaan dringend
worden vernieuwd. Daar was veel geld voor
nodig. Ongeveer € 460.000,–. Omdat dit voor
de Stichting Oude Hollandse Kerken op korte
termijn niet haalbaar was heeft het bestuur
besloten de kerk te verkopen aan Stadsherstel
Amsterdam. Stadsherstel kon door haar
positie als Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud meer subsidie krijgen
bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Daarnaast kregen zij van
het Prins Bernhard Cultuurfonds een bedrag van € 50.000,– en de toezegging dat als
via crowdfunding een bedrag van € 50.000,–
werd opgehaald het fonds dit bedrag nog
eens zou verdubbelen. Eind november 2017
werd gestart met de crowdfunding onder het
motto ‘Adopteer een poer’ door een samenwerking van Stadsherstel met de Plaatselijke
Commissie en de SOHK. Op 6 maart 2018
werd het streefbedrag gehaald, een fantastisch resultaat door de inzet van alle betrokkenen en de steun van bezoekers, vrienden
en het lokale bedrijfsleven. Ook uit de gemeenschap van Westzaan kwamen hartverwarmende initiatieven. Zo heeft de kunstschilder Hans Burghouts een schilderij van
de kerk gemaakt en die aangeboden om te
verloten; opbrengst uiteraard voor de kerk.
In april is gestart met het vernieuwen van
de complete fundering. Daarmee is opnieuw
een monumentale kerk gered. ■

e kerk van Oosthuizen bestaat in
2018 500 jaar. Dat is te lezen op
het ANWB-bord dat naast de westingang van de kerk te vinden is. Iedereen
weet dat bij het overbruggen van zo’n groot
tijdvak een exact jaar moeilijk vast te stellen is. Desalniettemin heeft de Plaatselijke
Commissie het initiatief genomen om van dit
jaar een jubileumjaar te maken. Zij organiseert daartoe verschillende activiteiten in het
dorp en in de kerk. Het bestuur van de SOHK
sluit zich hierbij aan door het uitbrengen van
een themanummer dat geheel gewijd is aan
de kerk van Oosthuizen. Daartoe hebben wij,
naast onze bestaande redactie, een drietal
schrijvers bereid gevonden een bijdrage te
leveren over de geschiedenis van de kerk en
de omgeving.
De eindredacteur Hans Steketee heeft besloten zijn werkzaamheden voor ons blad te
beëindigen. Hans is onlangs ZZP-er geworden en moet een commercieel tarief berekenen voor zijn werkzaamheden. Tot nu toe
heeft Hans dit werk als vrijwilliger gedaan.
Voor een betaalde functie is het redactiebudget helaas te beperkt. Dat spijt ons bijzonder. Hans heeft de omslag van bulletin naar
magazine (van A5 naar A4) vorm en inhoud
gegeven. Daar zijn wij hem bijzonder erkentelijk voor. Wij hopen dat Hans in zijn nieuwe
setting evenveel creativiteit aan de dag kan
leggen als in het recente verleden. ■

JAAP VAN DER VEEN

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Omdat in de loop van 2018 de bestuursperiode van onze secretaris Peter Heisterkamp
afloopt zijn wij op zoek gegaan naar een
nieuwe secretaris. Wij hebben Jaap Hulscher,
voorheen adjunct-directeur van Stadsherstel
Amsterdam bereid gevonden om een deel
van de taken van de secretaris over te nemen.
De taken van de secretaris zijn zo omvangrijk dat hij die taak alleen op zich wil nemen
samen met een tweede secretaris. Een duobaan dus. Naar die tweede secretaris zijn wij
nog naarstig op zoek. Hebt u belangstelling
of weet u iemand uit uw kennissenkring die
belangstelling heeft: meld het ons!

TOEKOMST SOHK
Door de verkoop van drie kerken in 2016,
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Het transept, gezien vanuit het noorden naar het
zuiden. [foto Jaap van der Veen]

De zuidzijde van het koor in 1910.
[foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)]

2017 en 2018 is ons aantal kerken geslonken
tot zeven! Wij hebben die overdracht gerealiseerd met pijn in het hart. De SOHK is in 1975
opgericht om kerken aan te kopen, te restaureren en ze vervolgens een nieuwe bestemming te geven. Dat blijkt anno 2018 niet zo
eenvoudig meer als de founders zich voorstelden bij de oprichting. De subsidies zijn dusdanig geslonken dat organisaties (niet zijnde
een POM-organisatie) maar met mondjesmaat een restauratie van de grond kunnen
krijgen. Ook fondsen hebben onder druk van
de afgelopen recessie hun budgetten naar
beneden bijgesteld. Tot slot blijkt het vinden
van een nieuwe bestemming met steeds meer
leegkomende kerken ook steeds moeilijker.
Het bestuur beraadt zich op deze situatie en
probeert daar nieuwe wegen in te vinden. ■

De landschappelijke geschiedenis van Oosthuizen
ter verklaring van de locatie van de kerk
De geschiedenis van een oud kerkgebouw kan niet los gezien worden van de locatie ervan. De toenmalige bouwers wisten maar al te goed
dat het doorgaans enige stenen gebouw van het dorp op een makkelijk te bereiken plek moest komen, die daarnaast veilig moest zijn.
Bekijken we de plek van de kerk van Oosthuizen op de huidige kaart, dan valt op dat die aan de Zeevangsdijk langs de Beemsterringvaart
staat. Een opmerkelijke plek dus. Hoe zou dat zo gekomen zijn? We gaan in dit artikel op zoek naar de mogelijke verklaringen hiervoor.
We beginnen op het moment dat het natuurlijke landschap zoals we dat heden ten dage kennen zich ging vormen.
EDWIN RAAP

VORMING VAN HET NATUURLIJKE
LANDSCHAP
De huidige plek van de kerk aan de dijk heeft
er niet altijd zo uitgezien. Er zijn in het landschap flinke veranderingen opgetreden. Pas
met de drooglegging van de Beemster in 1612
is een situatie ontstaan, die in grote lijnen
niet meer is gewijzigd.
De polder Zeevang, waar Oosthuizen
deel van uitmaakt, behoort tot het laagveenlandschap. Het veen is gevormd vanaf zo’n
3.500 jaar geleden. Tot die tijd bestond de
toenmalige kust uit lage strandwallen met
erachter een waddengebied. Op de strandwallen ontstonden nadien reeksen oude duinen en het waddengebied veranderde in een
groot moeras, waar de zee via enkele zeegaten binnendrong. De directe invloed van de
zee nam steeds verder af en in de loop van
duizenden jaren trad in het gebied op grote
schaal veenvorming op. Toen de mens het
ging ontginnen bestond het natuurlijke land-

schap uit een aantal grote hoogveeneilanden
omgeven door veenrivieren, die het water
afvoerden richting het Almere, de voorloper
van de Zuiderzee en naar het ‘Oer-IJ’, dat
bij Castricum uitmondde in de Noordzee.
Voorbeelden van veenrivieren waren de
Bamestra – waaruit later de Beemster ontstond en die via de Korsloot afwaterde naar
het Almere- en de Kromme IJe, die door de
Zeevang loopt.

Veerverkaveling op Google Maps en schematische weergave (rechts).

sloot!) was de ontginningsbasis voor het zuidelijke deel. Hier ontstond het thans verdwenen dorp Drei, waaruit Hobrede voortkwam.
Hoe dit zo kwam leggen we hieronder uit.

BODEMDALING
Veengrond bestaat uit niet-vergane plantenresten. Het dode materiaal komt onder het
grondwater te liggen en groeit op die manier
uit tot een metersdik veenkussen. Op het moment dat de mens de grond geschikt maakte
voor landbouw door sloten te graven, startte
een onomkeerbaar proces van bodemdaling.
Door de ontwatering van het veen nam het
volume af en klonk de bodem in. Doordat dan

DE KOMST VAN DE MENS
Vanaf ongeveer de tiende eeuw raakte het
veengebied bewoond. De bewoners waren
afkomstig van de hoger gelegen gronden
van Kennemerland. Oude plaatsnamen in de
buurt van de Zeevang uit die tijd zijn onder
meer Ursem en Mijzen. De mens trok het gebied in via de Kromme IJe. Om de grond geschikt te maken voor landbouw en bewoning
moest het overtollige water worden afgevoerd. Dit gebeurde door vanuit de Kromme

Veendikte Laag-Holland. [Bron: Dosker, 2017]

ook lucht kon toetreden, vergingen de nog
niet vergane plantenresten alsnog (oxidatie).
Het maaiveld is sinds de eerste ontginning
meerdere meters gedaald. Op dit moment
is de veendikte in de Zeevang zo dun, dat bij
ongewijzigd beleid binnen 1 of 2 generaties
al het veen verdwenen is. Het behoeft geen
betoog dat het gebied door de bodemdaling
kwetsbaar werd voor inbraken van de zee. Zo
was tegen het einde van de middeleeuwen
het Almere veranderd in de Zuiderzee doordat een veendrempel in het noorden was verdwenen. Ten noorden van het IJ werden ook
delen van het veenpakket weggeslagen, zodat
tal van voorheen kleine meertjes uitgroeiden

Overzichtskaart Zeevang.

IJe in een scherpe hoek sloten te graven. Op
die manier stroomde het water het eenvoudigst vanaf het hoogveenkussen naar lagere
gronden. Het hart van de polder Zeevang is
op deze wijze ontgonnen. De kenmerkende veerverkaveling vanuit de Kromme IJe is
karakteristiek voor het gebied. Er heeft in de
naoorlogse jaren geen grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden, waardoor dit patroon nog steeds aanwezig is. Slechts enkele
nieuwe ontsluitingswegen met boerderijen
zijn aangelegd, zoals langs de Durkweg nabij
Kwadijk. De polder heeft een hoge cultuurhistorische waarde.

DE SITUATIE ROND OOSTHUIZEN

VERDERE ONTGINNINGEN

Paleografie 500 vC.

Paleografie 800 nC.

Kleuren Bruin: veengebied/-ontginning; blauw: water, zowel meer als rivier; groen: klei; geel: zand (duin); rode
stip: stad. Nummers 1. Korsloot; 2. Almere (de latere Zuiderzee); 3. Oer-IJ; 4. Kromme-IJe (waarschijnlijk verder
doorlopend naar het noorden); 5. Beemster.
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De Zeevang werd op deze manier steeds verder in cultuur gebracht. Opvallend daarbij
is de knik in de verkaveling ten noorden en
westen van Middelie. De Wijzend vormt hier
de grens tussen twee ontginningsblokken. In
dit deel van de Zeevang liggen Oosthuizen en
Hobrede. Oosthuizen ontstond langs de huidige Watering. De Nieuwe Dijk (thans een brede

tot forse meren als de Beemster en Purmer.
Dorpen werden bedreigd in hun voortbestaan. De veengebieden die gespaard waren
gebleven, werden bedijkt. Dat hielp maar ten
dele. Stormvloeden zorgden ervoor dat het
veengebied steeds kleiner werd, terwijl door
de voortdurende bodemdaling de bewoonbaarheid van het veen zo slecht werd, dat
veel dorpen werden verplaatst. Bekend is dat
het dorp Drei is opgegeven en de bewoning
zich verplaatste naar het huidige Hobrede
en Kwadijk. Etersheim is voor een deel in de
golven van de Zuiderzee verdwenen. De bewoners werden gedwongen om over te schakelen op andere vormen van landbouw: akkerbouw was niet meer mogelijk en veeteelt
was de enige mogelijkheid. Om het overtollige water te lozen werden molens geïntroduceerd. Vanaf midden negentiende eeuw
werden deze successievelijk vervangen door
stoom-, diesel- en electrische gemalen. In de
binnenmeren kwam de visserij op.

Detail van de kaart van Christiaan Sgroten (1573),“Delineatio Sinus Meridionalis Maris, Vulgo De Zuyder Zee;
Phrisia occidentalis, et Watterlandia”. [Westfries Archief]
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Als we deze kennis toepassen op de huidige
topografische situatie van Oosthuizen en dan
met name op de thans vreemd voorkomende
plek van de kerk aan de dijk, dan is duidelijk
dat de verklaring voor die situatie moet liggen in de veranderde landschappelijke omstandigheden in de loop van de tijd. We moeten met andere woorden voor de verklaring
van de plek van de kerk niet uitgaan van de
huidige situatie, maar ons een voorstelling
kunnen maken van hoe het er uit gezien heeft
toen de kerk gebouwd werd.
Zoals hierboven geschetst, is de ontginning van de Zeevang vanuit de Kromme IJe
gestart. Het tweede ontginngingsblok waar
Oosthuizen deel van uitmaakt wordt begrensd
door de Wijzend, die als een gordel om de
Kromme IJe ligt in het noorden en westen. >

HOOFDARTIKEL
bouwwerken. Door bevolkingsgroei en toenemende welvaart kon een dorp zich dit veroorloven. Oosthuizen vormde hierop geen
uitzondering. De keus om de kerk aan de
Middenbuurt te plaatsen werd waarschijnlijk
genomen min of meer gelijktijdig met het besluit om de bewoning van de Watering op te
schuiven naar de toenmalige Beemsterdijk.
Er zijn in ons land voorbeelden bekend van
dorpen waar de bewoning opschoof, maar
de stenen kerk bleef staan aan het oude lint.
De reden was eenvoudig: verplaatsen van het
vaak enige stenen gebouw was veel te duur. ■

Oosthuizen en zijn Godshuis op
de grens van de middeleeuwen
en de nieuwe tijd
DR. ANNE DOEDENS

VOORAF: VOOR DE KERK WAS ER DE HEERLIJKHEID

D

it verhaal gaat over een kerk die voor het kleine dorp
waarin hij staat allesoverheersend in maat en omvang
is. Een rijksmonument van grote klasse.1 Een kerk in
het dorp Oosthuizen, dat samen met de kleinere nederzetting Etersheim – die een eigen Godshuis en in
1514 ook een eigen pastoor had – een heerlijkheid vormde. Van het
middeleeuwse geslacht Heemskerck en de rechtsopvolgers daarvan,
de ambachtsheren en -vrouwen van Zevenbergen.
Deze heerlijkheid stamde waarschijnlijk uit het jaar 1292. De ‘lage’ en de ‘hoge’ rechtspraak ervan waren in handen van de Heer of de
Vrouw van Luttickoisthusen, Oesthu[y]sen of Oisthu[y]sen en Eters[h]
em. Zij benoemden de schout als hun vertegenwoordiger voor de gewone vergrijpen en de baljuw als rechter voor halsmisdaden. In praktijk werden deze functies in één persoon verenigd. De ambachtsheren
en -vrouwen bepaalden het recht dat door schout, baljuw en schepenen – die uit de dorpsbevolking kwamen – moest worden toegepast:
het recht van Kennemerland. Daarnaast waren deze bestuurders verantwoordelijk voor het waterbeheer en de verdediging tegen water. De
Heer of Vrouwe kon belastingen opleggen, jacht- en visrechten verpachten en een deel van de opbrengst van boeten innen.

Oosthuizen 2016 met verdwenen verkaveling.

De voormalige gemeente Oosthuizen, die tot
1970 zelfstandig was en toen opging in de
gemeente Zeevang (en in 2015 op zijn beurt
opging in Edam-Volendam), werd begrensd
door diezelfde Wijzend. Deze landschappelijke grens had dus een ook juridische status.
Hobrede en Oosthuizen zijn binnen dit
blok ook weer twee eigen ontginningen.
Oosthuizen kende als basis de Watering,
van waaruit loodrecht sloten zijn aangelegd.
De sloot die tegenwoordig uitkomt op de
ringvaart van de Beemster. Als we de landschappelijke situatie aldaar nader bekijken,
dan valt op dat de percelen aan weerszijden
steeds korter worden richting de Beemster.
Dit is een duidelijke aanwijzing dat een deel
van de ontginning is weggeslagen door de
groei van de Beemster. Eenzelfde situatie
zal zich hebben voorgedaan ten noordwesten van het huidige Oosthuizen: er heeft
een veenontginning gelegen in de huidige
Beemster, waar nu de noordoostelijke uitstulping van de Beemsterpolder ligt. Voor de
bedijking werd dit deel Havermeer genoemd.
De polder Beemster zelf geeft hiervoor een
duidelijke aanwijzing: Kruisoord is een stuk
binnengedijkt veengebied. Een volgende
aanwijzing is de locatie van de Watering.
Ontginningsassen werden in de regel in het
centrum van het blok gelegd, zodat de lengte
van de sloten aan weerszijden gelijk was. Dat
is langs het Westeinde niet het geval. Naar
het noorden toe zijn de sloten aldaar veel
korter. Aan het Oosteinde is dit oude situatie
bewaard gebleven in de Grote Koogpolder
tot aan de Korsloot. Op bijgaande afbeelding

hebben we de oude verkaveling gereconstrueerd op de huidige topografische kaart.
De ontginning en daarmee het dorpsgebied van Oosthuizen is dus veel groter geweest dan tegenwoordig. Het noordwestelijke deel is door de almaar groeiende Beemster
opgeslokt. Als we in gedachten de veenontginning doortrekken in de huidige Beemster
en dan nogmaals kijken naar de locatie van
de kerk, dan ligt deze wél centraal.
We zijn er dan nog niet, want de oudste
huidige bewoning van Oosthuizen ligt aan de
Beemsterringdijk, of althans aan de overzijde
ervan aan de Raadhuisstraat/Westeinde. De
verklaring hiervan moeten we zoeken in de
bodemdaling. Langs de Watering werd het
na verloop van tijd te nat en men zocht zijn
heil hogerop. Rond de Beemster lagen voor
de drooglegging uiteraard ook al dijken. Die
dijk, het huidige Westeinde, vormde die geschikte hogere plek. We mogen aannemen
dat die dijk niet direct aan het water grensde
en dat er een strook buitendijks land, resten
van de oude veenontginning, als buffer lag.
Met de drooglegging van de Beemster werd
aan de overzijde een nieuwe en iets hogere
dijk aangelegd. Ertussenin lag de ringvaart.
De locatie van de nieuwe kerk, waarmee
we de huidige kerk uit 1518 bedoelen, is hiermee ook verklaard. Zoals uit andere artikelen
in deze bundel blijkt, is het huidige kerkgebouw niet het eerste kerk in Oosthuizen. In
veel dorpen werden kort na de stichting/ontginning kerken gesticht. Dat waren aanvankelijk eenvoudige houten gebouwen, die na
de elfde eeuw uitgroeiden tot grotere stenen
4
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Tot zover de formele kant van dit verhaal. Maar wie leefden er in
het dorp, wat deden zij, waarmee verdienden zij hun dagelijks brood,
en vooral: hoe kwamen zij op de gedachte om een zo groot Godshuis
te bouwen?
Wie op zoek gaat naar de feiten, komt er al snel achter dat er eigenlijk maar heel weinig betrouwbaar bronnenmateriaal is. De middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Oosthuizen en Etersheim
zijn gebaseerd op precies 39 stukken in het Archief van de Heerlijkheid
Oosthuizen in het Rijksarchief van Noord-Holland. Daarvan vallen er
maar drie binnen de meest waarschijnlijke periode dat de Grote Kerk
werd gebouwd, tussen 1510 en 1520.2 In maar één daarvan wordt de
kerk genoemd, op een moment, in 1520, dat de kerk er al staat. Verder
vindt men nauwelijks informatie in deze stukken die inzicht geeft in
het reilen en zeilen van de dorpen Oosthuizen en Etersheim en hun
inwoners op de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd.
Het was een tijd waarin de Rooms-Katholieke kerk nog onbedreigd
de heersende was op het platteland van Hollands Noorden. De gedachten van Luther waren op het platteland nog niet echt verspreid.
In 1517, aan het begin van de Reformatie, moet de Grote Kerk bijna
gereed zijn geweest, een pronkstuk in zijn omgeving, symbool van nog
onbedreigde kerkelijke macht. Maar ook: teken van welvaart van het
dorp en zijn inwoners. De Beeldenstorm was nog een halve eeuw weg
en de bouw van een grote kerk kennelijk niet omstreden. In ieder geval
is niets van problemen daarover te vinden. >
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Oorkonde van 1477, betreffende de vrijheden van Oosthuizen en Etersheim.
[Rijksarchief Noord-Holland]

Gelukkig hebben we andere bronnen dan de hiervoor genoemde die veel informatie verschaffen over de dorpen Oosthuizen
en Etersheim in de tijd waarover dit artikel gaat. Het betreft
twee omvangrijke belastingdossiers voor het graafschap
Holland. Papieren, gebaseerd op uitspraken van de wereldlijke en geestelijke leiders van steden en dorpen in
Holland. Mensen die ook toen al niet geneigd zullen zijn
geweest voor belastingheffing het achterste van hun tong
te laten zien over de werkelijke staat van hun financiën. Toch
weerspiegelen deze bronnen een deel van de waarheid, want
de getuigenissen werden onder ede afgelegd. De Enqueste van
14943 en de Informacie van 15144, de stukken waar het om gaat, zijn
twee van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van Holland
en West-Friesland omstreeks het jaar 1500. De Staten van het gewest
wilden de economische draagkracht van dorpen en steden weten, om,
zo meldden zij, tot een zo rechtvaardig mogelijke belastingoplegging
te komen. De ondervraagden kregen volgens een vast stramien vragen
voorgelegd over het aantal haardsteden, hun levensonderhoud, hun
bezittingen, de oppervlakte van het land en de verplichte geldelijke
afdrachten. Ook de getuigenissen over Oosthuizen en Etersheim staan
er in opgeschreven, bij monde van de pastoors en de dorpsbestuurders. Pas als we hen in dit artikel aan het woord laten, wordt duidelijk
waarom de nieuwe en vooral grote Oosthuizer kerk tussen 1510 en
1520 kon worden gebouwd.

vaste rekeneenheid of standaardmunt van twintig stuivers. De
dorpen waren in 1494 goed voor in totaal zeventig schotponden, 14.000 Rijnse guldens dus. Dit belastbare bezit van de
twee dorpen toen, was overigens een vijfde minder dan de
17.500 gulden van 1477 en zoals we zullen zien een derde
minder dan in 1514.
De dorpen waren in 1494 in economische en maatschappelijke malaise beland. Daarvoor werden vier redenen in de Enqueste opgevoerd. De dorpspastoor, de schout
en de afgevaardigden van Oosthuizen meldden, samen met de
afgevaardigden van Etersheim, dat zij bij het overlijden van hertog Karel de Stoute in 1477 ‘rijcker waren dan zij nu zijn’. Men schatte
er sedertdien vijftig procent op te zijn achteruitgegaan. Dat zou onder
meer komen omdat inwoners die in 1491 ter koopvaart waren gaan
varen – zonder eigen schepen te hebben – hun geld en bezit hadden
meegenomen, maar waren verdronken en met het schip waar ze op
voeren, vergaan, ‘by dewelcke zij [de achterblijvende dorpsgenoten]
groote schade gehadt ende geleden hebben.’
In de tweede plaats werden de inwoners van Oosthuizen en
Etersheim toen, aan het eind van de eeuwen durende Hoekse en
Kabeljauwse twisten, het slachtoffer van oorlog. De aanhangers van
de Bourgondisch-Habsburgse heersers van Holland werden aangeduid als ‘kabeljauwen’. Men zag hen als deel van de gevestigde orde.
De naam ‘kabeljauwen’ is mogelijk een verwijzing naar vermeende
schubben in het wapen van het Hollandse gravengeslacht Van Beieren.
Dat was de voorganger van de Bourgondische heersers van Holland.
De ‘Hoeken’, hun tegenstanders, zouden hun naam ontlenen aan de
hoek of haak waarmee men kabeljauwen kon vangen.
Men leest in de Enqueste over de betrokkenheid van de beide dorpen: ‘[Zij, pastoor en afgevaardigden van Oosthuizen en Etersheim]
seggen, dat zij by den oorlogen van Utrecht, Montfoort, Rotterdamme,
zij grootelycken hebben moeten geven ende contribueren’. Deze genoemde plaatsen zijn oorden waar de twisten werden beslist.
Waar ging het om, vanwaar deze plaatsnamen? In 1483 bevochten
de troepen van de regent van het graafschap Holland, Maximiliaan
van Habsburg, en zijn stadhouder Joost van Lalaing, de opstandige
‘Hoekse’ stad Utrecht. De dorpelingen van Oosthuizen en Etersheim

TWINTIG JAAR VOOR DE KOMST VAN DE KERK:
TEGENSLAG EN CRISIS
Anders dan tijdens de bouwjaren van de kerk twee decennia later, ging
het in 1494 niet goed met de dorpsgemeenschappen van Oosthuizen
en Etersheim. Volgens de Enqueste telden de beide dorpen nog maar
81 huizen, een kwart minder dan in 1514. De waarde van het dorpsbezit en de welstand van Oosthuizen en Etersheim waren in 1494
dramatisch veel minder dan in 1514. We weten dat vanwege de door
dorpsvertegenwoordigers opgegeven waarde van het schotpond, een
belastingeenheid, een waarde die per dorp of stad in kon verschillen.
Een schotpond van de twee dorpen in de Zeevang stond volgens de
Enqueste voor 200 Rijnse guldens. De Rijnse gulden was in die tijd de
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tiende eeuw, de tijd van Gerrit van Heemskerck, moest worden opgebracht aan de eerste Heer van de heerlijkheid en zijn opvolgers.
Wat was de waarde van deze veertig gouden kronen? het lukt vaak
niet, om de exacte (ook hedendaagse) waarde van in zestiende-eeuwse
teksten genoemde geldeenheden vast te stellen. Het kan in dit geval
gegaan zijn om een munt met een mogelijk gewicht aan goud van 27
gram. Als we uitgaan van dit vermoede gewicht aan goud, ging het in
totaal 1.080 gram, een hoeveelheid edelmetaal die vandaag de dag
ruwweg 30.000 euro zou opbrengen. Omgeslagen over de honderdtien
huishoudens van Oosthuizen en Etersheim bracht ieder gezin zo jaarlijks gemiddeld voor omstreeks 275 euro weg voor deze heffing.
We hebben echter meer informatie over de welstand van de beide dorpen Oosthuizen en Etersheim. Hun economische waarde valt
te berekenen aan de hand van de hiervoor genoemde lokale schotponden. Een schotpond werd volgens de Informacie van 1514 voor
de twee dorpen in de Zeevang gesteld op een bedrag van 350 Rijnse
guldens. Oosthuizen werd in 1514 op 63 schotponden aan belastbaar
bezit getaxeerd, Etersheim op twaalf. Op die manier was het eerste
dorp goed voor een belastbaar bezit van ruim 22.000 Rijnse guldens,
omgerekend een-en-een-kwart miljoen euro aan koopkracht nu. Voor
Etersheim waren de cijfers 4.200 Rijnse guldens of bijna een kwart
miljoen euro nu. Per gezin bezat men in de beide nederzettingen
gemiddeld voor een waarde van 15.000 euro.
Ook al bestaan er nauwelijks gegevens over de nieuwe Oosthuizer
Grote kerk en is er geen enkele bron bekend over de bouwperiode en
de kosten, vast staat, dat de bouw ervan kostbaar moet zijn geweest.
Het geld werd opgebracht: de kapitaalskracht van het dorp maakte
dat mogelijk. Deze was, na de crisis van de late vijftiende eeuw met
een derde gegroeid. Er waren naar alle waarschijnlijkheid voldoende
financiën aanwezig voor de bouw van de indrukwekkende Grote Kerk
van Oosthuizen: een reus van een gebouw in een dorp met nog geen
vijfhonderd inwoners toen.

waren daar als onderdanen van de Vrouwe van Zevenbergen bij betrokken. Maria’s man, admiraal Cornelis van Bergen, vocht in dienst
van Maximiliaan. Deze Duitse keizer nam de zaken van zijn minderjarige zoon Filips de Schone van Bourgondië waar. Filips was een kind
uit Maximiliaans huwelijk met diens in 1482 overleden vrouw Maria
van Bourgondië, gravin van Holland. In de jaren 1488-1490 waren er
weer vijandelijkheden. Toen werd de Jonker Fransenoorlog uitgevochten, genoemd naar de Hoekse jonker Frans van Brederode. Toen werd
er gestreden om het door de Hoeken bezette Rotterdam en het Hoekse
Montfoort. De Hoeken verloren, maar in 1491 en 1492 laaide de strijd
weer op en kwamen de boeren van Kennemerland en West-Friesland
in verzet tegen de Hollandse stadhouder Jan van Egmond en tegen
belastingen die deze hen oplegde. Voedselschaarste en economische
crisis vormen de achtergrond van deze opstand van het Kaas- en
Broodvolk. Op het kerkhof van Heemskerk werden de oproerige plattelanders uiteindelijk verslagen.
Het is niet aannemelijk dat de inwoners van Oosthuizen en
Etersheim zich daadwerkelijk bij de strijd van Frans van Brederode
en de boze boerenbevolking tegen de Hollandse landsheer en zijn
stadhouder hebben aangesloten, integendeel. Hun Vrouwe Maria van
Zevenbergen was immers niet alleen gehuwd met een dienaar van keizer Maximiliaan, maar kwam ook nog eens voort uit het kabeljauwse
geslacht Van Heemskerck, dat de graaf steunde en regelmatig in botsing
was gekomen met de Hoekse Brederodes. Door dit alles is het aannemelijk dat Oosthuizen en Etersheim de Hollandse landsheer Maximiliaan
en zijn stadhouders hebben moeten steunen met geld en mensen.
Een derde oorzaak voor de malaise waarvan in 1494 werd gerept,
was de combinatie van misoogst, vee-sterfte en inflatie die Oosthuizen
en Etersheim troffen. Men leest in de Enqueste dat de dorpen leden
door ‘den dieren tijt, die gheweest es’, door ‘de natte jaren, die gheweest
zijn, daervan heure koeyen ende beesten ghestorven zijn, ende gheen
goet en hadden om andere te coopen.’ Dat was geen unieke situatie. In
de Divisiekroniek van 1517 wordt verteld over de situatie in Holland:
‘Die arme lantluden hadden tot deser tijt grote, sware scattinghen ende ongelden [belastingen] gegeven, [zo]dat si seer verarmt waren ende
langer niet machtich en waren meer te gheven, overmits dat die scattinge lange geduert hadde, ende dattet een grote dijertijt [duurte] was
int coern [koren]; ende oec mede om der lager settinge [waarde] van der
munte’.5
Een vierde oorzaak van de misère was het natuurgeweld. Door de
agressieve Zuiderzee had de Zeevang land verloren. De vertegenwoordigers van de twee dorpen verklaarden in de Enqueste: ‘[dat] hem afgespoelt is omtrent 14 mergen landts, zij zeer verarmt zijn.’
Land om te bebouwen, de zee om veilig te bevaren: daarmee moest
men zijn brood verdienen. Verderop, in het hoofdstukje ‘De kerkgangers en hun levensonderhoud’ wordt ingegaan op de moeilijke omstandigheden voor de dorpelingen om in het levensonderhoud te
voorzien.

WANNEER WERD DE GROTE KERK VAN OOSTHUIZEN
GEBOUWD?
Dat de huidige Grote Kerk van Oosthuizen er in de vroege zestiende
eeuw was, staat vast, maar wanneer hij precies gebouwd werd of gereed kwam is en blijft een raadsel. Het dorp verschoof in de loop der
eeuwen meermalen van plaats en over de omringende bebouwing in
de vroege zestiende eeuw is evenmin veel bekend. De klok is van 1511
en een werk van de belangrijkste klokkengieter van Europa, Geert van
Wou (omstreeks 1450-1527).6 Maar hing hij toen al in het gebouw?
Volgens de Tegenwoordige Staat der Nederlanden van 1750, vermeldde
een oud geschrift, ‘op het oude raadhuis gevonden’, dat de kerk werd
gebouwd in het jaar 1518, meer niet.7 Van der Aa nam deze bewering in
zijn Aardrijkskundig Woordenboek een eeuw later zonder meer over,
eveneens zonder bronvermelding.8 Maar is er niet meer te zeggen over
het jaar waarin de kerk gereed kwam? Er zijn gissingen. Een twintigste-eeuwse deskundige meende in 1953:
‘De enige mogelijkheid is, dat men in 1511 - na voltooiing van koor en
transept en dus van het kruisingstorentje - aan de westzijde een voorlopige eindgevel heeft opgetrokken en eerst enige jaren later de beide
schiptraveeën heeft aangebouwd, waarvan de muren in reeds aanwezige muurdammen werden ingetand; een werk dat dan in 1518 werd
afgesloten.’9
De enige zekerheid die we intussen slechts hebben, kan worden
gevonden in een brief van schout, burgemeesters, schepenen en kerkmeesters van Oosthuizen uit 1520. Zij verzochten aan hun ambachtsvrouw Maria, de Beemsterdijk langs de Heerweg van Amsterdam via
Purmerend naar Hoorn te verzwaren. Daarin spraken zij over het door
hen gebouwde ‘schoon nyeuw godshuys. Ende soude dan [als men de

HET JAAR 1514 OF EEN WELVAREND DORP BOUWT ZIJN KERK
In 1514 was de situatie zeer ten gunste veranderd. Oosthuizen en
Etersheim waren redelijk welvarend geworden. Een welvaart die mee
de bouw van de Oosthuizer kerk verklaart, juist omstreeks dat jaar.
Immers: naast de Vrouwe van de heerlijkheid betaalden ook de inwoners van het dorp naar alle waarschijnlijkheid mee voor het grote Godshuis, dat omvangrijker was dan de maat van het dorp doet
verwachten. Ook al beschikken we niet over de boekhouding van de
bouw, één ding is zeker: de inwoners waren in staat om financieel bij
te dragen. In 1514 droegen ze zonder morren veertig gouden kronen
belasting af aan hun Vrouwe van Zevenbergen en aan een zekere Floris
Jansz. Dit bedrag was ‘de eeuwig durende rente’ die sinds de late der7

weg niet zou verbreden] onse godshuyse vernielt werden door gebreck
van desen dijck.’10
De brief is ook in ander opzicht interessant: de Oosthuizers vroegen hulp aan hun Vrouwe omdat ze een ruzie hadden met de (onder)
pastoor. Die zou hen verboden hebben de weg op de dijk te verbreden en gedreigd hebben met de kerkelijke rechtbank als de schepenen ook maar iets aan de dijk zouden veranderen. De (onder)pastoor
was, zoals we hierna zullen zien, eigenaar van een perceel van de dijk.
Het kan gaan om de in 1526 voorkomende plaatsvervangende pastoor
Jan Janssen – we komen hem hierna nog tegen. Hij had de dijkgrond
met het geld uit de erfenis van zijn ouders gekocht en was kennelijk
bang voor onkosten aan zijn bezit. De Oosthuizer notabelen omschreven in deze brief hun mededorpsgenoten als onnosele huijsluijden,
eenvoudige mensen die niet zo goed raad wisten met het kerkelijke
recht waarmee de geestelijke hen bedreigde als ze niet van zijn bezit
afbleven. Daarom werd steun aan Maria van Zevenbergen gevraagd.
Onbekend is of die steun ook inderdaad gegeven werd.
Niet alleen staat de exacte bouwperiode van de kerk niet vast, ook
over de naam ervan bestaat twijfel. In de lijst van rijksmonumenten
volgens Wikipedia leest men: Beschrijving van Hervormde Kerk bekend
als de Grote of Sint-Nicolaaskerk.11 Hetzelfde gebeurt op de site rijksmonumenten.nl, een site die geen relatie heeft met de Rijksdienst voor
het Cultureel erfgoed. De officiële lijst van rijksmonumenten van die
dienst spreekt alleen van een Hervormde Kerk. Nergens werd de bevestiging gevonden voor de aanname dat de kerk zou zijn genoemd
naar de heilige van de zeevaart, St. Nicolaas. We weten wel, dat een altaar in de voorganger van de Oosthuizer kerk in 1475 de naam had van
Onze-Lieve-Vrouwe-altaar. Wellicht dat de kerk zo geheten heeft, en
zijn opvolger ook, maar ook dit is niet meer dan een veronderstelling
zonder bewijsmateriaal. Het zelfde geldt voor de gedachte, dat in 1511
een deel klaar zou zijn en dat het gehele gebouw van nu gereed was in
1518. Er is slechts één ding zeker: de kerk stond er in 1520.

Schildering op de zestiende-eeuwse ijzeren kist in de kerk van Oosthuizen. Mogelijk
ziet men Oosthuizen en de Beemster.

Schildering op de zestiende-eeuwse ijzeren kist in de kerk van Oosthuizen. Mogelijk
ziet men links een deel van de Oosthuizer kerk en de Beemster.

DE DREIGING VAN HET WATER

Om welke dijk ging het? Als we deze mededeling vergelijken met de
brief van 1520 – daarin las men dat de pastoor weigerde een bredere
weg op de dijk bij het dorp toe te staan – lijkt het om de Beemsterdijk,
tegenover de kerk, te zijn gegaan. Schout Jan Heijnssen moest het verzoek gaan brengen aan de kapelaan van de Vrouwe van Zevenbergen.
Die moest kennelijk bemiddelen om de plaatsvervangende pastoor
alsnog financieel uit de nood te helpen.

Oosthuizen lag tegen de binnenzee aan die de Beemster was, een vijand die ook huishield in de jaren dat het dorp zich aan het herstellen was van de crisis van de late vijftiende eeuw. Hetzelfde gold voor
de Zuiderzee waaraan met name Etersheim grensde. Op 16 oktober
1502 werd de kust van Holland aan beide zijden – die van de Noorden die van de Zuiderzee – getroffen door een stormvloed. Dijken bij
Medemblik en Muiden leden schade. West-Friesland liep ten dele onder en bij Etersheim en Oosthuizen zullen de dijken zeker het zwaar te
verduren hebben gehad.
Het water van de Zuiderzee gaf andere vijanden de kans het gewest
te belagen, zoals de Geldersen, de tegenstanders van de Hollandse
graaf, die bij Monnikendam in 1504 een zeeslag verloren. Men zal de
strijd vanuit het dichtbij gelegen Oosthuizen met spanning hebben
gevolgd. In september 1505 liepen de kustgebieden van de Zuiderzee
onder water. Op 16 oktober 1507 ondervonden de dijken van de
Zuiderzee bij Edam en elders grote schade bij de Gallusvloed, genoemd naar de heilige van die dag. Een jaar later, op 15 oktober 1508,
braken de dijken van West-Friesland bij Hoorn en bij Schardam. In
september 1509 was er weer een zware storm die de nog niet herstelde dijken beschadigde. In september 1514 was er een stormvloed, die
Holland wederom van twee kanten bedreigde. Ook op 26 september
1515 werd het Zuiderzeegebied bedreigd door het hoge water.
De bouwers van de kerk keken uit over de Beemster, een waterwolf
die de dijk bij de kerk en het dorp bedreigde. Toch bouwde men in deze jaren van overlast en gevaar door het water, onverdroten voort. We
hebben één bron waaruit blijkt, dat dorp en kerk in deze tijd gevaar liepen door de binnenzee die de Beemster was. Op 22 april 1526 vroegen
burgemeesters, schout, schepenen en kerkmeesters van Oosthuizen
aan de kapelaan van de Vrouwe van Zevenbergen om steun en vervroegde uitbetaling van de lijfrente van de plaatsvervangende dorpspastoor Jan Janssen. De man had geen geld om zijn deel van de kort
daarvoor beschadigde dijk te herstellen. Janssen had:
‘grotte scade geleden om zijn dijck op Sinte Apollonien Avende laest
geleden [18 of 21 april] vermits een grote vervairlike ende [af]grijselike
winde die doe ter tijt waeijende was als alle mensen wel openbaer is
[bekend is] alsoe dat onse heere Jan Janssen voirgenoemt doir craght
van de selffe windt heeft verloren twaliff roeden dijcks [omstreeks 170180 vierkante meter] ende dair niet met allen an gebleven is noch riedt
[riet]noch aerdt [aarde] ende die scade dragende ende groot moet wesen
over de somma van tsestich rinsguldens [Rijnse guldens] die hij an dese
dijck moet te cost legghen.’
Ruim 7.000 euro aan koopkracht nu om de dijk te herstellen: in de
vroege zestiende eeuw was dat een heel groot bedrag voor een dorpspastoor.

WIE GINGEN ER BIJ DE BOUW OVER DE KERK?
We weten meer van de mensen die over de kerk gingen in het tweede
decennium van de zestiende eeuw: de Oosthuizers zelf. In 1477 bevestigde Maria van Zevenbergen de vrijheden en rechten van het dorp
en voegde er een nieuwe aan toe: ‘voirt gheven […] wij die voirs[eyde] van Oosthuysen dat […] die oude kerckvoechden die [nieuwe] […]
kerckvoechden sullen kiesen sonder weder-segghen van yemant’.
De namen van deze kerkvoogden in de tijd van de bouw kennen
we niet. Bij de bouw zullen ongetwijfeld de pastoor en de koster betrokken zijn. De naam van de pastoor van 1514 kennen we wel. In
de Informacie van 1514 staat: ‘Heer Jan Gael van Hoorn, pastoer van
Oosthuysen, oudt 33 jaer, die deselve p[a]rochie bedient heeft als eygen
pastoer omtrent 1 jaer, ende als vicepastoer 2½ jaeren’.
De pastoor en de koster waren afhankelijk van de Vrouwe van de
heerlijkheid, Maria van Zevenbergen. In de editie van 1719 van de
Historia Episcopatuum Foederati Belgii van H.F. van Heussen uit 1733,
de Geschiedenis van de bisdommen in de Verenigde Nederlanden,
leest men:
‘Luttickoesthuysen, alias Oisthuysen, Waterl[andiae] sub Edamo pagus
ac Dominium, cum Etershemio, eundem sub annum 1514, dynastam
agnoscens Sevenbergae dominium, qui et pastorem et aedituum [koster] designabat.’12 Vertaald: ‘Luttikoosthuizen of Oosthuizen, een dorp
bij Edam in Waterland, dat samen met Etershem een heerlijkheid
vormt, waar in 1514 [Maria van] Zevenbergen als Vrouw van de heerlijkheid zowel de pastoor als de koster benoemde.’
Dat laatste zal de reden zijn waarom het dorpsbestuur zich bij het
geschil met de pastoor in 1520 juist tot Maria van Zevenbergen wendde. De Vrouwe betaalde hem immers.
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huyrluyden, ende oock varen ten harinck als huyrlingen, zonder eenige eygen schepen te hebben. Segghen oock , dat zij hem generen met
koeyen te houden, ende met een weynich teelants [bouwland], dat zij
zelver metter handt upwerpen [omspitten], zonder paerden ofte ploegen,
daer zij up zayen wat corens; dat zij hem generen met vogelen, visschen,
met vincken [vinken vangen] tot heur zelfs behouffende lijfftocht [voor
eigen behoefte], zonder eenige meerder neringhe’.
Goed was het niet gesteld geweest met het agrarisch bedrijf aan het
toch al ellendige eind van de vijftiende eeuw. De veeteelt was in deze ‘natte jaren’ van wateroverlast en regen zwaar getroffen en de veestapel was uitgedund. Met de zeevaart was het ook slecht gesteld geweest in 1494. Het aantal schepen waarop inwoners van Oosthuizen
en Etersheim voeren, liep tussen 1477 en 1494 dramatisch terug. Dat
was het gevolg van de al genoemde oorlogen van de late vijftiende
eeuw. Edam telde in 1477 dertig rijnschepen, in 1494 nog maar twee;
van de veertig scheepsaandelen die inwoners van de stad in 1477 bezaten, waren er in 1494 nog maar zes over. Van de veertig grote dwars
getuigde marsschepen van Hoorn waren er in 1494 nog maar zes over
en van de 114 Hoornse rijnschepen nog maar 25 of 26. Wie wilde varen
moest zich melden in het verder weg gelegen Amsterdam.
In 1514 was de toestand zoals we al zagen opmerkelijk verbeterd.
Dat viel ook af te leiden uit de bevolkingsomvang van de dorpen: in
twintig jaar was die met een derde gegroeid. Deze nieuwe monden
moesten gevoed worden. Daarvoor leverde de zeevaart ook in 1514 niet
altijd voldoende op en moest het land bewerkt worden. Oosthuizen
en Etersheim – dorpen die door de getuigen in de Informacie als
één gebied werden gezien – hadden met elkaar 800 morgen of ruim
800 hectaren grond. Daarvan waren bijna dertig hectaren in handen
van de kerken van Oosthuizen en Etersheim. Nog eens bijna twintig
hectare was in bezit van kloosters in Amsterdam, bij Hoorn en bij
Monnikendam (met name het klooster Galilea Minor aldaar). Van de
overige 750 hectare was een groot deel in handen van de uijtbueren –
de niet in Etersheim of Oosthuizen woonachtige grondbezitters. Deze
en de geestelijkheid werden alleen maar aangeslagen voor sluis- en
dijkgeld. Nog niet de helft van de grond was in handen van dorpelingen, die, anders dan de uijtbueren het volle pond moesten betalen. De
waarde van de grond werd in 1514 getaxeerd op 25 Rijnse guldens per
morgen14, omgerekend bijna 1.400 euro aan koopkracht nu.
Als gezegd: de meeste namen van de zeevarende en landbouwende
inwoners van de dorpen komen niet in de stukken voor. We kennen wel
die van hun nakomelingen, later in de zestiende eeuw. Nakomelingen
die met hun schip naar Spanje en Portugal voeren. We weten uit de administratie van Middelburgse invoerrechten dat Jacob Remerssone en
‘Jerick van Oesthuysen’ in de zomer van 1544 naar Andalusië in Spanje
voeren. Pieter Reymerssone deed dat in maart 1545. ‘Reyer Diercxsone
van Oesthuysen’ kwam in november 1551 met 301 korven rozijnen van
Andalusië naar Middelburg in opdracht van Alvero Dabruo. Datzelfde
jaar was hij al eens zout wezen ophalen uit Cadiz met zijn schip St. Joris.
Symon Jacobssone uit Oosthuizen voer in oktober 1552, omstreeks
veertig jaar na de bouw van de kerk vanuit Lissabon naar Middelburg,
voor een Spanjaard geheten Francesco de Castro, met een lading die
264 pond of gulden waard was (ruim 11.000 euro aan koopkracht nu).15
Hij vervoerde kurk en wol. Datzelfde jaar had hij al runderhoorns uit
Lissabon opgehaald. Het jaar daarop bracht hij zout van het Iberisch
schiereiland naar Arnemuiden. In juli 1553 viel ‘Claes Laureyssone van
Oosthuysen’ eveneens vandaar komend de Walcherse haven binnen.16
Joseph Jans sone van Oosthuizen voer in januari 1566 naar Lissabon,
en Dirick Jacobs sone van Oosthuizen het jaar daarop naar Cadix.17
Het zijn feiten, die in ieder geval aantonen dat een niet onbetekenend
aantal Oosthuizers naar het Iberisch schiereiland voer. Zouden hun
ouders meebetaald hebben aan de Oosthuizer Grote Kerk? >

LEVEN VAN HET WATER. OVER DE KERKGANGERS EN HUN
LEVENSONDERHOUD
We kennen maar een paar namen van mensen uit de jaren dat de kerk
in Oosthuizen werd gebouwd. Zoals de hiervoor genoemde schout,
van wie we niet weten of hij al in functie was in 1520 of daarvoor. Of zoals de in 1514 genoemde pastoor Jan Gael van Hoorn. In de Informacie
van 1514 treffen we echter nog wat meer met name genoemden
aan. Het gaat om de burgemeesters van het dorp Oosthuizen: ‘Pieter
Janszoon, oudt 71 jaer, Pieter Janszoon, oudt 51 jaer, Pieter Symonszoon,
oudt 27 jaer, Jan Thimanszoon, omtrent 45 jaeren, Jan Pieterszoon, oudt
30 jaeren’. Het gaat ook om hun collega’s uit Etersheim: ‘Heer Claes
Pieterszoon, oudt 33 jaeren, pastoer, ende heeft 4 jaer pastoer geweest,
ende Herman Janszoon, oudt omtrent 34 jaeren, burgermeester van
Eetersen’.
We weten dat het kleine Etersheim een eigen kerk had. Toch blijft het
opvallend dat het gehucht in 1514 door een eigen pastoor bediend werd.
Meer concrete namen dan de voorgaande kennen we niet. Wat we
wel weten is hoe ze in hun levensonderhoud voorzagen: de 300 volwassen mensen die in Oosthuizen aan de mis deelnamen en de honderd communicanten die dat in Etersheim deden. Vierhonderd volwassenen op een totaal van ruim 700 inwoners van beide dorpen. Van
die 700 woonden bijna 500 in Oosthuizen. In de Informacie van 1514
lezen we dat de dorpsbesturen en de pastoors verklaarden: ‘dat zy hem
gemeenlick generen mit uytvaeren ter zee om huyere, ende des winters
sommige van hemluyden die visschen ter zeyn [lees: zee] om ij buckinck
[mogelijk haring]’.
Men verhuurde zichzelf dus als zeeman, zonder eigen schip en
men viste op de Zuiderzee. Dat was niet verwonderlijk voor dorpen
die door water omgeven waren. Maar ook het recht om te vissen op
de binnenwateren was de dorpsbewoners door de broer van Maria
van Zevenbergen, Joost, nog eens uitdrukkelijk geschonken. Het werd
vastgelegd in een oorkonde van 20 augustus 1475.13 Naast visserij bewerkte men het land en hield men koeien en ander vee. Dat zorgde
voor een aantal dorpelingen voor de noodzakelijke aanvulling op
het inkomen dat de zeevaart opleverde. De Enqueste van 1494 had
al hetzelfde beeld te zien gegeven. De inwoners: ‘hem generen [voorzien in hun levensonderhoud] met ter zee te varen als bootsluyden ende
9

Uvis of Setubal in Portugal. Daar moest hij
met het geld dat de Amsterdamse koopman,
per assignatie naar Lissabon had overgemaakt, een volle lading zout kopen en aan
boord brengen. Voor zichzelf mocht hij ook
goederen meenemen. Hij had de opdracht
om daarna van Setubal naar te Danzig varen,
waar hij drie weken mocht blijven liggen om
te lossen en te laden. De Oosthuizer schipper
Jan Janssen Groot van de Rode Leeuw van 200
ton, sloot een soortgelijke overeenkomst.21
In 1595 voer Meuwis Pietersen weer naar de
Oostzee met zijn schip de Jager van 140 ton;
ook Jan Jacobsen voer begin dat jaar naar de
Oostzee.22 Jan Janssen Groot deed dat weer
in april 159623 Cornelius Petersen komen we
tegen in Danzig tegen in april en mei 1597 en
Peter Clausen in juli van dat jaar.24
Kortom: in de ruim dertig jaar waarvan
we over gegevens beschikken, komen we
twintig Oosthuizer schippers tegen die op
Frankrijk, het Iberisch schiereiland en de
Oostzee voeren. Als we bedenken dat er ook
gewone bootsgezellen uit Oosthuizen meegevaren zullen zijn moet het om vele tientallen dorpsbewoners zijn gegaan die op zee
hun brood verdienden. Een situatie die zijn
voorgeschiedenis had in de late vijftiende en
vroege zestiende eeuw, de tijd dat de kerk gebouwd werd. Die nieuwe kerk moet een zeeliedenkerk geweest zijn. De zeevaart was een belangrijke, zo niet de
belangrijkste pijler voor de welvaart van het dorp. Een dorp dat van
omstreeks 500 inwoners in 1514 groeide tot 1.312 inwoners in 1622. In
de zestiende eeuw zijn er wellicht nieuwe huizen bij de kerk gebouwd,
daarna groeide het dorp niet meer. Die bevolkingsgroei in de zestiende eeuw had ongetwijfeld te maken met de bloei van de zeevaart in de
Gouden Eeuw waarvan ook Oosthuizen met zijn schippers en andere
zeevarenden profiteerden. De bloei begon in de zestiende eeuw en
was gefundeerd op de eeuwenlange vertrouwdheid met het water van
de bevolking van Oosthuizen en Etersheim.

Detail van een kaart van Jacob van Deventer uit 1540. [Rijksarchief Noord-Holland]

In de laatste decennia van de zestiende eeuw blijkt een aantal eveneens met naam en toenaam bekende Oosthuizer schippers, meestentijds in Amsterdamse dienst, betrokken te zijn bij de Oostzeevaart.
Zij brachten haring, wijn en zout daarheen en haalden graan (rogge)
en hout daarvandaan. We vinden onder meer in de Sonttolregisters,
de Pondtolregisters van Elbing (bij Danzig) en de Bronnen tot de
Geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel een reeks namen van
Oosthuizer schippers die naar het Baltische gebied voeren, vaak met
goederen uit Frankrijk (wijn) en Portugal (zout).
Hun namen werden opgenomen in de genoemde tolregisters, notariële papieren, contracten en bevrachtingsbescheiden. Het betrof bijvoorbeeld Johan Cornelissen, die in 1586 met zijn schip aangeduid als
Bott [of Boot] naar Elblag of Elbing zeilde, alsook Johan Melissen met
de Jager.18 Pilgrim Petersen voer in 1588 twee keer naar Koningsbergen,
het huidige Kaliningrad. In 1589 zette Meuwis Josopsen koers naar
hetzelfde Koningsbergen, evenals Nies (Cornelius) Petersen, Claus
Clausen en Meuwis P[i]etersen dat deden in 1593.19
Soms is er een opvallend verhaal in de dorre zakelijke papieren te
lezen. Zo moest Outger Jansen van Oosthuizen in 1594 op het schip
’t Wilde Fortuin van 70 last of 140 ton naar Danzig en Koningsbergen
varen, met zout uit St. Uvis of Setubal.20 Hij viel echter binnen bij
Texel en voer niet door naar de Oostzee. Hij werd juridisch aangepakt en moest zijn tocht daardoor gedwongen voortzetten. Wilde de
man misschien naar huis omdat daar problemen waren? In december 1594 – midden in de winter! – ondertekende de Oosthuizer schipper Claes Jacopssen een contract om met zijn schip ’t Vliegende Hart
van 130 ton met zout vanuit Setubal naar Riga te varen. In december
1594 werd een contract opgemaakt voor Jacop Si[e]vertsen, schipper
van de Abraham van 200 ton. Sievertsen voer voor de Amsterdamse
koopman Arent Pietersen van der Burch. In het contract lezen we, dat
hij zo spoedig mogelijk in ballast uit Zeeland moest uitvaren naar St.
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niet verdwenen was. ‘Christelijck gereformeerde’ dominees bestegen
daarna de kansel van de Grote Kerk. Zoals Suffridus Pauli of Sjoerd
Paulus Feitkema (1577), en Dyrkinus Janszoon (1590) en Jacobus van
Cralingen (1616).
In de zeventiende eeuw werd de zeevaart steeds belangrijker.
Tussen 1617 en 1626 voeren Oosthuizer schippers meer dan 150 maal
door de Sont, naar of van de Oostzee. In 1686 werd de rijke Hoornse
regent François van Bredehoff Heer van Oosthuizen. In 1723 werd de
kerk verfraaid met zijn prachtige grafmonument van Baurscheit.28 Het
Godshuis werd mooier, maar het dorp kromp in. In 1742 zouden er
nog slechts 653 inwoners in Oosthuizen zijn: de Gouden Eeuw was
voor het dorp definitief voorbij, en de zeevaart werd niet meer wat hij
ooit was ... En in dat kleine dorp, die merkwaardige heerlijkheid, stond
toen nog steeds die grote kerk, gebouwd in een tijd dat de zeevaart nog
de inkomsten leverden die mee het fundament waren waarop kerk en
dorp gebouwd werden. ■
BRONVERMELDING
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‘Voor het 30-tal bezoekers is de kerk veel te groot en in de winter bovendien niet te verwarmen. Zelfs de onderhoudskosten gaan de
draagkracht van de gemeente te boven. Wat nu? Het gebouw, waaraan zoveel gemeenschapsgelden zijn besteed, ook openstellen voor
ander gebruik? Is overdracht te overwegen aan een andere kerk, die meer kerkgangers heeft dan de Hervormde?’ 1 — J.J. SCHILSTRA

De kerk van Oosthuizen,
geschiedenis van de bouw
en inrichting
JAAP VAN DER VEEN

Schilderij met de kerk vanuit het zuidoosten. Alle ramen hebben nog een vorktracering.
12

D

Negentiende-eeuwse
tekening, gezien vanuit
het noordwesten. De
kunstenaar suggereert
gietijzeren ramen.

e kerk van Oosthuizen staat op een merkwaardige
plek. Tegen de dijk die in de dertiende eeuw om de
Zeevang was gelegd om deze polder voor overstromingen te behoeden en die tevens diende om de Bamestra
op afstand te houden. (Hier was nog geen sprake van
de Beemsterringdijk omdat de Beemster pas in 1612 werd ingedijkt.)
Tevens ligt de kerk tamelijk excentrisch ten opzichte van het huidige
centrum van het huidige dorp wat verklaard kan worden uit het feit
dat de dorpskern zich pas later vormde. Wel ligt de kerk in het midden van het ontginningslint wat haar plek zou kunnen verklaren. De
500 inwoners aan het begin van de zestiende eeuw zullen langs deze
ontginningsas (de dijk waarlangs in de loop der eeuwen het dorp ontstond) hebben gewoond. Daarnaast was de Bamestra toen nog niet
zo groot als in 1610 toen men begon met het droogmaken van het
meer. Oorspronkelijk had de Bamestra een arm richting Oosthuizen
die eindigde in de Korsloot die op haar beurt het water afvoerde op de
Zuiderzee. Deze arm was al gedicht toen men begon met de bouw van
de kerk waardoor de Bamestra op enigszins veilige afstand lag.
De kerk van Oosthuizen wordt voor de eerste keer in 1475 genoemd,
wanneer Joost van Zevenbergen (ambachtsheer 1475-1476) toestaat in
de kerk, op verzoek van de buren en gildebroeders van het Onze Lieve
Vrouwegilde, een priester aan het Onze Lieve Vrouwe altaar te verbinden, op voorwaarde dat hij de pastoor niet zal hinderen.2 Dit was dus
de voorganger van de huidige kerk. Van die kerk is verder niets bekend.
De kerk van Oosthuizen zoals wij die nu kennen is een éénbeukig
laat-gotische kruiskerk met een transept. Volgens Van Agt zijn het transept en het koor gebouwd vóór 1511 en kwamen de beide westelijke
traveeën van het schip tot stand tussen 1511 en 1518.3
Dat de kerk omstreeks die tijd is gebouwd blijkt uit een brief van
schout, burgemeesters, schepenen en kerkmeesters van Oosthuizen
uit 1520. Zij verzochten aan hun ambachtsvrouwe Maria, de
Beemsterdijk langs de ‘Heerweg’ van Amsterdam via Purmerend naar
Hoorn te verzwaren. Daarin spraken zij over het door hen gebouwde
‘schoon nyeuw godshuys. Ende soude dan [als men de weg niet zou verbreden] onse godshuyse vernielt werden door gebreck van desen dijck.’ 4
De relatief korte lengte van het schip kan eenvoudig worden verklaard; er was gewoon geen ruimte meer tussen de westgevel en het
dijklichaam. Dat men bij de bouw van de nieuwe kerk eerst begon met
het koor en daarna het transept is niet verwonderlijk. Bij de bouw van
de meeste middeleeuwse kerken begon men met het koor, de plaats
waar naderhand het hoofdaltaar kwam te staan; het belangrijkste
kerkonderdeel vóór de reformatie. Opvallend is dat de vier armen van
de kruiskerk, steeds twee traveeën lang, ongeveer dezelfde lengte hebben; plm. 11 meter. In de relatief grote transeptarmen zullen voor de
reformatie zijaltaren hebben gestaan.
De plattegrond van de kerk is vergelijkbaar met de die van de
kerken van Schellinkhout, Oosterblokker, Venhuizen, De Rijp en de
Oosterkerk van Hoorn. Ook het nabijgelegen Warder heeft zo’n kruiskerk gekend. Deze is in 1847 gesloopt.
Aan de buitengevels is de gotische bouwwijze duidelijk afleesbaar.
Met name in de bakstenen traceringen van de ramen, typerend voor
de laat-gotiek, hoewel die in de afgelopen eeuwen vele wijzigingen
hebben ondergaan. Het baksteen van de montants werd regelmatig
afgewisseld met zandsteen, oorspronkelijk uit constructieve overwegingen.5 De raamtraceringen in de koppen van de vensters kennen

twee hoofdvormen: drie spitsbogige beëindigingen met daarboven
twee cirkels. De andere vorm is een gekruiste boogvorm met daarboven een visblaas-achtig motief. Of deze raamtraceringen origineel
waren valt te betwijfelen. Op een onbekend schilderij (zie pag. 12) is
te zien dat in die tijd alle ramen een eenduidige vorktracering bezaten
terwijl een pentekening bijna gietijzeren ramen suggereert.
Wanneer G. van Arkel en A.W.Weissman de kerk bezoeken in 1891
noteren zij: De vensters bezitten nog hunne Laat-Gotische traceeringen.
De oostelijke vensters van den westelijke kruisarm zijn dichtgemetseld;
in den oostelijke en westelijke wand van den noorder kruisarm schijnen
nimmer vensters aanwezig te zijn geweest, ofschoon daar nissen met
traceeringen te zien zijn. De westelijke gevel heeft geen venster...6
Diverse ramen waren geheel of gedeeltelijk dichtgezet met baksteen. In het koor waren de ramen tot halverwege dichtgemetseld.
Vermoedelijk heeft men in de achttiende eeuw het koor dichtgezet
met een wand en in het koor een verdiepingsvloer aangebracht. Onder
de cordonlijst (de druiplijst onder de ramen, gecombineerd met de
bakstenen vensterbank) van de gevels bracht men nieuwe ramen aan
om in de onderste verdieping licht te brengen. Deze inbouw is vergelijkbaar met die van het nabijgelegen Beets waar omstreeks 1680 ook
een schot werd geplaatst tussen koor en transept. Daar zat beneden
in het koor een school- en boven een raadkamer.7 Daarnaast tonen de
gevels in Oosthuizen doorlopende cordonbanden van zandsteen en
forse steunberen met zandstenen blokjes, die de gevels ontegenzeggelijk verlevendigen.

DE RESTAURATIES IN DE TWINTIGSTE EEUW, EST
PERICULUM IN MORA (GEVAAR BIJ VERTRAGING) 8
In de vorige eeuw is de kerk tweemaal ingrijpend gerestaureerd. De
eerste restauratie begon in 1922 naar aanleiding van een zeer verontrustend rapport over de toestand van het koor uit 1920. Zelfs een delegatie van het Rijksbureau van de monumentenzorg (Postumus Meijes
en G. de Hoog) onderschreef de sombere kijk op de onderhoudstoestand van het gebouw en adviseerde onmiddellijke restauratie. Men
sprak over een desolate toestand. Grote scheurvorming in het koor
leidde tot dit spoedadvies. Probleem was het geld. De kerkvoogdij
beschikte nauwelijks over enige middelen. De architect A.A.Kok had
een begroting opgesteld die sloot op fl 200.000,–. Daar schrok het
Rijksbureau zo van dat men besloot zelf een nieuwe begroting te maken. Deze sloot op fl 150.000,–. Pennywise, pound foolisch bleek achteraf. De oorzaak van de scheurvorming zocht men in de verlaging
van het polderpeil. Naderhand, bij een toelichting op de begroting

1

J.J.Schilstra, Dit land boven het IJ, Hoorn, 1964, p. 117

2

H.S. Danner, Oosthuizen, een heerlijkheid in de Zeevang, Wormerveer, 1292-1863, 1992, p. 34

3

J.J.F.W. van Agt, De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, Waterland en omgeving, ’s-Gravenhage, 1953, p. 107

4

A. Doedens zie artikel op pag. 7

5

H. Janse, Vensters, Nijmegen 1971, p. 114, afb. 48
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van 1920 schreef Kok dat de palen waren gezakt. Kok stelde voor om
aan de buitenzijde van de kerk palen in de grond te slaan er daarover
heen een betonnen plaat aan te brengen. Een voorstel van de firma
Waalpaal om binnen én buiten een betonplaat langs de gevels te maken en die onder de muren te verbinden en daar palen in te pulsen liet
men vallen vanwege de kosten. Het bleek achteraf het beste voorstel.
Nadat men de fundering van het koor had hersteld werd pas na de
Tweede Wereldoorlog de fundering van de rest van de kerk aangepakt;
toen wel met de Waalpaal-methode. De ramen onder de cordonlijst
werden dichtgezet en de ramen in het koor werden hersteld. De verdiepingsvloer werd verwijderd de koorkap hersteld, inclusief leiwerk.
Tot slot werden de glas-in-loodramen in het koor hersteld. Toen was
het geld op. Dit ondanks een vlammende oproep in een geldwervingsfolder uit januari 1922 met de titel: Wij willen slagen, wij moeten slagen! Met tot slot de noodkreet: Est periculum in Mora!
Pas na de Tweede Wereldoorlog in 1948 ontstond de mogelijkheid
om de tweede fase aan te pakken. A.A. Kok overleed in 1951 waarna het
bureau werd voortgezet door zijn zoon IJsbrand. Ook toen weer waren
de financiële problemen niet te overzien. De totale kosten bedroegen
fl. 500.000,– waarvan de Hervormde Gemeente zelf slechts één procent bijdroeg! 9
Kok vernieuwde de rest van de fundering volgens systeem de Waal,
de kap en de vensters. Ook het metselwerk werd aangepakt vanwege
de schade die was ontstaan door kettingankers. Dat zijn doorlopende
ankers die het totale metselwerk bij elkaar moeten houden. Deze restauratie duurde van 1959-1964. De trage gang van zaken werd mede
veroorzaakt door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg die haar
subsidie uitsmeerde over zoveel mogelijk jaren. De hoofdarchitect
van de Rijksdienst E. A. Canneman stak de hand in eigen boezem: de
paden die Monumentenzorg bewandelt, zijn niet altijd fraai geplaveid,
zoals een goed uitgevoerde restauratie misschien zou doen veronderstellen.10 IJ. Kok had nog meer plannen. De orgelkast en haar balustrade
uit 1871 waren hem een doorn in het oog. Hij stelde voor om het orgel als een zwaluwnestje aan de muur te hangen en daaronder een
nieuwe balustrade aan te brengen net zoals het orgel van de kerk in
Scheemda dat in het Rijksmuseum aan een muur is opgehangen. Hier
stak de Rijksdienst een stokje voor. Men onderkende toen reeds de
grote historische waarde van het orgel. Daarnaast kwam Kok met het
voorstel om de vier schalkbeeldjes uit het Rijksmuseum, afkomstig uit
de afgebroken kerk van Nieuwe Niedorp, te herplaatsen in de viering
van de kerk. Dit idee kon iedereen omarmen.
Bij de eerste restauratie van 1922-1924 door architectenbureau
A. A. Kok is de verdieping in het koor verwijderd waarna sommige
dichtgemetselde ramen boven de verdiepingsvloer werden heropend.
De ramen onder de verdiepingsvloer werden daarbij dichtgemetseld.
Het dichtmetselen van de grote ramen boven de verdiepingsvloer kan
veroorzaakt zijn door de slechte staat van de glas in lood ramen of omdat men na de dood van Van Bredehoff in 1721 wandruimte nodig had
voor de vele rouwborden die sindsdien voor hem en zijn nageslacht in
de kerk kwamen te hangen.
Bij de beide Kok-restauraties in de vorige eeuw zijn dichtgezette ramen heropend en voorzien van nieuwe bakstenen traceringen.
Daarbij heeft men zoveel mogelijk de bestaande tracering hersteld.
De vier eikenhouten ramen in de zuidelijke transeptarm zijn vervangen door bakstenen traceringen. Alleen in de westelijke gevel van het

noordelijk transept zijn de dichtgezette raamopeningen niet hersteld.
De laatste restauratie vond plaats in de jaren 2001 tot 2003 onder leiding van architectenbureau Hangelbroek en Gouwetor uit
Hoorn terwijl incidentele fasen toen reeds hadden plaatsgevonden in
1991(ventilatievoorzieningen in de kap), 1994 (ontpleisteren binnenmuren en het opnieuw aanbrengen) en 1996 (herstel van metsel- en
voegwerk. De restauratie van 2001 omvatte het herstel van het koor
en het zuidtransept en daarnaast van het orgel en het grafmonument;
drie in één.11

DE VIERINGTOREN
Het dak wordt bekroond met een peervormige open uivormige beugelkroon
(zie ook artikel op pag. 16) Vanwege de
datering van de klok, (1511) vermoedt
men dat de kerk en de toren omstreeks
die tijd zijn gebouwd. Het opschrift op
de klok vermeldt echter alleen de klokkengieter jhesus maria johannes gerhardus de Wou (de klokkengieter) en het
jaartal 1511.12

HET INTERIEUR EN ZIJN ONDERDELEN
(Alle onderdelen van het interieur, waaronder het grafmonument van
François van Bredehoff en het gotische orgel zijn uitvoerig beschreven
in het artikel De Grote Kerk van Oosthuizen van Eelco Elzenga uitvoerig
beschreven in bulletin nr. 57, herfst 2003, pagina 13 e.v.)
Het interieur van de kerk is een van de fraaiste van Noord-Holland.
Dit niet alleen door zijn interieuronderdelen zoals het monumentale
grafmonument van Van Bredehoff en het orgel welke vermoedelijk behoort tot een van de drie oudste orgels van Nederland, maar met name
door de ruimtewerking en de lichtinval. Door de geringe lengte van de
vier armen openbaart de ruimte zich onmiddellijk als men de kerk via

De dooptuin met preekstoel en doophek. Achter het koorhek is de scheidingswand
zichtbaar met links en rechts een rouwbord. Foto uit 1910. [RCE]

het westelijk portaal betreedt. Het ontbreken van veel stoelen en banken versterkt het ruimtelijk effect. De zachte Hollandse bodem leidde
ertoe dat men bij de bouw besloot tot de bouw van houten tongewelven met trekbalken, muurstijlen en fraai gesneden sleutelstukken.
Opvallend is dat de muurstijlen in het schip aanmerkelijk langer zijn
dan in het koor. Op de vier hoeken van het transept zijn in 1960 vier
schalkbeeldjes geplaatst die men van het Rijksmuseum in langdurige
bruikleen heeft verworven. De schalkbeeldjes lijken de schenkels van
het kruisgewelf te dragen. Vermoedelijk hoorden deze schalkbeeldjes
bij de stukken die Cuypers in Noord-Holland verzamelde om ze naderhand te gebruiken bij de inrichting van het Rijksmuseum.13
Het oog valt onmiddellijk op het renaissance houten koorhek uit
circa 1560. Het had een meer open karakter dan een doksaal zoals in de
kerk van Rhenen en de Joriskerk te Amersfoort. Toch gaf het een duidelijke afscheiding tussen het sacrale koor en het profane schip van de
kerk. Het accentueerde het koor maar liet de gelovigen wel zicht op het
altaar. Bij de reformatie werd het vaak gehandhaafd omdat de ruimte er achter toch geen functie meer had of alleen gebruikt werd voor
bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld het avondmaal.14 Naderhand,
waarschijnlijk in de achttiende eeuw werd achter het koorhek de
scheidingswand geplaatst. De plaatsing van de scheidingswand tussen koor en transept lijkt er op te duiden dat het aantal gelovigen in
de loop der eeuwen is gereduceerd. In 1742 kent het dorp nog slechts
653 inwoners. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 1622 toen het nog
1312 inwoners telde. Ter vergelijk: toen de kerk werd gebouwd telde
het dorp nog geen 500 inwoners!15 Door het plaatsen van de scheidingswand kreeg de kerk een vroege multifunctionele bestemming.
Mogelijk kwam de koster te wonen op de begane grond en werden
op de verdieping de consistorie en een naaischool ondergebracht. De
beide muurkasten op vier meter hoogte, afgedekt met metalen deurtjes, duiden op de nieuwe bestemming op de verdiepingsvloer.
Tegen de houten scheidingswand plaatste men, vermoedelijk in de
negentiende eeuw, de preekstoel uit 1664 met het doophek in Lodewijk
XVI-stijl. Veel interieurs van kerken kregen in de loop van de negentiende eeuw een oost-westindeling omdat daarmee ruimtewinst kon worden geboekt. In 1828 werd de kerkelijke gemeente van Hobrede bij die
van Oosthuizen gevoegd waarna de kerk van Hobrede werd afgebroken.16 Wellicht was dat de aanleiding om de preekstoel te verplaatsen.
Ter weerszijden van de preekstoel plaatste men twee rouwborden van
de familie Bredehoff. Deze indeling is sindsdien niet meer gewijzigd.
Alleen is bij de verwijdering van de scheidingswand in de twintiger jaren is een fragiele noodconstructie bedacht om preekstoel en het klankbord aan op te hangen. Voorheen zal de preekstoel vermoedelijk aan de
vieringpijler in de zuidwesthoek hebben gehangen. Uitgangspunt na
de reformatie was dat de kerkganger zondags geschaard werd rond de
kansel met daarop de kanselbijbel: Sola Scriptura.
Opvallend is het grote aantal rouwborden in de kerk. Na de dood
van François van Bredehoff in 1721 heeft zijn weduwe opdracht gegeven voor de bouw van een rouwbord van haar echtgenoot. De eerste periode na de dood van een belangrijke persoon hing men het
rouwbord op boven de voordeur van zijn woning. Na verloop van tijd
kreeg het een plek in de kerk.17 Van zijn nageslacht van François van
Bredehoff zijn eveneens rouwborden in de kerk opgehangen, elf stuks
in totaal.

GRAFSTENEN
De kerk kent een vijftiental opvallende uiterst waardevolle grafstenen.
Bijzonder aan deze grafstenen is het feit dat hun inscripties bijna met
de pen geschreven lijken te zijn. Alleen de naam van de overledene
wordt vermeld. Het lijkt er op dat het dorp een vaardige ‘schoonschrijver’ kende die in de loop van zijn leven de vloer van de kerk heeft
verlevendigd met zijn fraaie schrift. Eén zo’n schoonschrift heeft zich
uitgebreid over zes stenen. Deze eigenaar moet rijk geweest zijn. Deze
methode van natuursteen bewerken was een werkelijk ambacht: in
steen uithouwen wat met de hand werd geschreven. Het kwam met
name in de achttiende eeuw meer voor.18 ■
In het SOHK magazine (voorheen bulletin) zijn over de kerk van
Oosthuizen reeds de volgende bijdragen gepubliceerd:
Bulletin nr. 12
Zonnewijzers aan Hollandse kerken
Bulletin nr. 16	De kerken van de Zeevang. Pallas als getuige
bij de tombe, het monument van François van
Bredehoff in de N.H. kerk te Oosthuizen
Bulletin nr. 48	De noodzakelijke restauratie van het
grafmonument van François van Bredehoff in de
Grote Kerk te Oosthuizen
Bulletin nr. 57
De Grote kerk van Oosthuizen (themanummer)
Bulletin nr. 62	De ramen van de Grote kerk van Oosthuizen
wachten op herstel
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Bij de restauratie in de twintiger jaren vond men bij het opgraven
van de fundering een plaat van rode Bremer zandsteen. Men vermoedde dat het een altaarsteen betrof. Daarom werd deze steen in het
koor op een gemetseld voetstuk geplaatst. Een altaarsteen kan men
herkennen aan de vijf kruisjes welke in het bovenblad van de altaarsteen worden aangebracht om de vijf wonden van Christus te symboliseren. Bij deze steen zijn deze kruisjes niet waarneembaar. Het kan
dus ook het deksel van een stenen sarcofaag betreffen. In de noordingang en de zuidingang liggen eveneens rode Bremer zandstenen
platen die nu dienst doen als drempel. Ook hier zijn geen wijdingskruisjes waarneembaar.

A. Hangelbroek-Gouwetor, Restauratie van de Grote Kerk van Oosthuizen, drie
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Vriendelijke mededeling Anita van Breugel, Stichting Terebinth

De restauratie van de

vieringtoren
JAAP VAN DER VEEN

De restauratiewerkzaamheden
aan de vieringtoren in 2017.

I

n 2016 herplaatste aannemersbedrijf Pronk uit Warmenhuizen
met behulp van een bakje aan een
telekraan de wijzerplaten op de vieringtoren van de kerk van Oosthuizen.
Daarbij ontdekte men dat drie van de
acht beugels van de open beugelkroon
van de vieringtoren verrot waren.
De vieringtoren met een open beugelkroon van Oosthuizen wordt over
het algemeen gezien als de oudste vieringtoren van Holland. Vermoedelijk is
Tekening van K.T.Meidersma,
ze gebouwd omstreeks 1511. Daarmee
dakruiter met opengewerkte
refereert ze qua vormgeving aan de gopeerbekroning, maart 2003.
tische peerspits. Deze vorm, de open
[RCE]
beugelkroon, was een vorm die vooral
in Holland tot ontwikkeling zou komen. Een hele reeks van deze torentjes, waarvan de ontwikkeling doorliep tot de vroege zeventiende
eeuw, kennen we nog steeds in Noord-Holland. Zij borduren voort
op de vieringtorens van de Bavo te Haarlem (1520), de Oosterkerk in
Hoorn en de Grote kerk in Alkmaar.1
De datering lijkt wat bijzonder: 1511, terwijl van de kerk wordt aangenomen dat hij in 1518 is gebouwd. Die laatste datum blijft vaag. Het
enige wat bekend is, is een brief van schout, burgemeesters schepenen
en kerkmeesters uit 1520 waarin ze terloops spreken over het schoon
nyeuw godshuys dat dan gereed is. Van Agt schrijft in 1953 in de geïllustreerde beschrijving dat het transept en het koor voor 1511 zijn verrezen. De beide westelijke traveeën van het schip schat hij op 1518.2 Dan
zou de datering van 1511 of daaromtrent juist kunnen zijn. Het feit dat
de klok uit 1511 dateert versterkt die opvatting.
Het opengewerkte torentje is met lood bekleed en eindigt in een
opengewerkte peer. Binnen de dakhoeken bevinden zich de vier wijzerplaten. Doordat drie van de acht beugels van de opengewerkte peer verrot bleken te zijn kwam de samenhang van de spits in gevaar. De overige beugels waren enigszins getordeerd. Daarop werd besloten werd om
alle acht beugels te vernieuwen in eikenhout. Na het vernieuwen van
de beugels en de vloer waarop de beugels waren bevestigd werd alles
opnieuw in lood gevat. Het gevaar dat het looizuur uit het eikenhout
opnieuw de loden afdekking zou aantasten werd voorkomen door het
aanbrengen van een dampopen spinvliesfolie over het nieuwe eikenhout. De achtkante opbouw onder dit niveau bleek nog van voldoende
kwaliteit en is onaangetast gebleven. Bestudering van de onderliggende
eiken constructie leert dat de toren in de loop der eeuwen vaker is verzakt en met min of meer gelukkige hulpmiddelen in stand is gehouden.
Samen met de omringende eikenhouten kerkkap vormt dit een uiterst
waardevol bouwhistorisch geheel. De leien onder de beugelvloer zijn
in 2015 vernieuwd. De ijzeren ornamenten tussen de beugels, waarvan
Meindersma vermoedt dat ze eveneens uit de dezelfde periode stammen als de vieringtoren3, zijn behandeld en opnieuw aangebracht. De
totale kosten van de restauratie bedroegen € 53.000,– ■
Met vriendelijke dank aan Jan Groot, beheerder gebouwen van de
gemeente Edam-Volendam
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De beugels van de vieringtoren voor de restauratie. [foto’s Jan Groot]
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D

e Nachtwacht van Rembrandt van
Rijn is een wereldberoemd schilderij,
het pronkstuk van het Rijksmuseum
in Amsterdam. Jaarlijks komen miljoenen bezoekers van over de hele wereld juist naar dit
in 1642 voltooide schuttersstuk kijken. Hoe
komt dat? Een paar verklaringen. Het schilderij is goed gedocumenteerd. Door onder andere brieven, het signatuur van Rembrandt,
vergelijkend technisch onderzoek met andere schilderijen en tal van wetenschappelijke publicaties is de echtheid, datering en
herkomst van het schilderij onomstotelijk
vastgesteld. Het schilderij, eigendom van de
stad Amsterdam, krijgt in 1885 een ereplaats
in het net geopende Rijksmuseum. Vanaf dat
moment zorgt een voortdurend gemoderniseerde ‘marketingmachine‘ voor een roemrijke wereldwijde bekendheid. En het is natuurlijk een fascinerend schilderij.
Maar hoe zit het dan met het zogenaamd
wereldberoemde orgel van Oosthuizen, dat
tot een van de oudst bespeelbare instrumenten van ons land en de wereld wordt gerekend? Waarom komen daar geen miljoenen
bezoekers langs?
Een antwoord kan zijn: er is bijna niets bekend over dit mysterieuze orgel. En er is ook
geen ‘marketingmachine’ die het promoot.
Wie weet waar Oosthuizen eigenlijk ligt en
hoe daar te komen? Bovendien is ongeveer
15 jaar geleden door nieuw onderzoek het
vermoeden ontstaan dat dit instrument bijna
zeker pas is gebouwd omstreeks 1670 door de
orgelmaker Pieter Backer: hoezo oud? Maar
verdient dit kleine unieke instrument met
zijn grote magistrale klank en wel degelijk
gemaakt van veel ouder materiaal dan geen
wereldfaam? Waarom is het er eigenlijk nog?
Een beknopte bespiegeling.

KORTE GESCHIEDENIS
Dit jaar wordt het 500-jarig bestaan van de
kerk gevierd. Vijf eeuwen lang maken gebouw en orgel nu al deel uit van een steeds
veranderende omgeving en hebben mensen
zich ingespannen voor het behoud ervan,
tot op de dag van vandaag. En dat mag best
bijzonder genoemd worden. Maar willen we
weten waarom en hoe dan, dan blijkt er aan
documenten en verhalen bitterweinig bruikbaars te zijn overgeleverd. En van wat er over
het verleden bekend is, kan alleen maar een
hypothetische constructie worden gemaakt,
voor zover geschiedenis niet altijd een door
mensen gemaakte constructie is.
Over de lotgevallen van het orgel in deze
eeuwenlange periode is nog minder te vertellen dan het gebouw – eerst het dak, dan het
orgel –, maar voor de overzichtelijkheid zijn
wel een paar feiten op een rij te zetten.

ONDERZOEKERS
ZEER OUD MATERIAAL, HERKOMST ONBEKEND, KLEIN,
MAAR EEN GROTE KLANK MET WERELDFAAM

Het orgel van
Oosthuizen

Niet lang nadat de bouw van de kerk klaar
is, moet er een orgel zijn geweest. Uit een
bewaard gebleven archiefstuk uit 1548 blijkt
dat er dan een organist is. Een volgende mededeling over een orgel is te vinden in de
Boekzaal der geleerde Wereld, een kerkelijk
tijdschrift dat tussen 1705 en 1863 wordt uitgegeven. In het decembernummer van 1829
staat dat het zeer oude orgel in Oosthuizen
is gerepareerd door de Amsterdamse orgelmaker A.F. Sommer. De betrouwbaarheid
van dit bericht wordt door betalingen in de
rekeningboeken van de kerkvoogden ondersteund. Vervolgens vertelt ons een kwitantie
uit 1854 dat de orgelmakers Flaes & Brünjes
het orgel dat jaar onderhouden hebben. In
1869, is uit de archieven op te maken, werkt
de orgelmaker Knipscheer aan het orgel. Hij
vervangt dan de drie oude balgen door één
nieuwe.
18

Daarna gebeurt er lange tijd niets noemenswaardigs met het orgel, tot het in 1957
door de Zaanse orgelmaker Dirk Andries
Flentrop wordt gedemonteerd omdat de
kerk geheel gerestaureerd gaat worden. De
orgelonderdelen en de kas worden opgeslagen in een rijksbunker voor kunstschatten in
Zandvoort. In 1965 plaatst Flentrop het orgel
weer ongewijzigd terug in de kerk. Na een
noodzakelijke restauratie is het in 1967 weer
te bespelen. Het orgel is dan wel in middentoon gestemd, heel bijzonder voor die tijd.
De geschiedenis van het orgel wordt korter
en de overgeleverde documentatie uitgebreider, maar bij alle tot nu bekende ingrepen in
het verleden is het orgel nog nooit uitvoerig
onderzocht. Dat gebeurt wel bij de jongste
restauratie in 2003-2003. En dan wordt veronderstelt dat het orgel in zijn huidige vorm
lang niet zo oud is als gedacht.

in de gelegenheid is het orgel en met name het pijpwerk grondig te
inventariseren en te onderzoeken, ontkracht. Gevonden inscripties
van een hand – die van Pieter Backer – op de pijpen maken het aannemelijk dat deze orgelmaker dit instrument in ca 1670 – hij was toen
werkzaam in deze omgeving – heeft gebouwd. Daarbij heeft hij ouder
tot zeer veel ouder – materiaal gebruikt. Voor de herkomst van dit materiaal noemt Wim Diepenhort vervolgens meerdere mogelijkheden,
onder meer dat in Oosthuizen zelf ook al een orgel stond.

De belangstelling voor oude gebouwen en (kunst)objecten komt in de
tweede helft van de negentiende
eeuw op gang. Maar grondig onderzoek doen naar de geschiedenis
van een historisch orgel en op basis
daarvan besluiten wat te doen aan
onderhoud of restauratie, is een
handelswijze die pas in de loop van
de vorige eeuw steeds belangrijker
wordt. Men wil voorkomen dat instrumenten zonder meer aan de
wensen van het moment ten prooi Voorstel van architect IJsbrand Kok
gedurende de restauratie van 1959-1964.
vallen, zoals nogal eens gebeurt.
Afgekeurd door de toenmalige
Dat het orgel van Oosthuizen in Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
al die eeuwen, voor zover we weten, nauwelijks is gewijzigd, is lang het gevolg van louter geldgebrek
geweest. Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw raakt men geïnteresseerd in het instrument zelf en gaan verschillende partijen waaronder de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) een rol spelen.
De jonge Amsterdamse orgelmaker Gerard de Graaf – hij noemt
zich orgelarchitect – krijgt in 1950 belangstelling voor dit oude orgel.
Hij wil het graag grondig onderzoeken en vraagt daarvoor toestemming aan de kerkvoogdij. Als introductie zegt hij ook een ander zeer
oud orgel, dat van de Nicolaikerk in Utrecht (toen opgeslagen in het
Rijksmuseum te Amsterdam), te hebben onderzocht en gerestaureerd
(dit laatste blijkt niet te kloppen). Hij krijgt die toestemming en al snel
sluit De Graaf een contract met de kerkvoogden over een complete
restauratie. Dan begint een ingewikkeld proces, want ook andere partijen krijgen lucht van deze voornemens en komen in verzet. Wanneer
het orgel in 1957 wordt gedemonteerd in verband met de restauratie
van de kerk, is er nog niets aan gedaan. Maar het besef dat met dit
mysterieuze orgeltje met zijn onnavolgbare klank, zorgvuldig moet
worden omgesprongen, is dan wel tot diverse partijen doorgedrongen.
Waar Gerard de Graaf niet is gelukt, lukt Gerard Verloop wel: het doen
van grondig archiefonderzoek. Het resultaat van maandenlang speuren
in kerkelijke notulen, rekeningboeken en andere documenten publiceert hij in drie boekjes, uitgegeven door zijn Stichting Collectie Verloop.
Daarin is te lezen dat de eerste vier eeuwen weinig over het orgel is gemeld, maar dat de verwikkelingen vanaf de jaren 1950 tot en met de
overdracht ven de kerk aan de Stichting Oude Hollandse Kerken uitgebreid zijn beschreven. Bij het technisch onderzoek in 2002-2003 tijdens
de bovengenoemde restauratie, kon men daar mooi op terugvallen.
Voor Jan van Biezen en Koos van der Linden geldt dat niet wanneer
zij het orgel begin jaren 1980 zelf inventariseren voor hun onderzoek
naar het Nederlandse orgel in de renaissance en de barok. Hoewel zij
concluderen dat het orgel zeer oud materiaal bevat, stellen zij daarnaast dat de verschillende onderdelen en het pijpwerk zeer heterogeen van samenstelling zijn, de herkomst en makers niet bekend zijn
en daarom vooralsnog voor hun onderzoek niet bruikbaar. Maar ook
die gegevens komen in 2002-2003 goed van pas.
Organist en musicoloog Hans van Nieuwkoop is een van de eersten die
begin jaren negentig van de vorige eeuw een veronderstelling over de herkomst van dit orgel publiceert. In de toelichting bij zijn CD van Oosthuizen
beargumenteert hij dat onderdelen van het in 1822 afgebroken orgel van
de Grote Kerk in Weesp weleens gebruikt zouden kunnen zijn. Hij denkt
dan dat de orgelmaker Sommer in 1829 het orgel assembleert.
Deze gedachte wordt door Wim Diepenhorst, die als orgeladviseur
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als eerste sinds lange tijd

ANDERE BELANGSTELLING VOOR HET ORGEL
Dat het orgel in Oosthuizen zeer oud was, wordt al in het begin negentiende eeuw erkend. Maar pas nadat het in 1967 weer goed bespeelbaar
in de gerestaureerde kerk is geplaatst, komt een wereldwijde belangstelling op gang. Een belangrijke reden daarvoor is ongetwijfeld het
jaarlijkse bezoek van de Internationale academie van het Haarlemse
orgelfestival geweest. Tal van nationale en internationale organisten
en orgelbouwers zullen toen het indrukwekkende geluid van dit opmerkelijk kleine instrument hebben gehoord en deze bijzondere en
wellicht emotionele ervaring rijkelijk hebben gedeeld en verspreid. Zo
heeft de Amerikaanse orgelbouwer John Brombough karakteristieken
van dit orgel in zijn eigen werk proberen vorm te geven.
Er zijn in bescheiden mate opnamen gemaakt van dit orgel. Voor
de restauratie in 2002-2003 hebben onder meer Willem Retze Talsma,
Kees Rosenhart, Tomoko Akatsu en Hans van Nieuwkoop het instrument op plaat of cd vastgelegd. Na de restauratie is er een cd gemaakt
door Wim Diepenhorst, Willem Poot, Bernard Winsemius en Tjeerd
van de Ploeg en later nog door Leon Berben. Het kleine klavier met een
zogenaamd kort octaaf en de middentoonstemming beperken het te
spelen repertoire en zullen mede debet zijn aan het bescheiden aantal
opnamen. Ook op de social media komt men het orgel niet heel veel
tegen.
Interessant is wel dat al in 1951 het orgel door de VPRO op de radio
is uitgezonden met Cor Kee als organist. De bedoeling was belangstelling te wekken voor dit eeuwenoude instrument dat hoognodig gerestaureerd moest worden.
Het aantal publicaties over dit orgel is niet groot. Dat is logisch
gezien de vele vragen en de weinige beschikbare feiten. Zelfs Wim
Diepenhorst, die het instrument grondig heeft kunnen inventariseren en onderzoeken, daarbij geholpen door de onderzoekgegevens
van Jan van Biezen, Koos van der Linden en Gerard Verloop, is terecht
bescheiden in zijn conclusies. Gelukkig hebben mysteries zo ook hun
aantrekkingskracht.
Maar de restauratie heeft het instrument in een conditie gebracht
die het lange tijd niet heeft gekend. Door zijn nieuwe balgen en zijn
zorgvuldig herstelde pijpen, klinkt het als nooit te voren. De zeven registers brengen een geluid voort dat niemand onberoerd laat. En alleen al daarom verdient dit fascinerende instrument wereldfaam. Een
aantal mensen waren of zijn zich daarvan bewust en daarom is het er
nog. De anderen weten niet wat ze missen. ■
HANS STEKETEE
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1
Raam met glas uit 1659, foto uit 1910. [RCE]

Raam met glas uit 1730 en 1735, foto uit 1910. [RCE]

Wapenglazen
PETER VAN DAEL

DE LOTGEVALLEN VAN DE GLAZEN

In 1910 zijn beide ramen gefotografeerd. In het raam in het koor
zien we twaalf panelen met wapens, op enkele panelen komt het jaartal 1659 voor (afb. 1). Het andere raam in het schip naast de orgelgalerij
telt achttien panelen met hier en daar het jaartal 1730 of 1735 (afb. 2).
In het begin van de jaren ’20 is alleen nog maar sprake van een aantal die in een kist op de zolder van de kerk worden bewaard. Tussen
1920 en 1964 werd de kerk gerestaureerd. In 1923 begon het Haarlemse
atelier Bogtman met de restauratie van de ramen, die bovendien wer-

G.

van Arkel en A.W. Weissman noemen in hun beschrijving
uit 1897 van de Grote Kerk in Oosthuizen twee ramen.1 Eén
bevond zich in het koor aan de zuidwestzijde. Het bevatte
panelen met gebrandschilderd glas uit het midden van de zeventiende
eeuw met wapens en onderschriften. Het andere raam bevond zich
in de noordwesthoek van het schip naast de orgelgalerij en telde een
aantal panelen met wapens en onderschriften uit de achttiende eeuw.

1

G. van Arkel en A.W. Weissman, Noord-Hollandsche oudheden. Derde stuk. Waterland, Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1897, p. 12-13. Over deze twee ramen:

3
Interieur van de Grote Kerk te Oosthuizen met in koor glas uit zeventiende eeuw, foto uit 1967. [RCE]

den herplaatst. Het zeventiende-eeuwse raam kreeg een plaats in het
koor aan de noordwestzijde, het achttiende-eeuwse raam werd verplaatst naar de zuidoostkant van het koor. Na 1945 werden nieuwe
restauraties door Bogtman uitgevoerd. Op een foto uit 1967 (afb. 3)2
ziet men het zeventiende-eeuwse raam, dat dan nog maar zes panelen
met wapens bezit.
Tussen 1991 en 2003 vond een nieuwe restauratie van de kerk
plaats, waarbij de gebrandschilderde glazen werden verwijderd en
opgeslagen in het glasatelier Zantman te Delft. Rob Crèvecoeur en
Pier Terwen hebben de panelen onderzocht en een restauratievoorstel opgesteld.3 Er bleek sprake te zijn van vervuiling, vervaging van
de beschildering, glasbreuk en een slechte toestand van het loodnet.
Er werden overtrektekeningen van de ramen gemaakt, waarop alle
loodlijnen, breuken en ontbrekende stukjes werden aangetekend. Als
plan werd geformuleerd het glas schoon te maken en te restaureren
en het schoongemaakte en herstelde glas aan te brengen tussen het
bestaande blanke glas in de kerk en nieuw glas dat aan de buitenkant
hier tegenaan zou worden gezet.
5

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Stained glass in the Netherlands before 1795. Part 1: The North, Amsterdam, University Press, 2011, p. 399-400

In november 2017 is in atelier Zantman gekeken naar alle daar aanwezige panelen.4 Het bleek te gaan om in totaal eenentwintig panelen
(terwijl de foto’s uit 1910 alles bij elkaar nog dertig panelen laten zien).
Er werd gelet op de kwaliteit van de nog aanwezige gebrandschilderde
resten. Uiteindelijk werd besloten om zestien panelen te herplaatsen.
De vijf overige zouden in de kerk worden opgeslagen. De te herplaatsen panelen zouden een museale opstelling krijgen. Omdat de financiële middelen tot restauratie nog steeds ontbraken, werd besloten om
ieder te herplaatsen paneel in het atelier te ontdoen van stof en vuil
en vervolgens, ongerestaureerd, tussen twee panelen van blank glas
te plaatsen, die op hun beurt in een koperen frame worden gevat. De
panelen worden op exact dezelfde plaats teruggebracht waar ze ook
zaten toen ze door de firma Zantman werden verwijderd. Om de kosten van deze herplaatsing op te vangen werd er in Oosthuizen in het
kader van het vijfhonderdjarig jubileum van de kerk een crowdfunding
georganiseerd. Intussen zijn al twee panelen herplaatst. >

W. Bogtman, Nederlandsche glasschilders (Amsterdam, Allert de Lange, 1944), p.102, spreekt van fragmenten van een glas uit 1730, voorstellende wapenschilden met daarin
opgenomen motieven van ambacht en beroep, ter vervanging van een familiewapen en afgewisseld met “sprekende” wapens, zooals bijvoorbeeld een passer in het schild van Pasman.

2

Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, 16, lente 1983, p. 7

6

Bogtman, op. cit., p. 119; Van Ruyen-Zeman, op. cit., p. 400

3

Rob Crèvecoeur en Pier Terwen, ‘De ramen van de Grote Kerk van Oosthuizen wachten op herstel’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, 62, lente 2006, p. 23-29

7

Vgl. het glas van de Magistraten van Edam, c. 1607, in de Grote Kerk te Edam (Zsuzsanna van Ruyven-Zeman e.a., Kleurrijk verleden, Edam, de glazen van de Grote Kerk,

4

Over wat er ten aanzien van de glazen in 2017 is gebeurd en verder is besloten, ben ik geïnformeerd door Jaap van der Veen, lid van het bestuur van de Stichting Oude
Hollandse Kerken en redactievoorzitter van het bulletin van de stichting.

uitgave van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Edam-Volendam, 1994, p. 82)
8
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Van Ruyven-Zeman (Kleurrijk verleden), p. 69, 80
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OSTHUIZEN-EN-HOBREDE, gemeente in de Zeevang,
provincie Noord-Holland, arrondissement Hoorn, kanton
Edam (18 militie kanton, 4 k.d., 8 schooldistrict); palende
Noordelijk aan Beets, Oostelijk aan Etersheim en Zuid-Schardam,
Warder en Middelie-en-Axwijk, Zuidelijk aan Kwadijk, Westelijk aan
de Beemster.
Deze gemeente bevat de dorpen Oosthuizen en Hobrede, het
gehucht Korsloot, benevens een gedeelte van Kwadijk. Vroeger
telde men ook onder deze gemeente de gehuchten Lage-Leek en
Bellingerwout, beide door de Zuiderzee verslonden.
Zij beslaat, volgens het kadaster, een oppervlakte van 774 bunder, 96 vierkante roede, 87 vierkante ellen, waaronder 765 bunder
80 vierkante roeden. 46 vierkante ellen belastbaar land. Men telt
er 140 huizen bewoond door 175 huisgezinnen uitmakende een
bevolking van 770 inwoners die meest hun bestaan vinden in de
melkerij en het kaasmaken. Er wonen hier kaaskopers, die een vrij
aanzienlijken binnen- en buitenlandse handel drijven.
DE HERVORMDEN die er 720 in getal zijn, onder welke 300
Ledematen, maken een gemeente uit, welke tot de classis en ring
van Edam, behoort.
Van 1577 tot 1887 was Oosthuizen met Etersheim en Schardam
verenigd, zijnde de eerste, die in deze gemeente het leraarambt
heeft waargenomen, geweest Suffridus Pauli, die in het jaar 1577
derwaarts kwam en in het jaar 1580 naar Grootebroek vertrok. De
twee laatstgenoemde dorpen in 1587 van Oosthuizen afgescheiden
zijnde, werd Warder daarmede kerkelijk verenigd, tot dat in 1626
Oosthuizen een afzonderlijke predikant verkreeg; dit duurde echter
slechts tot in het jaar 1632, toen Hobrede met Oosthuizen verenigd
werd. Deze combinatie had tot eersten Predikant Petrus Lettingius,
die in het jaar 1631 herwaarts kwam, en in het jaar 1643 van zijne
dienst werd ontslagen. Men zie over deze combinatie verder ons
artikel Hobrede.
DE DOOPSGEZINDEN, welke hier 10 in getal zijn, behoren tot
de gemeente van de Beemster. – De Evangelisch-Luthersen, van
welke men er 8 aantreft, behoren tot de gemeente van Edam. –
De 20 Rooms-Katholieken. die er wonen, worden tot de statie van
Edam gerekend. De 6 Israëliërs die men er aantreft, behoren tot de
bijkerk van Edam.
Men heeft in deze gemeente twee scholen, een te Oosthuizen en
een te Hobrede, welke gezamenlijk gemiddeld door een getal van
80 leerlingen bezocht worden.
Deze gemeente is een heerlijkheid, welke in het begin der vorige
eeuw in eigendom bezeten werd door Mr. François van Bredehoff,
Heer van Pijlswaard en Etersheim, Oud-Burgemeester der stad
Hoorn, Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie, ter kamer aldaar enz., enz., in wiens geslacht zij tot nu toe gebleven is,
zijnde thans eigenaar dezer heerlijkheid, de Heer Mr. François van
Bredehoff de Vigo, woonachtig te Hoorn.
Het wapen dezer gemeente is een in drieën gedeeld schild, het
bovenste van sabel (zwart), met drie ruiten, staande twee en een;
het middelste van keel (rood), met vier kepers; het onderste van zilver, met een bril met één glas, waarom het andere glas er onder ligt.

9

10
Pijprokende mannen bij haard (detail). [foto Zantman]

[foto’s afb. 4 t/m 9 en afb. 11 Laurens Vis; foto afb. 10 Zantman]

WAT ER IS TE ZIEN EN TE LEZEN OP DE GLAZEN

toegeschreven aan Jan Jansz Slob Jr. uit Hoorn.6
Het gebruikte materiaal en de toegepaste technieken zijn de gebruikelijke. Op blank glas werd de tekening met grijsbruine contouren grisailleverf aangebracht. Voor de kleuren werd transparante emailverf gebruikt. Deze verf, de contour en de grisaille werden opgebracht
op het glas en min of meer ermee versmolten. Geel – van hel tot donker
– werd verkregen door een zilververbinding in te branden aan de buitenzijde van het glas.
Het bewaarde glas is in de traditie van de wapenglazen van privéschenkers.7 Op bescheiden wijze doet Oosthuizen mee met de reeksen
gebrandschilderde beglazingen in Schermerhorn, De Rijp en Edam.
Het grote verschil is dat in Oosthuizen de glazen zijn geschonken door
plaatselijke notabelen, terwijl elders ook diverse steden en bestuurslichamen als schenkers optraden. Wel is Oosthuizen zelf als schenker
opgetreden door in 1607 een raam te stichten in de Grote Kerk te
Edam (afb. 12).8 Het wapen van het dorp bevat onder andere een bril
met een los glas eronder. Dit merkwaardige motief gaat terug op het
verhaal van een stier uit Monnickendam. Het beest brak los en kwam
uiteindelijk in Hoorn terecht. Onderweg raakte hij in Oosthuizen met
een van zijn hoorns de bril van een oude vrouw, waarbij één glas eruit
vloog. ■

Hier volgen nog enkele opmerkingen over wat op de ramen te zien en
te lezen is. Op het zeventiende-eeuwse raam treffen we enkele malen
het jaartal 1659 aan (afb. 4). De schenkers wier namen en wapens in
de panelen zijn aangebracht, moeten leden van de lokale kerkelijke
gemeente geweest zijn. Het andere raam bevat panelen uit 1730 en
1735. Op deze panelen wordt soms behalve de naam ook het beroep
aangeduid:5 ADRIANUS VAN B…LIS… PREDIKANT ALHIER (afb. 5),
LAMBERT KORNELISZN REGERENT SCHEPEN EN KERKMEESTER
ALHIER (afb. 6), JOHANNES VAN WIJNGAARDEN METSELAAR (afb. 7).
Het beroep kan ook worden aangegeven door de afbeelding in het wapenschild. Eén paneel laat een wapenschild zien met een glazenmakersatelier: een glazenmaker is aan het werk met achter zich een rek
met glasschijven (afb. 8-9). Een ander paneel toont in het wapenschild
twee pijprokende mannen voor het haardvuur (afb. 10). In de haard
hangt een ketel. Achter de ketel zien we de haardplaat. De haard is
voorzien van geschilderde tegeltjes. Tegen de schouw staan drie borden. Op weer een ander paneel zien we twee vishaken in het wapenschild. Daaronder is te lezen: KORNELIS HOEK 1730 (afb. 11). De vraag
is of de vishaken verwijzen naar het beroep of naar de familienaam
van Kornelis. De panelen van het zeventiende-eeuwse raam worden
22
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Glas 24 met wapen van Oosthuizen in de Grote Kerk te Edam, 1607.
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INTERVIEW

Ietske Jansen

VORIGE EDITIES NOG STEEDS
NA TE BESTELLEN
In 2015 is de SOHK overgestapt van klein
formaat bulletin naar groot formaat magazine. De eerder verschenen bulletins
zijn voor het merendeel nog steeds na te
bestellen via de website www.oudehollandsekerken.nl/publicaties.html Daar
vindt u tevens een handige index met de
onderwerpen, die beschreven worden.
Ook de sinds 2015 verschenen magazines
zijn nog steeds na te bestellen.

EERSTE VROUWELIJKE PREDIKANT IN EEN VOLLEDIG VRIJZINNIGE OMGEVING

N

a haar studie fysische geografie aan
de Universiteit van Utrecht besloot
Ietske Jansen tot een ommezwaai.
Zittend op de trap van de kansel van de
Nieuwe Kerk in Amsterdam gedurende de
zondagen tijdens de Tweede Wereldoorlog
ontstond bij haar het idee: ik wil theologie gaan studeren. Na de oorlog en na haar
theologiestudie werd ze vicaris1. Een vrouwelijke predikant kende men nog niet in de
hervormde kerk. Via de Haaf in Bergen en
een vicariaat in Retranchement belandde ze
in Krommenie op voorspraak van Jan Klein
Wassink, haar docent aan de theologische opleiding in Utrecht. Ze werd daar, gedurende
twee jaar, de invaller van dominee Bartstra
een uiterst vrijzinnig predikant die door ziekte langdurig was geveld. Daarna werd ze weer
benaderd door Klein Wassink met de vraag of
ze als vicaris naar de Zeevang wilde verhuizen. We schrijven inmiddels 1958. Dat was
de periode dat binnen de hervormde synode
de wens speelde om vrouwen in het ambt te
krijgen. Dat was voor haar het moment om de
overstap te wagen. Op haar verzoek werd ze
op 23 mei 1959 als de eerste vrouwelijke predikant binnen de hervormde kerk in het ambt
bevestigd. Ze werd predikant van Oosthuizen,
Kwadijk, Warder, Beets, Etersheim, Oudendijk,
Middelie; zeven dorpen in de Zeevang!
Het was wel even wennen. Ze kwam ongeveer in het meest vrijzinnige deel van NoordHolland terecht. Dit gebied gold bij uitstek
als buitenkerkelijk. De kerkgang in de dorpen
bleef beperkt tot enkele zielen. Eén keer op een
zondag had ik slechts één kerkganger. Ik heb
de dienst toch door laten gaan. Toen ik op de
universiteit zat voor mijn opleiding tot fysisch
geograaf hadden wij in onze groep drie studenten. Het gebeurde wel eens dat ik de enige student was. Dan ging het college ook door! Daar
moest ik aan denken bij die ene kerkganger.
Noord-Holland was in de goede betekenis vrijzinnig. Je had twee soorten mensen:
socialisten en zij die bij de kerk hoorden.
Samen kwamen ze elkaar tegen in de fanfare.
Als ik dan de fanfare vroeg om een kerkdienst
op te luisteren konden de socialisten zonder
gezichtsverlies ook naar de kerk. Het socia1

lisme heeft daar veel betekend. De vrijzinnig
hervormde Willem Schermerhorn (18941977) uit Akersloot heeft op dit proces veel
invloed gehad. Hij benadrukte voortdurend
de verantwoordelijkheid van de christen
in de maatschappij.2 In 1809 kende Noord-

Ietske Jansen, 2017 [foto Jaap van der Veen]

Dominee Ietske Jansen tijdens haar bevestiging op
23 mei 1959. [foto privécollectie I.C.Jansen]

Holland slechts 54% hervormden, het laagste van alle provincies. Doopsgezinden en
Lutheranen daarentegen scoorden hoog in
Noord-Holland.3
Je kon de gemeente Zeevang wel een beetje vergelijken met de rooms-katholieke traditie. Ze kwamen alleen in de kerk bij geboorte,
trouwen en sterven. De dominee werd geroepen als er iets aan de hand was. Men hoorde
wel bij de gemeente maar deed er verder weinig aan. Wel werd het gezag van de dominee
erkend; zij had er immers voor doorgeleerd.
Mevrouw Jansen: Ik hoorde er in de dorpen
echt bij. De kerk vervulde een sociale rol. Over
de hemel sprak men niet; dat was een ongewone abstractie. Maar men wilde wel vanuit
de kerk begraven worden en geloofde daarnaast rotsvast op de hemel in het verschiet. Of
het feit dat Noord-Holland weinig adel kende
hierop van invloed is geweest is nooit met zekerheid vast te stellen. Iedereen was verantwoordelijk voor zijn eigen stukje dijk. En met
die verantwoordelijkheid ontstond een hou-

ding van: naast God niemand op mijn land.
Feit blijft dat men graag zijn eigen religieuze
boontjes dopte. Normaal zaten er zo’n 10 á
20 mensen in de kerk. Maar ieder dorp wilde zijn eigen kerkdienst waardoor mevrouw
Jansen soms drie keer op een zondag ergens
voor moest gaan.
Het feit dat ik de eerste vrouwelijke predikant was binnen de hervormde kerk heeft bij
mij mijn leven lang nooit enige rol van betekenis gespeeld. Noord-Holland bestond niet
in de nationale hervormde kerk; het landelijk
bureau was ver weg. Wij werden als buitenkerkelijken behandeld.
Ik heb een fantastische tijd gehad in de
Zeevang. Met mijn voorganger dominee
Thesing werd in bevriend. Na de dood van
zijn vrouw zijn wij gaan samenwonen. Ook
daar had niemand problemen mee: “Nou dominee, dan bent u niet meer alleen”. Nee, naar
de kerk gingen ze niet. Maar het waren geweldige mensen in Zeevang. ■
JAAP VAN DER VEEN

In de Nederlandse Hervormde Kerk is vicaris de benaming voor het vrouwelijk lidmaat met theologische opleiding, die met toestemming van het moderamen door een
kerkenraad benoemd is tot bijstand in het pastoraat. De vicaris heeft niet het recht om sacramenten toe te dienen.

2

https://socialhistory.org/bwsa/biografie/schermerhorn-w

3

J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum, 2006, p. 253
24

PERIODIEK SCHENKEN, FISCAAL VOORDELIG

Steun ons en behoud
monumentale kerken
UW GIFT HELPT EEN MONUMENT BEHOUDEN
Stelt u zich eens een stad of dorp voor zonder de karakteristieke en beeldbepalende kerkjes,
zonder torenspitsen aan de horizon van het Hollandse landschap. Moeten we dit unieke culturele erfgoed daarom niet behouden, ook als er minder kerkgangers zijn of het kerkgebouw zijn
oorspronkelijke functie verliest?

In december 2017 is het
themanummer ‘Kerken
op de kaart gezet’ verschenen (nummer 85) met
o.a. de artikelen: ‘Kerken
op kaarten door de eeuwen
heen’, ‘Drieluik interview met cartografen werkzaam bij de afdeling Bijzondere
Collecties van de Universiteitsbibliotheek
van de UvA’, ‘Tijdreizen van “de heyligherste” naar The Amsterdam Dungeon’ en
‘De digitale component in de historische
cartografie’.

De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland
beeldbepalende kerken verworven en vele daarvan konden worden gerestaureerd. Deze kerken
hebben hun oorspronkelijke functie kunnen behouden of een nieuwe functie gekregen. Circa
150 vrijwilligers helpen deze kerken open te houden voor de lokale bevolking én voor u. Wij
werken aan het behoud en beheer van monumentale stads- en dorpskerken, samen mét u!
Met een eenmalige of periodieke gift kunt u ons bij dit werk helpen. U kunt ons steunen op
een manier die bij u past. Het is zelfs mogelijk dat u bepaalt aan welk doel of project u wilt geven.
Iedere bijdrage is van harte welkom. Geven kan op de volgende manieren:

Het zomernummer in 2017
(nummer 84) heeft als thema ‘Veenhuizen (NH)’ met
o.a. de artikelen: ‘Ontstaan
en ontwikkeling van het
middeleeuwse Veenhuizen’, ‘De familie van
Brederode’, ‘Een Humanistengraf’, ‘De opgraving rond de kerk’, ‘Een
zeventiende-eeuwse grafkelder’, ‘Duidelijkheid met DNA!?’ en ‘Isotopenonderzoek
en de Brederodes’.

PERIODIEK SCHENKEN KAN NU ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN NOTARIS!

De wintereditie 2016 van
het magazine (nummer 83)
heeft als thema ‘De Grote
Kerk van Schermerhorn’
met o.a. de artikelen:
‘De bouwgeschiedenis van de Grote Kerk
in Schermerhorn’, ‘Vloerverwarming in
een kerk en het effect op gebouw, interieur, orgel en bezoekers’, ‘De restauratie
door Stadsherstel’, ‘De beschilderde
gewelven’, ‘De hangverdieping’, ‘Het kerkmeubilair en andere objecten in de kerk’,
‘De glazen van de Grote Kerk in Schermerhorn’, ‘Merken in de Grote Kerk van
Schermerhorn’, ‘Het orgel in de Grote Kerk
van Schermerhorn’ en ‘De volksfeesten
Vrijstermarkt en Pinksterblom’.
Door het invullen en versturen van het
bestelformulier op onze website kunt
op eenvoudige wijze de edities naar uw
keuze nabestellen. Na ontvangst van uw
betaling wordt uw bestelling naar het
opgegeven adres verzonden.

• Eenmalig, bijvoorbeeld aan een specifieke kerk
• Door middel van een periodieke schenking
• Door middel van een fonds op naam
• Of door ons op te nemen in uw testament

Wanneer u de Stichting Oude Hollandse Kerken optimaal en voor minimaal vijf jaar wilt steunen,
kunt u kiezen voor een periodieke schenking. Dat mag sinds 2014 met een schenkingsovereenkomst, die u eenvoudig bij ons aanvraagt door een e-mail of kaartje te sturen met het woord
‘schenkingsovereenkomst’ en uw naam en adresgegevens. U krijgt deze dan per omgaande toegestuurd.

PERIODIEK SCHENKEN IN 5 STAPPEN GEREGELD
1. Vul de schenkingsovereenkomst in en stuur hem naar ons op.
2. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
3, Wij bewaren één exemplaar in onze administratie en u bewaart een exemplaar in uw
administratie.
4. W
 ij sturen u jaarlijks een betalingsverzoek of in geval van machtiging innen wij jaarlijks het
vastgelegde bedrag.
5. U
 geeft bij uw belastingaangifte uw schenking op en uw schenking wordt in mindering
gebracht op uw inkomstenbelasting.

U KRIJGT ONGEVEER DE HELFT VAN UW GIFT TERUG VAN DE BELASTINGDIENST!
Door deze overeenkomst en omdat onze stichting een culturele ANBI-status heeft, krijgt u ongeveer de helft van uw schenking terug van de belastingdienst. Door de Geefwet mogen particulieren tot en met 2018 hun gift voor de inkomstenbelasting vermenigvuldigen met 1,25. Voor
een periodieke gift is er géén drempel (minimumbedrag) of maximumbedrag.
Bedrijven mogen hun gift zelfs als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting vermenigvuldigen met 1,50. Omdat de SOHK als culturele ANBI géén
schenkbelasting hoeft te betalen komt uw gift voor de volle 100% ten goede aan
de monumenten!

HEEFT U VRAGEN?
Als u met ons van gedachten wilt wisselen, mogelijkheden wilt bespreken, of als u andere vragen heeft, dan horen wij dat graag. Dat kan telefonisch, per e-mail of in een vrijblijvend gesprek
bij ons op kantoor, of, desgewenst, bij u thuis. Wij zullen alles doen om uw wensen met zorg te
realiseren! Op www.oudehollandsekerken.nl kunt u meer lezen over schenken onder het tabblad ‘Giften en nalatenschap’.

ALS WE NU
NIETS DOEN...

ZIJN WE STRAKS
TE LAAT...

WORD DAAROM DONATEUR
Help ons karakteristieke kerkgebouwen in het Hollandse landschap te behouden.

S

telt u zich eens een stad of dorp voor zonder de karakteristieke en beeldbepalende kerkjes. Zonder torenspitsen
aan de horizon van het Hollandse landschap. Moeten we dit unieke culturele erfgoed niet behouden? Juist als er
minder kerkgangers zijn of het kerkgebouw zijn oorspronkelijke functie verliest? De Stichting Oude Hollandse
Kerken heeft als doelstelling het behoud van beeldbepalende kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland en doet
dit werk al sinds 1975. Ze verwerft zonodig leegkomende kerkjes, restaureert en onderhoudt deze en zoekt naar een
passende herbestemming. Dit kan echter niet zonder uw steun. Word daarom donateur voor slechts € 25,– per jaar.
Meld u aan per e-mail: info@oudehollandsekerken.nl, via de website www.oudehollandsekerken.nl of stuur een briefje
naar Stichting Oude Hollandse Kerken, unit 0.10, Hillegomstraat 12-14, 1058 LS Amsterdam.

DE STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN BEVORDERT DE INSTANDHOUDING VAN MONUMENTALE KERKGEBOUWEN IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND

ANBI

