
Een aandeel in elkaar

Rabobank Alkmaar e.o.

Met de restauratie van de Grote Kerk behoudt Schermerhorn mede door de vele

vrijwilligers en donateurs - waaronder Rabobank Alkmaar e.o. - een monument van

betekenis voor het dorp en de regio. Dat is iets om samen trots op te zijn. 
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Zo luidt de tekst van de VVV. Pas onder het kopje historische ge-
bouwen vind je de Grote Kerk van Schermerhorn. Nu weet ik 
wel dat de toeristen dikwijls voor de molens en het molenmu-

seum komen, maar een meer prominente plek heeft de kerk wel ver-
diend en nog meer bezoekers zeker. Tenslotte geldt deze kerk al sinds 
1634 als landmark.

En wat meer is, de kerk wordt door vele inwoners gezien als hun 
kerk. Immers, er is een grote vriendenclub rondom de kerk. Die ook 
bijdraagt aan het behoud van de kerk. En de betrokkenheid komt 
eveneens tot uitdrukking in een fantastisch legaat dat geschonken 
werd. Geld dat nodig is voor de restauratie van die mooie kerk met 
haar prachtige gebrandschilderde ramen.

Dat de kerk nog meer in de belangstelling komt te staan weet ik 
haast zeker. Want de kerk wordt geschikt gemaakt om het hele jaar 
door gebruikt te worden. Die restauratie is nu in volle gang. Niet door 
onze stichting, maar door Stadsherstel Amsterdam.

We hebben namelijk in deze organisatie een goede partij gevonden 
om de kerk aan te passen aan de tijd. Zij hebben de knowhow, zowel 
wat betreft restaureren als wat betreft gebruik. En zij zijn in staat geld-
stromen aan te boren waarvoor onze stichting niet in aanmerking kan 
komen. Daarom gaan zij samen met de plaatselijke commissie, die al-
tijd al een geweldige inzet heeft getoond en telkens met verrassende 
programma’s en verhuur kwam, de kerk runnen.

De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft nog een bruidsschat van 
€ 100.000,– meegegeven aan Stadsherstel t.b.v. de kerk. En zo heeft 

onze stichting, op wellicht wat ongewone wijze, kunnen voldoen aan 
haar doelstelling: namelijk het behoud van monumentaal religieus 
erfgoed.

Wij hopen dat deze aanpak mag leiden tot behoud van de Grote 
Kerk en tot het gewenste meer gebruik. Wij danken allen die zich van-
uit en met onze stichting hebben ingezet voor het behoud en hopen 
dat zij zich zullen blijven inzetten.

Ronald Ootjers, voorzitter

VAN HET BESTUUR

KERKEN IN DE PRULLENBAK?
Oude fotoalbums, wat moet je ermee? Veel 
familiealbums uit het pre-digitale tijdperk 
verdwijnen als waardeloze boedel bij het 
oud papier. Dat is jammer, want juist de 
foto’s (en negatieven!) van kerken en omge-
ving kunnen meer informatie bevatten dan 
men denkt.
Een bruiloft, een braderie, vakantiefoto’s, 
plaatjes van het interieur: beelden die al 
dan niet onbedoeld informatie verschaffen 
over de kerken en hun interieurs. Dit soort 
informatie is waardevol in verband met het 
behoud van de kerken en kerkinventaris. Zo 
kan je bijvoorbeeld te weten komen wan-
neer een bepaald deel van het interieur is 
gewijzigd of verdwenen. Wij roepen dan ook 
iedereen op om dit soort beeldmateriaal ter 
beschikking te stellen aan de SOHK.
Beschikt u over oude foto’s en/of negatieven 
en wilt u ze ter beschikking stellen? Neem 
dan even contact met ons op, wij zijn u daar 
dankbaar voor.
Stichting Oude Hollandse Kerken
Hillegomstraat 12-14, unit 0.10
1058 LS Amsterdam
E-mail: info@oudehollandsekerken.nl

Ronald Ootjers [foto Bas Uterwijk]

Schermerhorn, waar de molens nog altijd draaien

Kerkinterieurs in Nederland
Bijzondere Nederlandse kerkinterieurs in beeld gebracht

Op 20 juni jl. heeft minister Jet Bussemaker het eerste exemplaar van Kerkinterieurs in 
Nederland in ontvangst genomen uit de handen van Marc de Beyer, hoofd afdeling Erfgoed 
in Kerken en Kloosters van het Museum Catharijneconvent.

In 400 pagina’s wordt een overzicht gegeven van 100 bijzondere interieurs uit 10 eeuwen 
kerkgeschiedenis. Aan de beschrijvingen hebben meer dan 50 auteurs meegewerkt. Ons 
eigen redactielid Brigitte Linskens heeft de beschrijving van De Vermaning in Westzaan 
verzorgd. Arjan Bronkhorst maakte alle foto’s.

Deze publicatie laat zien hoe divers en kleurrijk het religieus erfgoed in Nederland is. De 
inspanningen die schilders, architecten, bouwmeesters, 
kunstenaars en vele andere ambachtslieden de eeuwen 
door hebben geleverd de vele kerken van een interieur te 
voorzien, mag niet onopgemerkt blijven: het is meer dan 
de moeite waard.

In deze tijd van toenemende leegstand, heeft dit aspect 
van ons erfgoed meer dan ooit de aandacht nodig: we 
moeten er zuinig op zijn.

KERKINTERIEURS IN NEDERLAND
Albert Reinstra (red.), Marc de Beyer (red.), Pia Verhoeven 
(red.) Uitgegeven bij WBooks in samenwerking met 
Museum Catharijneconvent en Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.
€ 49,95 (ISBN 9789462581265), www.wbooks.com[Foto Arjan Bronkhorst]
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ECONOMISCHE VOORSPOED

S
chermerhorn lag op een strategische plek: op de noordpunt 
van het Schermereiland, met de Schermer aan de westzijde 
en de Beemster ten oosten. Het eiland was ontstaan bij de 
grote overstromingen in het Noorderkwartier in de dertien-
de eeuw. De Schermer en de Beemster waren twee grote me-

ren die naderhand door inklinking van het omringende veengebied 
ontstonden. Het Zwet, dat aan de noordzijde langs het dorp loopt, ver-
bond die beide meren.

De windvaan - een zeilend schip - op het koordak en grafstenen 
in de kerk met de voorstelling van een schip duiden erop dat het 
dorp een groot deel van zijn inkomsten putte uit de scheepvaart en 
de visserij. Aan het eind van de vijftiende eeuw kwam naast de bin-
nenvisserij de zeevaart op. Vanaf eind zestiende eeuw ontwikkelde het 
Schermereiland zich in hoog tempo tot een florerend industriegebied 
(met o.a. scheepsbouw), waarbij de haringvisserij de stuwende kracht 
is geweest. Met name De Rijp en Graft profiteerden hier optimaal van. 
In 1602 telde de vloot van Graft en De Rijp 12 haringbuizen. Vijftig jaar 
later had alleen al De Rijp 70 à 80 buizen! In de zeventiende eeuw werd 
ook de walvisvaart belangrijk. In 1683 was de vraag naar scheepsbe-
manning op de Rijper walvisvloot 900 à 1200 mensen.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw voeren er gemiddeld 
10 schippers uit Schermerhorn door de Sont op het Oostzeegebied. 
Reders kende Schermerhorn niet, maar wel was 
er een buizenhavensloot, waaruit valt af te lei-
den dat ook hier een paar buizen hun ligplaats 
hadden. Van de hoogconjunctuur die er in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw heerste 
op het Schermereiland en die gepaard ging met 
een forse bevolkingsgroei - tot zo’n 12000 zielen 
in 1670, omstreeks 1514 waren dat er nog maar 
2000 - heeft ook Schermerhorn een graantje mee-
gepikt. De genoemde inwoneraantallen betroffen 
het gehele Schermereiland. Schermerhorn alleen 
moet begin zeventiende eeuw zo’n 1500 inwoners 
gehad hebben. Aan het eind van die eeuw ging 
het economisch veel minder goed en liep ook het 
aantal inwoners weer terug.

Toen in 1612 de Beemster was drooggevallen, 
werd Schermerhorn een overslagplaats van zui-
velproducten uit de Beemster naar Alkmaar. In 
1633-’35, tegelijk met de bouw van de kerk, viel 
de Schermer droog. Een vaart met een weg er-
langs dwars door de nieuwe polder bracht een 

betere verbinding met Alkmaar. De verwachting dat dit de positie van 
Schermerhorn als overslagplaats zou versterken heeft er misschien 
mede toe geleid dat men de bouw van zo’n grote nieuwe kerk aan- 
durfde. De drooglegging van de meren gaf aanvankelijk nog geen re-
percussies voor de zeevaart. De ringvaarten rondom de nieuwe meren 
waren voorlopig voldoende diep om de schepen doorgang te bieden. 
Maar op langere termijn betekende het verdwijnen van de meren toch 
onherroepelijk het einde van de zeevaart.

DE VOORGANGERS VAN DE GROTE KERK
Voordat in 1634 de nieuwe kerk van Schermerhorn werd gebouwd, 
stond op dezelfde plaats een veel kleiner kerkgebouw, eigenlijk niet 
meer dan een kapel. Deze was in 1520 gesticht (en waarschijnlijk al 
in 1526 vergroot) en viel onder de parochiekerk van Schermer. Dat 
dorp lag aan de noordkant van het tegenwoordige Grootschermer. In 
Grootschermer zelf, in de zeventiende eeuw ook Zuidschermer ge-
noemd, stond eveneens een kapel die behoorde bij de parochiekerk.

De kerk van Schermer was al heel oud, net als de parochiekerk van 
het dorp Mijzen (in de gelijknamige polder direct ten noorden van 
Schermerhorn). Beide worden al in documenten uit de elfde eeuw ge-
noemd en waren als dochterkerken van de kerk van Heiloo gesticht 
kort na de ontginning van het veengebied rond het jaar 1000. De - nog 
in 1613 vernieuwde - kerk van Mijzen is in 1745 afgebroken en later is 

ook het dorp zelf verdwenen.
De kerk van Schermer bestaat eveneens niet 

meer. Zij was sinds de elfde eeuw enkele malen 
vernieuwd, zo in 1296 en in 1450, en in 1504 nog 
eens vergroot. Maar de dorpsbebouwing ver-
plaatste zich in de loop van de tijd steeds verder 
in zuidelijke richting en raakte van de kerk ver-
wijderd. Op de kaart van Pieter Cornelisz. Cort 
uit 1607 is te zien dat begin zeventiende eeuw 
rond de kerk van Schermer (waar nu de molen De 
Havik staat) helemaal geen huizen meer stonden; 
de dorpsbebouwing begon pas veel verderop.

In 1574 werd op het Schermereiland de refor-
matie doorgevoerd. Schermer, Grootschermer 
en Schermerhorn bleven voorlopig één kerke-
lijke gemeente, met één predikant, totdat in 
1620 twee zelfstandige kerkgemeenten werden 
ingesteld met elk een eigen dominee en elk een 
eigen kerkgebouw, namelijk in Grootschermer 
en in Schermerhorn. De oude parochiekerk van 
Schermer speelde toen al lang geen rol meer. Het 

De bouwgeschiedenis van de 
Grote Kerk in Schermerhorn

ARIE DE GROOT EN JAAP VAN DER VEEN

De inwoners van Schermerhorn die in 1634 keken naar de bouw van de nieuwe kerk zullen zich wel eens achter het oor hebben gekrabd: 
hebben wij zo’n grote kerk nodig en kunnen we dat betalen? Wie tegenwoordig deze kerk bezoekt vraagt zich dat ook af: waarom staat 
er zo’n grote kerk in zo’n klein dorp? Maar als we naar de geschiedenis kijken wordt wel duidelijk dat het vorige kerkje echt te klein was 

geworden en dat het dorp welvarend genoeg was om de nieuwe kerk te kunnen financieren.

De Grote Kerk voor de restauratie van 1950-1972 met ingang naar het koor [foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1949]
Walvisbot op de hangverdieping 
[foto Piet van der Werf]
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gebouw was na de reformatie ernstig in verval geraakt. In 1604 sprak 
men over afbraak, om de afkomende materialen te kunnen gebruiken 
voor de bouw van een nieuwe kerk in (Groot)Schermer en voor herstel 
van de kapel in Schermerhorn. Dit alles ging niet door, maar in 1612, 
bij een hevige storm, stortte de oude kerk helemaal in. De ruïne zou er 
nog twee eeuwen blijven liggen.

In Grootschermer werd de kapel pas in 1651 door een nieuwe kerk 
vervangen. De kapel in Schermerhorn echter werd in 1614 wel hersteld 
en vergroot vanwege het toenemende aantal kerkgangers. Hoe zag die 
kapel er toen uit? Op een gedenkbord uit 1636 boven de torendeur in 
de tegenwoordige kerk staan links twee kerkjes 
afgebeeld die waarschijnlijk allebei de oude ka-
pel voorstellen, en wel vóór en na de uitbreiding 
van 1614. Als dat zo is, dan moet de kapel - met 
een schip, een smaller koor en aan de westkant 
een torentje - oorspronkelijk geheel van hout 
zijn geweest. In 1614 werd zij dan met een stenen 
dwarsbeuk uitgebreid en werd het koor ook in 
steen vernieuwd; het grootste deel van het schip 
en het torentje bleven ongewijzigd van hout.

DE BOUW
Twintig jaar na de uitbreiding was de kapel niet 
meer toereikend voor de groeiende kerkgemeen-
te van Schermerhorn: ... doen cond’t niet gaen 
/ want ‘t kerckjen wiert al veel te cleijn, zegt het 
eerder genoemde gedenkbord. In 1634 werd de 
kapel daarom afgebroken en op het vrijgekomen 
terrein werd begonnen met de bouw van een 
nieuwe kerk. Het gedenkbord laat zien hoe er 
wordt geheid, en vertelt dat iedere inwoner die daartoe in staat was 
meehielp. Over die gezamenlijke inspanning bij het heien en bouwen 
schreef een tijdgenoot zelfs een uitvoerig gedicht. Ook de financiering 
van de bouw heeft het dorp voor een groot deel zelf voor elkaar ge-
kregen, door extra belastingen op bier, graan, turf en andere zaken. In 
1662 werd nog eens gememoreerd, dat de inwoners, vrijwel allemaal 
gereformeerd, niet minder dan 50.000 gulden voor de bouw hebben 
opgebracht. 

Op 12 juni vond de eerstesteenlegging plaats. Een gevelsteen, met 
rolwerk, draperieën en een schelp versierd, boven de toreningang ver-

meldt: IN T JAER MDCXXXIV DEN XII JUNY IS D EERSTE STEEN AEN 
DESE KERCK GELEIT. Vermoedelijk gebeurde dat door Pieter Dirksz. 
Wouters, die toen nog maar drie of vier jaar moet zijn geweest. Deze 
Pieter Dirksz. Wouters was later een gerespecteerd man. In september 
1700 - hij was toen zeventig jaar - maakte hij deel uit van een delegatie 
naar Den Haag om vergunning te vragen voor een loterij ten bate van 
de dorpsbewoners die getroffen waren door de dorpsbrand van 1699. 
En dankzij hem is het genoemde gedicht over het heiwerk en de bouw 
bewaard gebleven, doordat hij het in 1698 uit een oud boek heeft over-
geschreven.

Wie het ontwerp van de nieuwe kerk heeft ge-
leverd, is niet zeker. Mogelijk was het Jan Jansz. 
Vijselaer uit Edam, wiens naam samen met het 
Edamse wapen en het jaartal 1634 prominent 
op een van de trekbalken in het middenschip 
voorkomt. Hoewel zijn naam anders suggereert 
was hij vermoedelijk meester-timmerman en 
was hij in die hoedanigheid betrokken bij het 
timmerwerk van de kerk. Vijselaer wordt ook ge-
noemd als molenbouwer bij de drooglegging van 
de Heerhugowaard. Ook bij de bouw van de kap 
van het westelijke deel van de kerk te Edam was 
Vijselaer betrokken; een man wel stijfzinnig dog 
van veel vernuft.

Anderhalf jaar na het begin van de bouw, op 
19 december 1635, was de nieuwe kerk zover 
voltooid dat er de eerste dienst kon worden ge-
houden. Petrus Cabeljauw, toen de predikant van 
Schermerhorn, hield de preek (over Johannes 
4:21), en de psalm die aan het eind werd gezon-

gen was psalm 7: ‘Ziet, looft den Heere, alle gij knechten des Heeren, gij, 
die allen nacht in het huis des Heeren staat. Heft uwe handen op naar 
het heiligdom, en looft den Heere ...’ Hiermee was de Grote Kerk, hoe-
wel de inrichting nog lang niet af was, ingewijd.

HET KERKGEBOUW
De Grote Kerk met haar hoge, slanke toren staat dus op de plaats 
van de vroegere kapel: in het centrum van het dorp, daar waar het 
Westeinde (destijds Breedstraat geheten), het Oosteinde en het Zuidje 
bij elkaar komen.

Het gebouw is grotendeels in baksteen opgetrokken en heeft alle 
kenmerken van een pseudobasiliek in laatgotische stijl. Aan de bui-
tenzijde is dat goed te zien doordat het dak in één keer doorloopt over 
de middenbeuk en de zijbeuken. Daardoor ontvangt het middenschip 
alleen licht via de vensters in de zijbeuken. Het koor, dat aan de oost-
zijde op het middenschip aansluit, heeft geen zijbeuken en wordt 
rechtstreeks verlicht door zeven hoge, rijzige vensters.

De zuidgevel telt zes traveeën, die door steunberen worden ge-
scheiden. Ze zijn visueel verbonden door een horizontale waterlijst 
die onderlangs de vensters loopt en doorloopt over de steunberen; al 
het muurwerk daarboven springt iets in. In de derde travee vanaf het 
westen bevindt zich de zuidingang, met een trapje ervoor. Overigens 
bestond deze ingang vroeger niet, hij is pas bij de restauratie in de 
twintigste eeuw gemaakt. Opvallend is hier, net als bij de toreningang, 
het grote niveauverschil (meer dan 1 meter!) tussen de kerkvloer bin-
nen en de bestrating buiten. Waarschijnlijk is de vloer zo hoog aange-
legd opdat de graven niet in het grondwater kwamen te liggen en bij 
overstroming van het Zwet - wat regelmatig voorkwam - het water niet 
gelijk de kerk in zou stromen.

Op de overgang van schip naar koor bevindt zich de oude zuid- 
ingang. Vermoedelijk is hier al vanaf de bouw een ingang geweest, die 
later aan de buitenzijde is voorzien van een gemetseld tochtportaal. 
Bijzonder is hier de oude ingangsdeur die oorspronkelijk vanaf de 
straat direct toegang gaf tot het koor. Hij is opvallend breed en er is 
een kleiner loopdeurtje in opgenomen. Hoewel zelf al van echt eiken-
hout is de deur naderhand aan de binnenzijde nog eens imitatie eiken 
geschilderd.

De noordgevel is identiek aan de zuidgevel. Alleen is hier het eerste 
venster vanaf het westen grotendeels dichtgezet. Een deur in de derde 
travee leidt van de kerk direct naar het kerkhof.

De toren is ingebouwd in de kerk en valt op door zijn slanke, bij-
na ongelede vorm. In het gedeelte dat boven het dak uitrijst zijn aan 
drie kanten enigszins terugliggende rechthoekige velden in het met-
selwerk uitgespaard. De westzijde van het torendeel hieronder heeft 
soortgelijke spaarvelden. Door deze afwerking vertoont de toren ver-
rassend veel overeenkomt met die van de kerk in Middenbeemster, die 

Gevelsteen met afbeelding van mol boven de 
toreningang [foto Ruud Kampf]

Kaart van Pieter Cornelisz. Cort 1607 (foto coll. Regionaal Archief Alkmaar)
De oude kapel en het heien voor de nieuwe kerk, tekening naar het gedenkbord uit 
1636 van C.W. Bruinvis, 1885 [foto coll. Regionaal Archief Alkmaar]

Trekbalk met de naam Jan Jansz. Vijselaer onder het gewelf van het middenschip [foto’s Stadsherstel en Jaap van der Veen (inzet)]

Uitzicht vanuit een galmgat van de toren 
[foto Stadsherstel]

Een van de luidklokken 
[foto Piet van der Werf]

Toreningang en rechthuis, maker onbekend, 1875 [foto coll. Regionaal Archief Alkmaar]
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in 1618 is gebouwd en aan Hendrick de Keyser wordt toegeschreven. 
In het bovenste gedeelte van de toren in Schermerhorn zijn aan alle 
vier zijden galmgaten aangebracht met - ook aan elke zijde - een vier-
kante wijzerplaat. De toren wordt bekroond door een hoge achtzijdige 
naaldspits met aan de voet een rondgaande balustrade. In de toren 
hangen twee klokken; de grootste is van A. Koster uit 1635, de andere 
van F. en P. Hemony uit 1653.

De kap van de kerk is nog authentiek zeventiende-eeuws en is ver-
vaardigd uit grenenhout. In de loop van de zeventiende eeuw werd 
eikenhout schaars en daarom ging men over op grenenhout. De kap 
boven het middenschip toont een spruitgebint met een doorlopende 
spruit, halfhouts ingekeept in de spruitbalk, met opgelegde flieringen. 
Het hout is veelal bekapt rondhout. Het dakhout is gedeeltelijk her-
gebruikt; aan de binnenzijde zijn nog de spijkergaatjes van de leien 
zichtbaar. Rond de makelaar op het koor zijn telmerken aangebracht 
op de spruitbalken.

HET INTERIEUR
Het interieur van de kerk kan gelden als typisch Hollands. Het mid-
denschip wordt van de zijbeuken gescheiden door slanke kolommen 
die eenvoudige spitsbogen dragen. Vanwege de slechte ondergrond 
is zoveel mogelijk hout toegepast. Alles boven de stenen bogen en 
buitenmuren is van hout. De trekbalken rusten op lange muurstij-
len en zijn daarmee verbonden door middel van korbelen met op de 
aansluiting fraaie sleutelstukken. Opvallend is de loopbrug die van-
af de toren over de trekbalken is gelegd; zoiets komt ook in Edam en 
sommige andere Noord-Hollandse kerken voor. Boven de trekbalken 
begint de kapconstructie, die aan het oog wordt onttrokken door de 
houten tongewelven die de hele ruimte overdekken. Of deze gewelven 
al meteen in 1634 zijn vervaardigd, is niet met zekerheid te zeggen. 
Herman Janse suggereert dat in diverse kerken het gewelfbeschot pas 
later werd aangebracht vanwege de hoge kosten van het hiervoor be-
nodigde wagenschot. Op het gewelf en de trekbalken komen meerdere 
jaartallen en initialen voor uit een latere periode. Die zullen te maken 
hebben met schilders die later de ornamentele beschildering hebben 
aangebracht of gerestaureerd.

Het interieur wordt voor een groot deel bepaald door het meubilair 
en de verdere inrichting, die typerend zijn voor een Hollandse protes-
tantse (gereformeerde) kerk uit de zeventiende eeuw. Het belangrijkste 
meubelstuk en het centrale punt van de inrichting is de preekstoel, die 
is bevestigd aan de vierde zuidelijke kolom vanaf het westen. Rondom 
de preekstoel ligt de dooptuin, de ruimte waar gedoopt werd, die 
wordt omringd door een houten hek - het doophek - en waarbinnen 
aan weerszijden de banken voor de kerkenraad staan. Hieromheen is 
het verdere meubilair gegroepeerd. Rond de twee zuidelijke kolom-
men aan weerskanten van de preekstoel en de drie noordelijke erte-
genover staan banken die vermoedelijk uit de tijd direct na de bouw 
dateren en bestemd waren voor bestuurders en andere notabelen. Aan 
de westzijde in het schip staan twee beeldbepalende eiken banken-
blokken uit de zeventiende of vroege achttiende eeuw. Vermoedelijk 
waren er in die tijd nog wel meer vaste banken, want de vier kleinere 
bankenblokken die ook in de kerk staan, zijn weliswaar pas bij de res-
tauratie in 1971-1972 vervaardigd, maar zij bevatten veel authentiek 
materiaal van zeventiende-eeuwse banken. Het midden van het schip 
is echter altijd open gehouden en werd alleen tijdens kerkdiensten in-
genomen door losse stoelen. Pas toen er - na 1829 - niet meer in de 
kerken begraven mocht worden, kon er meer meubilair permanent 
blijven staan.

Ook van de verdere inrichting uit de zeventiende eeuw is nog veel 
aanwezig. Allereerst de geschilderde glasramen die in 1635 en 1636 
geschonken werden door Hollandse steden, polderbesturen, water-
schappen, kerkelijke colleges en andere bestuursorganen. Voorts de 
decoratieve schilderingen op de balken en de gewelven. Het portaal 
tegen de torenwand heeft een omlijsting met marmerimitatie en een 
religieuze voorstelling, daarboven hangt het gedenkbord over de bouw 
van de kerk (1636) en nog hoger zit een wijzerplaat. De ruimte noor-
delijk van de toren wordt ingenomen door een oude galerij of hang-
kamer. En dan zijn er allerlei andere objecten: de kaarsenkronen en 
het overige koperwerk, een aantal borden, met teksten of afbeeldingen 
beschilderd, zoals het genoemde gedenkbord, een Tiengebodenbord 
(1622), een ordonnantiebord (1659), een gravenplattegrond (1636) en 
een rouwbord (1693). Verder hangen er twee kerkscheepjes. En ten 
slotte zijn er de grafzerken, al dan niet met inscripties en voorstellin-
gen, die de hele vloer bedekken. Al deze interieurelementen zullen in 
een apart hoofdstuk nog nader aan de orde komen.

EEN PROTESTANTS INTERIEUR IN EEN GOTISCH JASJE
Terwijl de inrichting van deze zeventiende-eeuwse kerk geheel in de stijl 
van die tijd - dat wil zeggen voornamelijk renaissance - is uitgevoerd, 
is het gebouw zelf opmerkelijk genoeg in de laatgotische stijl van een 
eeuw eerder opgetrokken. Ook de opzet als pseudobasiliek, gebouwd in 
de lengterichting met een toren in het westen en een veelhoekig geslo-
ten koor aan de oostkant, is geheel voorreformatorisch. En dat terwijl 
in 1634 de reformatie in Schermerhorn al zestig jaar achter de rug lag 
en er elders in Holland al diverse voorbeelden waren van kerken die 
speciaal met het oog op de protestantse (gereformeerde) eredienst wa-
ren gebouwd. In die dienst stond de verkondiging vanaf de preekstoel 
centraal, niet langer het celebreren van de mis aan het altaar, zoals in de 
katholieke liturgie. Altaren kwamen in de protestantse kerk niet voor, 
een koor als plaats van het hoogaltaar was dus overbodig.

Al sinds begin zeventiende eeuw waren verschillende nieuwe 
protestantse kerktypen ontwikkeld. Zichtbaarheid en verstaanbaar-
heid van de predikant vormden daarbij een belangrijk criterium. In 
Willemstad verrees in 1596-1607 een kerk met een achtkante plat-
tegrond, de eerste centraalbouw, waarin alle kerkgangers op korte 
afstand van de preekstoel konden zitten. In Amsterdam kwamen 
achtereenvolgens de Zuiderkerk (1603-1614), de Noorderkerk (1620-
1623) en de Westerkerk (1620-1631) tot stand, alle drie naar ont-
werp van Hendrick de Keyser. De Zuider- en Westerkerk kregen een 
rechthoek als plattegrond, de Noorderkerk een Grieks kruis. Ook in 
Middenbeemster, dicht bij Schermerhorn, verrees in 1618-1623 een 
kerk van De Keyser, een rechthoekige zaalkerk, net als de Amsterdamse 
kerken ontworpen in renaissancestijl.

In Schermerhorn heeft men in 1634 niet die moderne voorbeelden, 
maar een traditioneel, voorreformatorisch model nagevolgd. Dat is min-
der vreemd dan het misschien lijkt. In Noord-Holland boven het IJ gebeur-
de dit veel vaker. Een moderne dorpskerk als die van Middenbeemster 
was hier eigenlijk een vreemde eend in de bijt, die er alleen gekomen was 
dankzij de opdrachtgevers, de hoofdingelanden van de Beemster. Die wa-
ren voornamelijk uit Amsterdam, Den Haag en andere steden afkomstig 
en brachten de moderne architectuur naar hun polder. De bestuurders 
van de andere dorpen hadden doorgaans minder architectonische am-
bities en kozen eerder voor een traditionele en ambachtelijke manier van 
bouwen, die zijn nut had bewezen. Overal zagen zij oude gotische ker-
ken die prima voldeden voor protestants gebruik. Naast Schermerhorn 
waren er dan ook nog veel meer dorpen waar in de zeventiende eeuw 
een kerk in gotische vormen werd gebouwd of uitgebreid: De Rijp, Graft, 
Oudendijk, Ursem, Stompetoren, om de meest nabije voorbeelden te 
noemen. De kerk van Schermerhorn past helemaal in die reeks.

DE GROTE KERK IN LATERE TIJD
Op 3 november 1699 verwoeste een grote brand ongeveer een derde 
deel van het dorp, 78 gezinnen raakten dakloos. In 1702 gingen nog 
eens 12 huizen in vlammen op. De kerk bleef gespaard, maar alle ar-
chiefdocumenten gingen verloren. Voor de toch al tanende welvaart 
vormden deze branden de genadeklap: het dorp verarmde, mensen 
trokken weg. Midden achttiende eeuw telde Schermerhorn maar 500 
inwoners, rond 1700 moeten dat er nog zo’n 1000 zijn geweest.

Voor het kerkgebouw had de armoede niet alleen maar nadelen. 
Weliswaar trad verwaarlozing op en gingen van de 17 gebrandschil-
derde glasramen er uiteindelijk zes door gebrek aan onderhoud verlo-
ren, maar in de kerk vonden geen ingrijpende moderniseringen plaats. 
Ook werd er gelukkig niets van waarde verkocht. Daardoor is de in-
richting uit de zeventiende eeuw grotendeels intact gebleven.

In de negentiende eeuw kwamen er wel meer banken in de kerk 
te staan, aan de zuidzijde aansluitend op de dooptuin, aan de noord-
zijde voor en tussen de kolombanken. Veel meubilair is toen ook ge-
verfd. In 1879 werd voor het eerst een orgel aangeschaft, tweedehands. 
Aanvankelijk werd het in het koor geplaatst, later op een galerij in de 
zuidwesthoek naast de toren, boven de consistoriekamer. Dat gebeur-
de aan het eind van een restauratie van de kerk die in de jaren 1894-
1896 werd uitgevoerd.

DE RESTAURATIE, 1950-1972
Al voor de Tweede Wereldoorlog verkeerde het gebouw opnieuw in 
zeer verwaarloosde staat. Maar pas in 1950 ging de eerste fase van een 
grote restauratie van start onder leiding van de architecten A.A. Kok en 
IJsbrand Kok uit Amsterdam. In de jaren 1950-1951 zijn eerst de kap-
pen en de dakbedekking aangepakt. In diezelfde tijd timmerde men 

Het koor met de glazen van Alkmaar, Hoorn (l) en Enkhuizen (r) [foto Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed]

Versierd sleutelstuk onder de trekbalk [foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1965]

Interieur met expositie van het Schaats- en Wintermuseum [foto Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 1984]
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met een ca. vier meter hoge houten wand het koor af tot een proviso-
rische, overdekte vergaderruimte, winterkerk genoemd, waar de kerk-
diensten voor het nog maar kleine aantal kerkgangers konden worden 
voortgezet. Tot omstreeks 1965 zijn daar de diensten gehouden. Toen 
men echter een permanente ‘winterkerk’ in het restauratieplan wil-
de opnemen, ontstonden er moeilijkheden. De Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg weigerde in eerste instantie, omdat men schade 
vreesde voor de ruimtewerking van de kerk. Maar de kerkvoogden 
hielden vol en kregen uiteindelijk toestemming. In 1968 werd de win-
terkerk, die er aan de voorzijde uitzag als een koorhek, gerealiseerd.

Intussen was na jarenlang uitstel in 1964 de tweede fase van de 
restauratie begonnen, die tot 1972 zou duren. Nu werd al het muur-
werk hersteld en het hele interieur onder handen genomen. Ook werd 
toen de nieuwe zuidingang gemaakt. De gebrandschilderde glazen 
waren al in 1949 door atelier Bogtman in Haarlem gerestaureerd en 
konden eind 1966 en begin 1967 worden herplaatst. In 1968 was het 
bouwkundige herstel nagenoeg gereed, maar het werk aan de inrich-
ting nog niet. Het zeventiende-eeuwse meubilair werd gerestaureerd, 
maar een eiken lambrisering die de muur onder de koorvensters be-
dekte was wegens aantasting door houtworm niet meer te redden. 
De negentiende-eeuwse banken verdwenen, daarvoor in de plaats 
kwamen vier kleine nieuwe bankenblokken, deels uit oud materiaal 
vervaardigd. De stoelen in het middenvak werden door nieuwe knop-
stoelen vervangen. Ondanks deze wijzigingen heeft de restauratie het 
zeventiende-eeuwse interieur grotendeels intact gelaten.

DE LAATSTE VEERTIG JAAR
Amper was de restauratie voltooid, of de winterkerk, waar men eerst 
zoveel moeite voor had gedaan, werd niet meer nodig gevonden en uit 
het koor verwijderd. Het koorhek bleef nog enkele jaren staan, maar 
werd in 1977 toch ook opgeruimd. In diezelfde tijd (1974-1977) werd 
het orgel gerestaureerd. Het kreeg een nieuwe plaats in de meest oos-
telijke travee van de zuiderzijbeuk, een van de kerkscheepjes en het 
rouwbord moesten daarom naar de noorderzijbeuk verhuizen.

Was de winterkerk uit het gebouw verdwenen, vanaf 1982 dien-
de de Grote Kerk een aantal jaren behalve als kerk ook als Hollands 
Schaats- en Wintermuseum ‘Hans Brinker’. Allerlei tentoonstellings- 
objecten vulden nu de ruimten tussen het oude meubilair.

Eerste helft jaren negentig vonden opnieuw restauraties plaats 
aan het metselwerk, de leien daken en de gebrandschilderde glazen. 
Hierna zouden voorlopig geen grotere onderhoudswerken aan het ge-
bouw meer plaatsvinden.

Eind 2001 werd de Grote Kerk door de Hervormde Gemeente 
Schermer overgedragen aan de SOHK. Aanvankelijk bleven de kerk-
diensten nog doorgaan, maar na het samengaan van hervormden en 
gereformeerden koos de nieuwe Protestantse Gemeente Schermer 
voor de kleinere Gereformeerde Kerk aan het Westeinde. De Grote 
Kerk raakte daarmee haar religieuze functie kwijt.

In 2016 heeft de SOHK de kerk overgedragen aan Stadsherstel 
Amsterdam NV, die nu de restauratie van het gebouw ter hand heeft 
genomen. Voortaan draagt Stadsherstel de zorg voor het beheer en het 
voortbestaan van de Grote Kerk. ■

Gezicht op de kerk vanuit het Westeinde [foto’s Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
1949 (boven) en Joop Koopmanschap, 2012]
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MARC STAPPERS  

Bij het restaureren en herbestemmen van kerken worden de ver-
schillende doelen vaak aangepast of problemen uit het verle-
den met betrekking tot de verwarming verholpen. Zo kan het 

zijn dat de verwarming een grote energieslurper is, dat er teveel tocht 
is of dat het koorhek scheurvorming vertoont. Vloerverwarming kan 
een aantal problemen oplossen, maar kan ook problemen introduce-
ren. Daarover gaat deze bijdrage. 

WERKING
Het doel van vloerverwarming is hoofdzakelijk de grootste koude uit 
de kerk te halen door het verhogen van de gemiddelde stralingstem-
peratuur in het verblijfsgebied. De werking van vloerverwarming ver-
schilt niet heel veel van die van vloerverwarming in woonhuizen. Het 
aantal velden waaruit de vloerverwarming is opgebouwd is wel groter 
en het aantal verdelers neemt navenant toe. De opbouw is wel echt an-
ders. De vloerconstructie in een kerk is zwaar van aard en voorzien van 
een steenachtige afwerking. Meestal wordt in kerken dan ook gekozen 
om aan de onderzijde te isoleren. Dit in combinatie met het grote vo-
lume en de vaak grote ramen maakt dat vloerverwarming in een kerk 
een ander effect heeft op het behoud van gebouw en interieur en het 
thermische comfort.

EIGENSCHAPPEN
Vloerverwarmingssystemen hebben vanwege de vloerdikte vaak een 
grote thermische massa1, zeker als de slangen onder zerken aange-
bracht zijn. Bij de modernere systemen, waarbij aan de onderzijde van 
de vloerslangen voldoende isolatie is aangebracht, is de thermische 
massa van de vloer lager. Afhankelijk van de constructieve opbouw 
van het vloerpakket, de isolatiedikte en de diepte en de hart-op-hart-
afstand van de slangen, duurt het enkele uren tot dagen voordat de 
vloer op temperatuur is. Vooral voor de trage en oudere systemen be-
tekent dit dat hierdoor alleen een continu stationair bedrijf mogelijk 
is, wat tot een hoog energiegebruik leidt. Dit maakt dergelijke syste-
men geschikter voor kerken met een dagelijks of meervoudig gebruik. 
Daarentegen is vloerverwarming wat minder geschikt voor kerken die 
alleen voor de zondagsdienst gebruikt worden, tenzij het een goed ge-
isoleerde vloer betreft van beperkte dikte.

De grootste warmte-afgifte van de verwarmde vloer geschiedt door 
straling en niet door convectie (het opstijgen van verwarmde lucht). 
Een beperking van vloerverwarming is dan ook het relatief kleine ver-
warmde oppervlak in vergelijking tot de grote niet geïsoleerde wand- 
en gewelfoppervlakken.

BEHOUD
Vloerverwarming straalt onverwarmde gebouwdelen licht aan. Soms 
is dat voordelig, bijvoorbeeld ter voorkoming van oppervlakteconden-
satie. Soms ook niet, bijvoorbeeld bij optrekkend vocht in combinatie 
met een hoge zoutbelasting. Ook de kans voor roet- en stofdeeltjes om 
zich op gewelven en wanden maar ook in orgels af te zetten, wordt 
groter bij een hogere vloertemperatuur, met name in die (katholieke) 
kerken waar geregeld devotiekaarsen worden gebrand.

Het nadeel van permanent gestookte vloeren is, naast het vaak ho-
ge energiegebruik, dat de luchttemperatuur in de kerk langdurig hoger 
kan zijn dan voor het behoud wenselijk is. De gemiddelde tempera-
tuur van het gebouw neemt daardoor toe. Als gevolg hiervan neemt de 
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in het gebouw af. Met name in 
kleinere kerken met een beperkt volume (<8.000 m³ inhoud) kan on-
der meer de constructie uitdrogen en krijgt zoutuitbloei (witte uitslag) 
de kans. Tevens kan de vloer niet meer als vochtbuffer functioneren 
vanwege het toepassen van dampdichte folies, waardoor vochtafvoer 
vanuit de ondergrond via het grondwater niet meer mogelijk is.

Ook het orgel zal dit gaan merken. Een korte verandering in de re-
latieve luchtvochtigheid zal niet of nauwelijks op het instrument van 
invloed zijn. Het hout en leer hebben niet genoeg tijd om vocht af te 
staan of op te nemen. Maar bij een langdurig lage of hoge relatieve 
luchtvochtigheid is dit anders. Als gevolg van vorst of een permanent 
gestookte vloerverwarming zal de relatieve luchtvochtigheid langer 
laag zijn. De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van het gebouw 
dus ook. En daar gaat het hygroscopisch (wateraantrekkend) mate-
riaal van het orgel langzaam maar zeker op reageren met mogelijk 
scheurvorming tot gevolg. Het orgel wordt daardoor onbespeelbaar en 
een restauratie is onontkoombaar. Voor het behoud is een lage tempe-
ratuur dus gunstig, hoewel het beter is om de relatieve luchtvochtig-
heid te beheersen, maar dat introduceert weer nieuwe uitdagingen.

Voor het aanbrengen van een vloerverwarming kan ingrijpen in de 
bodem noodzakelijk zijn. Bij een bijzondere en/of onverstoorde bo-
dem kan het aanbrengen van vloerverwarming om archeologische re-
denen echter ongewenst zijn.

THERMISCH COMFORT
Door het grote oppervlak van een vloer heeft de temperatuur hiervan 
een grote invloed op de gemiddelde stralingstemperatuur van een 
kerkzaal. Dit is als het koud is, goed te merken. Los van de stralings-
temperatuur, kan ook het nagenoeg directe contact tussen de voeten 
van de kerkgangers en de koude vloer discomfort veroorzaken. Een 
veel voorkomende reactie is dan met behulp van de (gewone) verwar-
ming de ruimtetemperatuur te verhogen, met grotere energieverliezen 
als gevolg. Door het toepassen van vloerverwarming kan de gemiddel-
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•  Valt niet op in de ruimte en tast visuele beleving niet aan
•  Lichte opwarming vermindert condensatie aan de 

constructie (het gebouw)

• Vergt openbreken historische, monumentale vloeren en
•  Risico van beschadiging archeologie door aanleg vloer met 

buizenstelsel
•  Stof- en vuilafzetting op wanden en gewelven op plekken waar 

geen vloerverwarming ligt, bestaat versneld risico van vocht- en 
zoutschade (binnen/buitenwanden, zuilen, altaar)
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warm hoofd
•  Bij te hoge vloertemperatuur of slechts gedeeltelijke 

vloerverwarming kunnen ongewenste luchtstromen ontstaan
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ik •  Effectieve verhoging van de gemiddelde 
stralingstemperatuur, waardoor de luchttemperatuur 
minder hoog gestookt hoeft te worden

•  Als laagtemperatuurverwarming goed te combineren met 
duurzame energieopwekking

•  Bij ouder systeem is de onderzijde van de buizen vaak niet of 
slecht geïsoleerd, ze liggen diep of in een dik vloerpakket, met als 
gevolg trage opwarming en veel warmteverlies

• Hoge bouwkundige kosten

de stralingstemperatuur in de kerkzaal efficiënter worden verhoogd. 
Vloerverwarming heeft een gunstige temperatuurgradiënt: de voe-

ten zijn warmer dan het hoofd, wat in het algemeen als prettig ervaren 
wordt. Door het grote stralingsaandeel van een vloerverwarming zal al 
bij lagere luchttemperaturen behaaglijkheid bereikt worden.

Om enigszins een comfortabele gevoelstemperatuur te krijgen, is 
alleen vloerverwarming doorgaans niet voldoende en moeten aanvul-
lende systemen toegepast worden. Het gebruik van vloerverwarming 
om een (basis)luchttemperatuur te handhaven, is dan ook vaak niet 
efficiënt, zeker niet in (middel)grote kerken (>8.000 m³) met enkele 
beglazing. Uitgaande van een warmte-afgifte van ca. 100 W/m² ver-
warmd vloeroppervlak en een warmtevraag van ca. 35 W/m³ inhoud 
leert voor een kerk met een vloeroppervlak van 1.000 m² en een volu-
me van 15.000 m³ al dat deze met alleen vloerverwarming niet op een 
comfortabele luchttemperatuur te brengen is. In grotere kerken wordt 
vloerverwarming daarom gecombineerd met een aanvullende vorm 
van verwarming, zoals luchtverwarming of infraroodstralers.

Soms wordt de vloerverwarming te hoog opgestookt, waardoor ter 
plaatse van het verblijfsgebied onaangename luchtstromingen kun-
nen ontstaan. Vooral bij een gedeeltelijke vloerverwarming bestaat de 
kans dat thermisch gedreven verticale luchtstromen aan de randen 
koude lucht aanzuigen die als tocht ervaren kan worden. Vaak wordt 
de vloer dan nog hoger opgestookt, in een poging de klachten te ver-
minderen. Het gevolg zijn nog sterkere luchtstromingen, waardoor het 
comfort nog meer afneemt.

De oplossing zal in dat geval gezocht moeten worden in het beper-
ken van de vloertemperatuur en het toepassen van een aanvullend 
verwarmingssysteem, in combinatie met het elimineren van eventu-
ele koudeval.

In het algemeen wordt een vloeroppervlaktetemperatuur van 18°C 
tot maximaal 25°C als verantwoord beschouwd. ■

CONCLUSIE
Het aanbrengen van vloerverwarming heeft net zoals elk verwar-
mingssysteem voor- en nadelen. Door deze te onderkennen kan een 
vloerverwarming op de juiste wijze worden ingezet waarbij het verlies 
van monumentale waarden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Een overzicht

Vloerverwarming 
in een kerk en het 
effect op gebouw, 
interieur, orgel en 
bezoekers

1  Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel het vermogen om warmte en koude op te 
nemen, een periode vast te houden in het materiaal en later afhankelijk van de ruimtetemperatuur weer af te geven via het materiaaloppervlak.Vloerverwarming [foto Henkje Koning]
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Nu stonden we voor een andere op-
gave. De kerk heeft nog nauwelijks 
een religieuze functie. Alleen met 

de kerst wordt hij daarvoor nog gebruikt. De 
Plaatselijke Commissie verhuurde de kerk, 
sinds de SOHK deze overnam in 2001, en or-
ganiseerde concerten en dergelijke. Helaas 
bracht dat alles niet voldoende op om de on-
derhoudskosten te kunnen dekken. Daarop 
is besloten om het interieur van de kerk aan 
te pakken en het in zo’n staat te brengen dat 
de verhuur het hele jaar door kan (dat kan 
nu alleen in de zomer) waarbij het gebouw 
aantrekkelijk wordt gemaakt voor nieuwe 
huurders. Daarvoor moesten in de kerk de fa-
ciliteiten sterk worden verbeterd. Daarbij valt 
te denken aan de toiletten, de keuken, de toe-
gang voor mindervaliden en de verwarming. 
Van de wanden viel het stucwerk met schol-
len naar beneden waardoor de mogelijkheid 
tot verhuur bijna tot nul werd gereduceerd. 
Ook de ongelijkheid van de zerken bepaalde 
mede de urgentie omdat bezoekers struikel-
den over opwippende tegels.

OVERDRACHT
Het afgelopen jaar was het bestuur van 
de SOHK in bespreking met Stadsherstel 
Amsterdam in een poging hun kerkenbezit en 
het onze in één stichting onder te brengen die 
zou vallen onder de paraplu van Stadsherstel. 
Tijdens die besprekingen werd besloten de 
Grote Kerk van Schermerhorn met voorrang 
aan te pakken vanwege de negatieve ex-
ploitatie die in het rapport Kerken Kostbaar 
Kwetsbaar Kansrijk uit 2011 reeds werd ver-
meld. Hiertoe werd de kerk in augustus 2016 
in eigendom overgedragen aan Stadsherstel. 
Plannen voor de restauratie werden sinds-
dien ontwikkeld door Paul Morel van 
Stadsherstel, samen met de adviseur van de 
SOHK restauratiearchitect Fred Greven.

RESTAURATIE
Het interieur van de kerk is uiterst waardevol. 
De kolombanken, de preekstoel en het doop-
hek vormen samen met de overige banken 
een belangrijk protestants ensemble. Vooraf 
werd bouwhistorisch onderzoek gedaan naar 
de bankenblokken in de kerk om de waar-
de daarvan te bepalen. Drie bankenblokken 
bleken te zijn vervaardigd tijdens de vorige 
restauratie in de zeventiger jaren waardoor 
hun waarde duidelijk verschilt ten opzich-
te van de banken uit de zeventiende eeuw. 
Overwogen wordt om de kleine bankenblok-
ken op wieltjes te plaatsen zodat ze verplaatst 
kunnen worden.

De keuken wordt geheel vernieuwd. Het 
huidige keukenblok stond los in de kerk en 
voldeed niet meer aan de eisen. In de huidige 

De restauratie
door Stadsherstel

In 1996 is de kerk aan de buitenzijde gerestaureerd door architectenbureau Dick Bak. 
Daarbij zijn met name de muren (het voegwerk) en de daken gerestaureerd.

Aan de buitenzijde verkeert de kerk sindsdien in redelijk goede staat.

JAAP VAN DER VEEN

consistorie wordt een complete keuken gebouwd zodat aan alle cate-
ringeisen tegemoet kan worden gekomen.

De toiletten in de noordwesthoek worden ook geheel vernieuwd en 
uitgebreid met een extra mindervalidentoilet.

Tijdens de voorbereidingen bleek dat onder de beide kolommen van 
het orgel een fundering ontbrak zodat die onmiddellijk moest worden 
aangepakt. Ter plekke zijn nieuwe palen geheid om het orgel te dragen.

De huidige verwarming wordt verwijderd en vervangen door een 
vloerverwarming. Alle zerken moesten toch worden verwijderd omdat 
ze schots en scheef lagen. Omdat de ondergrond al eerder was geroerd 
was archeologisch onderzoek geen vereiste. 
Het middendeel van de vloer, voor het doop-
hek, bestond uit houten vloerdelen.

Vooraf is de gehele vloer gedocumenteerd. 
Na de restauratie komt deze er als volgt uit te 
zien: negen grote zerken komen in een ver-
diept vlak in het midden van de kerk te liggen. 
Op de plek waar voorheen de houten vloer-
delen lagen komen zerken met een opschrift. 
Langs de buitengevels worden de ontbreken-
de zerken aangevuld met nieuwe in dezelfde 
kleur.

Ook naar de historisch uiterst waardevol-
le glas-in-lood-ramen is onderzoek gedaan. 
Gebleken is dat bij een vorige restauratie 
voorzetglas en roosters voor de ramen zijn 
geplaatst; voorzetglas voor een beter klimaat 
in het gebouw en de roosters om voetbalscha-
de door de plaatselijke jeugd te voorkomen. 
Bij de huidige restauratie worden de roos-
ters verwijderd. Voor de oude voorzetramen 
wordt door Glasbewerkingsbedrijf Brabant uit 
Tilburg nog een extra laag gelaagd glas aange-
bracht om voetbalschade te voorkomen. 

Het herstel van de wanden is eveneens dringend nodig. Bij alle  
historische kerken zijn er bij tijd en wijle problemen met het stucwerk. 
Het regenwater dat zich in de loop der jaren ophoopt in de buiten-
muren zoekt bij opwarming van het interieur zijn weg naar binnen. 
Dat is een proces dat niet te stoppen is. Vandaar dat er gezocht wordt 
naar vochtdoorlatende stuclagen. Diverse methoden zijn de afgelo-
pen decennia de revue gepasseerd zonder het probleem definitief te 
verhelpen. Het vocht blijft komen en aan de binnenzijde uittreden. In 
het geval van Schermerhorn is een redelijk goede oplossing gevonden 
waarbij de stuclaag in elk geval op de muur blijft zitten. Daar viel al-
leen de afwerklaag al snel weer naar beneden waardoor er een angst-
aanjagend schilderij ontstond dat eventuele huurders niet enthousiast 
maakt. In onze tijd willen wij in kerken een temperatuur als thuis in 
de woonkamer; een situatie die in feite voor het gebouw niet wense-
lijk is maar de verhuurbaarheid wel enorm vergroot. Na onderzoek is 
besloten op de muur aan de binnenzijde een laag Thermoshield aan 
te brengen in de hoop dat die laag blijft zitten. Om de kouval van de 
ramen op te vangen komen er radiatoren onder de ramen. Tegen de 
muur wordt eerst een isolatielaag aangebracht waaraan de radiatoren 
worden opgehangen. Langs de wanden wordt met hele lage snelheid 
warme lucht de kerk ingeblazen. Tot slot worden op de gewelven isole-
rende platen van minerale steenwol aangebracht.

Om de tocht te beperken wordt onder de to-
ren, achter de binnenpui, een glazen tochtpui 
aangebracht. De andere buitendeuren worden 
tochtvrij gemaakt in de steensponning.

Alle losse interieuronderdelen zoals bor-
den aan de muur en de beide scheepjes zijn 
tijdelijk uit de kerk verwijderd en gedurende 
de restauratie te zien in de Grote Kerk van 
Alkmaar.

De plaatselijke aannemer Piet van de Burg 
is in september, direct na de kermis, met de 
restauratie begonnen. Omdat de verwarming 
een nogal substantieel onderdeel van de to-
tale begroting uitmaakt, heeft Stadsherstel 
daarnaast zelf de installaties aanbesteed. De 
totale begroting komt uit op plm. € 650.000,–. 
Naar verwachting zal de restauratie omstreeks 
maart 2017 zijn voltooid.

Vanaf dat moment zal de Plaatselijke 
Commissie de verhuur weer op zich nemen, 
daarbij ondersteund door de professionals 
van Stadsherstel. Tijdens de restauratie blijft 
de kerk zo nu en dan open voor manifestaties 
zoals de Biënnale. ■

Tijdelijke verhuizing van de wandborden naar de Grote Kerk in Alkmaar [foto Marja Okx]

De verzakte vloer (links) en zerken klaar voor opslag tijdens restauratie kerk (rechts) 
[foto’s Henkje Koning]

[foto Marja Okx]

De nieuwe voorzetramen worden geplaatst als 
vervanging van de roosters [foto Piet van der Werf]



14 15

In de hele kerk zijn de houten gewelven decoratief beschilderd, een 
verschijnsel dat in Noord-Holland en met name in Waterland en 
omgeving verhoudingsgewijs veel voorkomt. We zien dit bijvoor-

beeld ook in de kerken van Beets, Broek in Waterland en Heemskerk. 
Al deze schilderingen dateren ruwweg uit de zeventiende eeuw en 
hebben florale motieven. In sommige gevallen dragen de binnen-
ste muurplaten een rode of grijze steenimitatie beschildering. In 
Krommenie zijn de lijst onder het gewelf alsmede de muurstijlen, trek-
balken en korbelen zelfs gemarmerd.

De decoratieve schilderingen verschillen duidelijk van de laat-
middeleeuwse gewelfschilderingen in bijvoorbeeld de Zuiderkerk te 
Enkhuizen (1484), de Grote Kerk in Alkmaar (1519), het koor van de kerk 
in Warmenhuizen (ca. 1525), de Oude kerk te Amsterdam (ca. 1460-
1517) en de Grote kerk van Naarden (1510-1518). Die schilderingen 
zijn van vóór de reformatie en hebben religieuze voorstellingen: een 
Laatste Oordeel, bijbelse taferelen, heiligen. De zeventiende-eeuwse 
schilderingen daarentegen zijn voornamelijk decoratief, met soms 
een enkel religieus symbool. Zo laten de schilderingen in Beets, uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw, gestileerde bloemmotieven zien 
en in de koorsluiting een vruchtdragende appelboom die zou kunnen 
verwijzen naar de derde scheppingsdag. In Krommenie is op het schot 
dat aan de westzijde het gewelf afsluit een Tiengebodenbord geschil-
derd, bij een vernieuwing gedateerd ‘1737’, met ter weerszijden ran-
ken en de wapens van Haarlem en Amsterdam. De schilderingen uit 
ca. 1700 in de kerk van Broek in Waterland, die bij de restauratie van 
1986-1989 werden herontdekt, tonen engelen die dunne koorden vast-
houden waaraan een soort festoenen - slingers van vruchten - hangen.

In Schermerhorn zijn alle gewelfribben, de nokrib en ook de muur-
platen waarop het gewelf neerkomt beschilderd met een donkergrijze 
natuursteenimitatie. In het middenschip en het koor loopt langs al-
le ribben een randversiering in de vorm van gestileerde Franse lelies. 
Deze randversieringen doen denken aan de laatmiddeleeuwse randde-

De beschilderde gewelven
coraties van de schilderingen op de gewelven in Amsterdam, Alkmaar 
of Naarden, maar dan sterk vereenvoudigd, en in Schermerhorn zijn 
de gewelfvelden die ze afperken leeg gebleven. Alleen de gewelfvelden 
in de koorsluiting zijn voor een deel gevuld met schilderingen: diver-
se vruchten, zoals druiven en appels, verbonden door florale slingers 
met tulpen. De gewelfschotel die hier op het knooppunt van de ge-
welfribben is aangebracht toont een gezicht dat de zon verbeeldt, met 
acht stralen. Een zon, soms samen met een maan en sterren, komt wel 
vaker op kerkgewelven voor, zowel in Noord-Holland als daarbuiten. 

Een gewelfschotel in de Doopsgezinde kerk van Winterswijk (1711) 
toont een vergelijkbare zon, waaromheen de bijbeltekst uit Maleachi 
4:2 (thans 3:20) geschreven staat: Die mijn name vreest sal de sonne der 
gerechtigheid opgaan.

Op de gewelven van de zijbeuken is langs de gewelfribben een 
andere randdecoratie aangebracht: slingerende wingerdranken met 
druiventrossen. Op de velden die zij flankeren zijn bloemen geschil-
derd die een sterke gelijkenis vertonen met die in de kerk te Beets.

De trekbalken hebben niet zo’n bijzondere beschildering, maar 
sommige dragen wel opschriften. Op de oostkant van de derde balk, 
precies halverwege het middenschip, staat het stadswapen van Edam 
met links en rechts daarvan de tekst: Jan Jansz Vijselaer / van Edam 
1634. Hij was vermoedelijk de bouwer van de kerk. Aan weerskanten 
van dit opschrift de initialen C.W.H. en L.C.W.H. en het jaartal 17 / 67. 
Dit moet betrekking hebben op een vernieuwing van de beschildering 
door de schilders Cornelis Hendriksz. Wees Hoff en Laurens Cornelisz. 
Wees Hoff. Op de trekbalk bij de toren staan de initialen CAB met het 
jaartal 1707.

Op het gewelf van de koorsluiting staat: ‘MF (= me fecit) 1701 
H-H-H’. De gewelfschilderingen zijn toen vermoedelijk overgeschil-
derd, al wekt het jaartal wel bevreemding: precies twee jaar nadat het 
halve dorp was afgebrand. ■

JAAP VAN DER VEEN EN ARIE DE GROOT
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[foto’s Jaap van der Veen]

Gewelven [foto’s Stadsherstel]
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DE PREEKSTOEL EN HET DOOPHEK
De preekstoel en het doophek, tegen en 
rondom de vierde zuidelijke schipkolom 
geplaatst, zijn beide van eikenhout en da-
teren uit de bouwperiode van de kerk. De 
zeskantige kuip van de preekstoel heeft ge-
korniste panelen en op de hoeken gecan-

neleerde zuiltjes met composiete kapitelen. 
Het ruggenschot en het klankbord hebben 
uitsluitend architectonische decoraties. De 
Grote Kerk van Purmerend, gesloopt in 1850, 
kende een vrijwel identieke kansel, gemaakt 
in 1640 door de Amsterdamse beeldhouwer 
Jan Dirckz. Beltsnijder. De kuip rust op een 
zware natuurstenen voet die als een console 
vanaf het basement van de kolom naar vo-
ren komt. In het basement naast deze voet 
zit een oog waaraan bij doopdiensten een 
koperen ring met een doopschaal werd be-
vestigd. In de dooptuin bevinden zich ook de 
banken voor de kerkenraad. Nog is te zien dat 
daarop vroeger kaarsenhouders stonden. Van 
het doophek dat de dooptuin omgeeft is het 
bovenste deel opengewerkt met kleine balus-
ters. Aan de achterzijde (zuidzijde) zijn twee 
deurtjes aangebracht, bekroond met twee 
ijzeren doopbogen. De voorzijde heeft geen 
deur, maar hier is wel een deel van het hek 
weg te nemen. In het midden is op de rand 

Het kerkmeubilair en andere 
objecten in de kerk

van het doophek een koperen lezenaar (voor 
de voorlezer/voorzanger) aangebracht. Ook 
de preekstoel heeft een koperen lezenaar. Al 
dit koperwerk komt verderop nog apart aan 
de orde.

DE KERKBANKEN
De vijf kolombanken, drie tegenover en twee 
aan weerskanten van de dooptuin, behoren 
eveneens tot het oudste meubilair. Dit wa-
ren de voornaamste gestoelten in de kerk, 
bestemd voor de bestuurders en andere 
notabelen van het dorp. Deze eikenhouten 
banken zijn overigens sober uitgevoerd; de 
voorschotten hebben eenvoudige panelen en 
alleen de ruggenschotten zijn met bogen en 
snijwerk versierd. Ze zijn ook niet overhuifd, 
zoals in sommige andere kerken wel het geval 
is.

De twee grote bankenblokken aan de kant 
van de toren zijn al net zo sober. Alleen zijn 
hier de achterschotten voorzien van een la-
ge, open balustrade (zoals bij het doophek), 
waardoor deze banken aan de achterzijde 
een visuele afsluiting hebben gekregen. De 
vier kleinere bankenblokken zijn bij de res-
tauratie in 1971-1972 vervaardigd, waarbij 
veel zeventiende-eeuws materiaal is ge-
bruikt. Het kleinste van de vier, met balusters 
aan drie zijden, is samengesteld uit delen van 
een soortgelijke bank die voor de middelste 
kolombank, bekend als de burgemeesters-
bank, heeft gestaan.

JAAP VAN DER VEEN, ARIE DE GROOT EN MARCO BLOKHUIS

Preekstoel en dooptuin [foto Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 1984]

De burgemeestersbank [foto Jaap van der Veen, 2016]

Interieur naar het westen, vóór de restauratie van 1950-1972 [foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]

Aan de noordzijde van de toren bevindt zich ruim vier meter bo-
ven de vloer een oude galerij of ‘hangverdieping’. Deze hangt 
overigens niet echt, maar rust op een balklaag die van de to-

renmuur naar de noordmuur van de noorderzijbeuk loopt en die door 
fraai beschilderde consoles wordt ondersteund. Een steile houten trap, 
die ook dient om verder omhoog te gaan, de toren in, leidt ernaartoe.

De galerij heeft aan de kerkzijde een houten wand die fraai is be-
schilderd, met een bies in drie kleuren blauw en in het midden een 
cartouche, waarbinnen in schoonschrift geschreven staat:

Ick sorg voort gemeen
Voor kerk en Christi 
leen

Deze tekst - ‘Ik zorg voor het volk, voor de kerk en het leengoed 
van Christus’ - lijkt erop te duiden dat hier vroeger de bedeling van 
de armen plaatsvond. Gijsbert Boomkamp noemt in zijn beschrijving 
(1740) dit opschrift ook en vermeldt bovendien dat op de gaanderij 
nog twee loterijbussen staan. Mogelijk waren die nog afkomstig van 
de loterijen die in de jaren na de grote dorpsbrand van 1699 waren 
gehouden ten bate van de getroffen bewoners.

Een houten dwarswand, voorzien van een deur en een venstertje 
dat zowel glas-in-lood als tralies heeft, verdeelt de verdieping in twee 
ruimten. De ene, tegen de noordgevel, is een overdekt kamertje, dat 
verlicht wordt door de kop van een voor de rest dichtgezet kerkven-
ster. In de noordwesthoek van deze kamer is een bijzondere eiken kast 
getimmerd, met een zware houten deur waarvan het slot inmiddels is 
verdwenen. Werden hier de gelden van de diaconie bewaard?

De ruimte naast de toren, waar de trap op uitkomt, heeft geen 
plafond, maar het gedeelte aan de kerkzijde - waar in de wand een 
vensterluikje met tralies zit waardoor je in de kerk kunt kijken - was 
vroeger misschien afgescheiden en wél overdekt. Omdat die afge-
scheiden ruimte dan twee wanden had met een getralied venster, is 
vaak gesuggereerd dat hier de gevangenis was ondergebracht. Een ge-
vangenis in een kerk is geen onbekend verschijnsel. In diverse kerken 

in Nederland was ergens, vaak onder de toren, een cachot dat dien-
de voor de opvang van landlopers en dronkaards. Meestal werden ze 
na één nacht weer weggestuurd. Ook bijvoorbeeld de Grote Kerk van 
Alkmaar kende zo’n plek; een nog aanwezig ordonnantiebord uit 1645 
waarschuwt ...dat niemandt onder de predikatie soo inde Kercke als in 
de Capelle deser stede, noch oock int uijtgaen van de selve, eenige inso-
lentie ofte baldadicheijt sal bedrijven op pene van gebracht te werden 
in het huijsgen onder t oude orgel ende aldaer een nacht te sitten, of drie 
gulden te betalen, doch sal de dienaer eer iemant daer in te brengen de 
ouders daer van verwittigen.

Als het in Schermerhorn inderdaad gaat om een gevangenis, dan is 
het wel opmerkelijk dat die zich niet in een stenen ruimte onderin de 
toren bevond of ergens anders beneden, maar op een houten gaande-
rij in de kerk. Bovendien op nog geen twee meter van de kast van de 
diaconie. Dat lijkt wel erg ‘de kat op het spek binden’! Of waren de ge-
traliede vensters misschien minder bedoeld om gevangenen binnen, 
dan om inbrekers buiten te houden? ■
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maar is ook polemisch van aard. De katho-
lieken (papisten) beweren wel dat zij alle 
godshuizen hebben gesticht, maar wat zij 
hier hebben gebouwd stelt niet zoveel voor 
en is soms al weer ruïne geworden. Kijk dan 
eens naar deze prachtige kerk die de protes-
tanten (reformeerden) nu tot stand brengen! 
En moge God zijn volk en kerk bij deze leer 
bewaren!

Verblint Papist roept sonder schijn:
Dat sij van al Godts Tempels sijn
De Stichters. Maer siet, deese kerck
Haer roem wat stuijt, en prijst oock ‘t 
werck
Der Reformeerden: Want merckt aen
Wat onder ‘t Pausdom is gedaen
In deese plaets: T is lang geleen

1450  Ons Ouders bouden soo wat heen. 
Een prochi kerck, wiens oude muyr 
noch huyden staet tot deser uyr.

1504  En naderhant is die vergroot, 
En hier een kleijn Capel, door noot

1526  Ghesticht: en namaels oock verwijt. 
Dit is al ’t doen van Pausdoms tijt.

 Maer staet wat stil en recht besiet
 Wat van den Reformeerd geschiet:
1612  Als door een storm ter neder stort 

De prochi kerck, ‘t Capel dat wort
1614  Van haer vergroot, en bleef soo staen 

Wel twintich Jaer: doen cond ’t niet gaen 
Want ’t kerckjen wiert al veel te cleijn.

1634 Sij breeckent af, en op dat pleijn
1636  Wordt stracs gestelt dit schoon gebou 

Met sulcken ijver, niemant sou 
’t Beschrijven connen, ijder wrocht 
Ter liefd’, en deed soo veel hij mocht: 
Siet boven eens. Bewaert o heer 
Dit Volck en kerck bij dese leer.

Onderaan is het bord gedateerd: Anno 
1636. In het opzetstuk bovenaan, geflankeerd 
door twee duifjes, staat aan weerskanten van 
het wapen van Schermerhorn de tekst: De 
mol int groene / velt is ons tot een / wapen / 
gestelt.

Gedenkborden als deze, maar meestal 
met alleen tekst, kwamen in meerdere ker-
ken voor, ook al in de middeleeuwen. Mooie 
voorbeelden zijn nog te zien in De Rijp, 
Alkmaar en Edam. In Broek in Waterland is 
de geschiedenis van de kerk in een gebrand-
schilderd glas weergegeven.

DE WIJZERPLAAT
Boven het gedenkbord is een wijzerplaat 
aangebracht, die het jaartal 1636 draagt. In 
de bekroning, met bovenop een Franse lelie, 
staan de initialen en het jaartal:
KKK / D.W.J. / Ao 1779 / B.H.D. P.H.D.

Wijzerplaten zijn nog in veel oude kerken 
aanwezig. Zij zijn of waren destijds aange-
sloten op het torenuurwerk. De grote wijzer 
gaf, rechtsom draaiend, de uren aan. Maar 
deze wijzerplaat bevat meer. Zo geeft de klei-
ne wijzer, linksom draaiend, de dagen van 
de maand aan: 5, 10, 15, 20, 25, 30 dagen. 
De maand zelf staat vermeld op een rol die 
zichtbaar is door een rechthoekige opening 
in de bekroning. Momenteel staat de maand 
‘AUGUSTUS’ voor. Het lijkt erop dat die rol 
aan het eind van iedere maand een stukje 
hoort door te draaien, maar de beide wijzers 
en de rol staan al lange tijd stil. Verder is er 
nog een venstertje links op de wijzerplaat 
waarin de stand van de maan wordt weerge-
geven; ook die staat stil.

De wijzerplaat is gemaakt door uurwerk-
maker Jacob Lambertsz. ter Brugge. Hij was 
een van de schenkers van het medaillon-
nenglas (glas 15) uit 1635 in het meest weste-
lijke venster in de noorderzijbeuk. Zijn graf-
steen bevindt zich nog in de kerk: D eerste 
serck in dese kerk / Hier leyt begraven / Jacob 
Lambertsz / Uurwerck maker is / gerust den 8 
Junius / 1668 out 68 Iaer / En sijn soon. Het 
uurwerk zelf bevindt zich helaas niet meer in 
de toren. Het is ooit voor oud ijzer verkocht

HET TIENGEBODENBORD
Tekstborden vormen een belangrijk element 
in het oude protestantse kerkinterieur. Zij 
dienden zowel ter versiering van het interi-
eur als ter lering en vermaning van de kerk- 
gangers. Een bord met daarop de Tien 
Geboden komt dan ook heel vaak voor. 

Wat opvalt bij het Tiengebodenbord in 
Schermerhorn is dat het dateert uit 1622. 
Het moet dus afkomstig zijn uit de vroegere 
kapel! Omdat dit en de twee hierna volgen-
de borden tekenen van verval vertoonden is 
in 2012 een conditierapport opgesteld, op 
grond waarvan een restauratie van de drie 
borden heeft plaatsgevonden. Voorjaar 2015 
kwam die gereed.

HET ORDONNANTIEBORD
Op het ordonnantiebord uit 1659 staan voor-
schriften waaraan elke bezoeker van de kerk 
of het kerkhof zich diende te houden, met 
de boetes die men bij overtreding moest be-
talen. Dit alles opdat de kerkdiensten niet 
verstoord zouden worden en het gebouw en 
het meubilair geen schade zouden oplopen. 
Typerend is, dat deze verordeningen niet 
door de kerkmeesters alléén, maar samen 
met de schout en schepenen van het dorp zijn 
uitgevaardigd. De Grote Kerk was een publiek 
gebouw, waar de plaatselijke overheid ver-
antwoordelijk voor was. De kerkmeesters wa-
ren aangesteld door diezelfde overheid. Dat 
was in andere plaatsen net zo en soortgelijke 
ordonnantieborden treffen we ook daar nog 
wel aan, bijvoorbeeld in Alkmaar en De Rijp.

HET GRAVENBORD
Het derde gerestaureerde bord is uit 1636 en 
toont een plattegrond van de kerk waarop al-
le graven staan aangegeven. Op de plaats van 
de toren, bovenin het bord, staat de tekst: 
Mens bereijt u tot / het graf, u levens / tijt gaet 
snel af / 1636. Op dit gravenplan hebben al-

Wijzerplaat 1636 [foto Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, 1965]

Ordonnantiebord 1659 [foto Nada Clare Miedema]

DE TORENINGANG
Wanneer we vanuit het schip kijken naar het 
westen, dan valt de classicistische omlijs-
ting van de toreningang op. Deze bestaat uit 
grenenhout maar is als marmer geschilderd. 
De beide deuren tellen elk acht panelen en 
zijn in verschillende tinten blauw geschil-
derd. Ze worden geflankeerd door drie gecan-
neleerde pilasters op hoge basementen, die 
een hoofdgestel dragen met daarboven een 
opvallend steil gebroken fronton. Drie vazen 
bekronen het geheel. Deuren en fronton ver-
tonen veel overeenkomst met het westelijke 
ingangsportiek van de kerk in De Rijp.

Op het timpaan binnen het fronton is een 
voorstelling van de Aankondiging aan de 
herders te zien, geschilderd in 1700 door J.M. 
Faber. Boven de wolken, juist daar waar het 
fronton doorbroken is, verschijnt de engel 
om de herders het grote nieuws van Christus’ 
geboorte te brengen.

In het fries onder de schildering, boven de 
beide deuren, staan de woorden uit Lucas 2 
die de engel tot de herders spreekt:

Herders en Vreest niet Want siet
Ick verkondige u een Boodschap blij 
Die Godt allen Volckren Aanbiet
Dat u Saligmaker Geboren sij Luc. 2

HET GEDENKBORD UIT 1636
Tegen de torenwand, boven de zojuist be-
schreven ingangspartij, hangt een gedenk-
bord of memoriebord uit 1636, dat de ge-
schiedenis van de kerk in woord en beeld 
weergeeft: linksboven twee afbeeldingen van 
de oude kapel, rechtsboven een voorstelling 
van het heien van de palen voor de nieuwe 
kerk, en onder dit alles een uitvoerig gedicht 
over de geschiedenis vanaf 1450 tot 1636. De 
twee afbeeldingen links geven de oude kapel 
vermoedelijk weer vóór en ná de uitbreiding 
in 1614. Te zien is onder andere dat aan de 
noordzijde een dwarsbeuk is toegevoegd. 
Dergelijke geschilderde afbeeldingen van 
kerkgebouwen worden vanwege hun driedi-
mensionale karakter wel geschilderde ma-
quettes genoemd, maar meestal zijn ze min-
der primitief dan deze.

Ook de voorstelling van het heien, rechts, 
is perspectivisch weinig correct, maar wel 
van historisch belang, want dit is een van 
de oudste afbeeldingen van Schermerhorn! 
Aan de onderzijde is het Zwet zichtbaar, 
rechts het oude rechthuis. Opvallend zijn de 
beide heistellingen, rechts die voor de toren 
en links die voor het koor. De rechter is veel 
hoger dan de linker, want de palen onder de 
toren moest uiteraard veel langer zijn dan die 
onder het koor. Vroeger werd met 50 tot 60 
mannen tegelijk, onder het zingen van een 
ritmisch heilied, het hijsblok opgehesen en 
weer neergelaten. In het midden zijn bouw-
vakkers te zien die reeds met balken sjouwen. 
Links zit een groepje mannen stenen te bik-
ken, stenen die vermoedelijk afkomstig zijn 
van de oude kapel. Op de achtergrond zijn 
enkele mannen bezig met het blussen van 
de kalk die binnenkort nodig is voor de met-
selspecie. Kortom, een blik op het complete 
bouwbedrijf van die tijd.

Het gedicht onder de beide schilderijen 
geeft niet alleen de geschiedenis van de kerk, 

Gedenkbord uit 1636 [foto?]

Tekening van de toreningang door K. Weeshoff [foto coll. Regionaal Archief Alkmaar] Gedenkbord uit 1636 [foto Jaap van der Veen]
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Het eenvoudige ronde doopbekken met 
een houder ter ophanging (aan de stenen 
voet van de preekstoel) is eveneens kopersla-
gerswerk. Op het bekken is in de vorige eeuw 
met witte verf ‘Doopvont 1636’ geschreven, 
maar het is de vraag of het inderdaad zo oud 
is. Dergelijke eenvoudige koperen bekkens 
zijn nu eenmaal niet precies te dateren.

De doopbekkenhouder is wel geelgieters-
werk en dateert uit de zeventiende eeuw. De 
ring waar het bekken op rust wordt gedragen 
door drie ranke balusters. Deze houder is be-
vestigd op een S-vormige, scharnierende arm 
met een dolfijnkopje en loopt uit in een knop.

Al dit koperwerk is kenmerkend voor een 
protestantse kerk. En hoewel niet alles onge-
schonden is gebleven geeft het koper, glim-
mend gepoetst, het kerkinterieur een bijzon-
dere uitstraling.

DE SCHEEPSMODELLEN
Onder de scheibogen tussen middenschip 
en noorderzijbeuk hangen twee modellen 
van oorlogsschepen, daterend uit de zeven-
tiende eeuw. Vóór de reformatie werd een 
scheepsmodel soms als votiefgeschenk aan 
de kerk gegeven, als inlossing van een be-
lofte die bijvoorbeeld een schipper in nood 
op zee had gedaan in een gebed om een be-
houden thuisvaart. In een protestantse kerk 
zoals hier in Schermerhorn kwam zoiets niet 
meer voor. Scheepsmodellen dienden er als 
herinnering aan een bepaald schip of een 
belangrijke gebeurtenis, of ook gewoon als 
decoratie. De meeste scheepsmodellen in 
kerken vinden we nu nog in Noord-Holland, 

met name in Waterland en de Zaanstreek (De 
Rijp, Jisp, Krommenie, Koog aan de Zaan), 
en in vissersdorpen en havensteden rond de 
voormalige Zuiderzee, zoals Hoorn, Marken, 
Durgerdam, Urk, Kuinre en Blokzijl.

De twee scheepsmodellen in Schermer-
horn zijn allebei gemaakt als een ‘hangend 
blokmodel’. Dat wil zeggen dat de romp van 
het schip vervaardigd is uit een massief blok 
hout, dat werd uitgehold en aan de achterzij-
de afgesloten met een fraai bewerkte spiegel. 
Ook betreft het in beide gevallen een drie-
master. De twee modellen zijn in 1969 en 
1970 gerestaureerd.

Het eerste scheepje heeft een gegolfde 
waterlijn met daarboven 64 kanonnen. Op 
de spiegel staat Jacob Simons Zn Anno 1663, 
vermoedelijk de naam van de schenker. 
Daaronder een ruiter te paard. Daar weer on-
der zijn twee rijen van vier nauwelijks zicht-
bare portretten te zien met links en rechts het 
wapen van Amsterdam, en helemaal onder-
aan twee walvissen.

Het tweede scheepje, eveneens met een ge-
golfde waterlijn, toont bovenaan op de spie-
gel een naar links rennende haas met daar-
onder het stadswapen van Amsterdam. Het 
scheepje is uitgerust met 68 kanonnen. Het 
draagt geen jaartal, maar is waarschijnlijk al 
van vóór 1659, want op het ordonnantiebord 
uit dat jaar staat naast veel andere verboden 
ook dat niemand moet proberen nae het schip 
of kroone[n] met enich dinck te goijen of met 
eenich instrument te stooten of aen te raken, 
op de boete van 10 stuy[vers]. Kennelijk hing 
er toen dus al een scheepsmodel in de kerk. ■
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Scheepsmodel in de noorderzijbeuk [foto archief SOHK] 

le rijen - behalve die aan weerszijden van de 
toren en de laatste rij in de koorsluiting - een 
letter gekregen, van west naar oost A t/m P, 
en alle graven in een rij zijn genummerd, 
van zuid naar noord 1 t/m 24. Elk uitgege-
ven graf en elke begraven persoon kon men 
aan de hand van dit bord naderhand precies 
traceren. De verkoop van graven en de gel-
den die bij een begrafenis betaald moesten 
worden, vormden voor de kerkmeesters een 
belangrijke inkomstenbron. We vinden zulke 
gravenborden ook in andere plaatsen, zoals 
Krommenie of Broek in Waterland.

HET ROUWBORD
Tegen de oostelijke sluitwand van de noord-
beuk - maar voorheen in de zuiderzijbeuk - 
hangt een rouwbord uit 1693 van een onbe-
kende dame. Een rouwbord werd gemaakt als 
een vooraanstaand iemand, vaak van adel, 
was overleden. Het bord werd eerst boven 
de voordeur van het huis gehangen en na de 
rouwperiode in de kerk, in de buurt van het 
graf, om de herinnering aan de overledene le-
vend te houden. Het was daarmee naast sym-
bool van de vergankelijkheid ook een blijven-
de representatie van zijn of haar aanzien en 
macht. Het rouwbord in Schermerhorn is 
classicistisch van opbouw met ionische zui-
len, een zwaar hoofdgestel en een gebogen 
fronton, alles zwart geverfd. Binnen het fron-
ton zien we rondom het jaartal MDC XCIII 
(1693) halmen van de oogst die de hoop op 
een leven na dit leven symboliseren en in het 
midden een witte schedel met een lauwer-
krans: de dood heeft gezegevierd. Het base-
ment toont twee gedoofde toortsen, symbool 
voor het uitgedoofde leven, met in een ban-
derol de tekst: OBIIT XXVII NOVEMBER (is 
overleden 27 november). Het gekroonde ova-
len wapenschild in het middenveld duidt op 
een vrouwelijke eigenaar. Het wapen is gevie-
rendeeld. Het eerste en vierde kwartier laten 
een vruchtdragende appel(?)boom zien, ge-

flankeerd door twee naar elkaar toegewende 
pauwen, tegen een rode achtergrond waar-
over drie gele (gouden) dwarsbalken lopen. 
Het tweede en derde kwartier tonen op een 
blauw veld een gouden keper, vergezeld van 
drie gouden wassenaars.

Het wapen met de boom en de pauwen 
zou volgens overlevering hebben toebehoord 
aan een familie Constant uit de Beemster. 
Onder alle 84 grafstenen met een opschrift of 
wapen in de kerk die Mr. J. Belonje in 1931 
heeft beschreven, komt er echter niet één 
voor met die naam of met het jaartal 1693. 
Ook bij onderzoek naar de bewoners van al-
le buitenplaatsen in de Beemster is de naam 
Constant niet aangetroffen. Vooralsnog blijft 
dus onbekend om wie het hier gaat.

DE KAARSENKRONEN EN ANDER 
KOPERWERK
Om de nieuw gebouwde kerk ook in de avon-
duren te kunnen gebruiken werden kroon-
luchters aangeschaft: drie grote in het schip 
en vier kleinere in de zijbeuken. Dat men 
daar dadelijk mee begon blijkt uit een van de 
drie grote kronen, die elk zes diep doorbui-
gende armen hebben en bovenaan schildjes. 
Deze kroon, waarvan de armen dolfijnkopjes 
hebben, is op de stam voorzien van het jaar-
tal 1635 en van de initialen EE van geelgieter 
Elias Eliasz. sr. (1609-1652) uit Amsterdam. Na 
1642 signeerde hij met de gekroonde initialen 
EE/V, net als zijn zoon Elias Eliasz. jr. (1634-
1672), wat verwijst naar de achternaam Vliet 
of Van Vliet. Deze kroonluchter maakte dus 
deel uit van de allereerste inrichting van de 
kerk en is thans het vroegst bekende werk van 
Elias Eliasz. sr. dat zich in een kerk bevindt. 
Jaartal en initialen staan tussen de schildjes, 
op de basis van de ring waaraan de kroon 
is opgehangen. De stam heeft verder aan 
de bovenzijde een soort paddenstoelhoed 

waaraan de schildjes bevestigd zijn en die 
typerend is voor de kroonluchters van Elias 
Eliasz. Op de schildjes met kwabornament 
staat in reliëf het wapen van Schermerhorn, 
een mol, in combinatie met een niet geïden-
tificeerd wapen. Mogelijk is deze kroon dus 
(mede) geschonken door de bestuurders van 
Schermerhorn. Op de twee andere kronen, 
anders vormgegeven en mogelijk iets later 
gemaakt, bevinden zich ook drie schildjes. 
Deze tonen een dorre boom, het oude wa-
pen van Haarlem, en een zwaard vergezeld 
van vier sterren en een kruisje, het nieuwe 
wapen van Haarlem. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat deze twee kroonluchters 
geschonken zijn door de stad Haarlem. De 
vier kleinere kronen in de zijbeuken, ook uit 
de zeventiende eeuw, hebben elk (nog maar) 
vier armen. Doordat alle kronen in de negen-
tiende eeuw zijn omgebouwd tot olielampen 
hebben ze niet meer de oorspronkelijke vorm 
en ook niet meer het oorspronkelijke aantal 
armen. Om ruimte te bieden aan de glazen 
kappen werden van de drie grote kronen de 
bovenste armen ingekort. Later zijn de olie-
lampen weer verwijderd maar de sporen van 
de ingreep zijn nog steeds zichtbaar.

Behalve de kronen is er nog ander fraai ko-
perwerk, zoals een lezenaar op het doophek 
en een op de preekstoel en verder een doop-
bekken met houder.

De lezenaar op het doophek heeft over-
vloedig en vanuit het midden symmetrisch 
krullende acanthusbladeren en rust op een 
stam met kwabornament. Dit type lezenaar 
is vele malen gegoten, tot in de achttiende 
eeuw werd het - met kleine aanpassingen - 
nog nagevolgd. De lezenaar in Schermerhorn 
dateert echter uit de zeventiende eeuw en is 
zeer vergelijkbaar met de lezenaar in de Oude 
Kerk te Amsterdam van omstreeks 1643-1645, 
die wel als prototype geldt en die vermoede-
lijk is gegoten door Joost Gerritsz., eveneens 
in Amsterdam werkzaam. Bijna vijf jaar later 
leverden vader en zoon Van Vliet een derge-
lijke lezenaar, voorzien van hun initialen, aan 
de kerk in het Friese Koudum. De lezenaar in 
Schermerhorn kan dus heel goed ook door 
hen geleverd zijn en daarmee één van de 
oudste van dit type zijn.

De huidige lezenaar op de preekstoel is 
aanzienlijk jonger, vermoedelijk achttiende- 
of zelfs negentiende-eeuws, en heeft een heel 
ander karakter dan de zware gegoten leze-
naar op het doophek. In een plaat koper zijn 
figuren gezaagd. Dit is niet het werk van een 
geelgieter maar van een koperslager. Uit een 
vaas in het midden komen bladranken met 
bloemen die het vlak vullen. De rechthoeki-
ge lezenaar heeft aan drie zijden omgeslagen 
randen met een golvende contour.

Wapenschildje met echtpaar en mol op de kroon uit 
1635 [foto Ruud Kampf]

Doopvont, opgehangen onder de preekstoel 
[foto Henkje Koning]
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De oude glazen in de kerken van Edam, Schermerhorn en De 
Rijp zijn vermaard. Noord-Holland bezit een aantal glas-en-
sembles uit de zeventiende eeuw waarmee toen oudere of 

nieuwgebouwde gereformeerde kerken werden voorzien. Het is daar-
bij opvallend dat de meeste glazen stedenwapens bevatten en dat ze 
in een bepaalde volgorde zijn aangebracht. In dit artikel wordt nader 
ingegaan op de glazen van de Grote Kerk van Schermerhorn.

RENAISSANCE GLAS
De kerk van Schermerhorn werd meteen na de bouw in 1634-1636 
beglaasd. Hier is van een voortleven van middeleeuwse tradities geen 
sprake. Hoe zou iemand die bijvoorbeeld de ramen van de kathe-
draal van Chartres gewend was tegen de glazen van Schermerhorn 
aankijken? In Chartres heeft men gewerkt met stukken door en door 
gekleurd glas. Loodstrips houden de stukken glas bij elkaar. Als moza-
ieksteentjes zijn de glasschijven naast elkaar gelegd zodat voorstellin-
gen zijn ontstaan. Deze zijn vlak, er wordt geen diepte gesuggereerd, 
van licht en schaduw is geen sprake. Het licht dat door het glas heen 
schijnt, doet het fonkelen, rood en blauw, als robijnen en saffieren. 
Het lijken wel wanden van edelstenen, de edelsteenwanden van het 
Hemelse Jeruzalem. De gotische kathedraal is als een stukje hemel op 
aarde. Maar in de vijftiende eeuw begon men al heel anders te werken: 
blank glas dat met doorzichtige emailverven werd beschilderd. Een 
andere verandering bestond hierin dat een glasschildering hoe lan-
ger hoe meer een schilderij werd op glas, met plastisch weergegeven 
figuren, die zich in een bepaalde ruimte bevinden, figuren waar het 
licht op schijnt en die vergezeld gaan van slagschaduwen. In de zes-
tiende en zeventiende eeuw ging men in deze lijn verder. Men maak-
te gebruik van rechthoekige stukken blank, ongekleurd glas. Dit glas 
werd eerst beschilderd met bruine of grijze grisaille en transparante 
emailverven: de grisaille voor de tekening, de emailverven voor de 
kleur. Daarna werden de beschilderde stukken glas in de oven gelegd, 
zodat de schildering zich kon hechten aan het glas. Ten slotte werden 
de stukken glas door middel van verticale en horizontale loodstrips 
met elkaar verbonden. Het licht dat door dergelijke gebrandschilderde 
ramen naar binnen stroomt is even helder en nuchter als de dag. Niet 
de flonkering van de muren van het Hemelse Jeruzalem, maar ramen 
waardoor de beschouwer naar buiten kan kijken, zodat hij de lucht en 
de takken van de bomen ziet. Niet de Hemelse Stad, maar de Noord-
Hollandse wolkenhemel.

SCHENKERS VAN GLAZEN
In een kathedraal als die van Chartres is niet alleen het licht hemels, 
maar zijn ook de voorstellingen heilig. Schermerhorn geeft echt een 
ander beeld. Dat hangt samen met de manier waarop de beglazing is 
gefinancierd. Toen de kerk beglaasd moest worden, schreven de kerk-
meesters mogelijke sponsors aan: stadsbesturen en andere bestuurs-
lichamen. Ook plaatselijke beroepsgroepen en particulieren droe-
gen hun ‘glaasje’ bij. Een dergelijke gang van zaken was niet nieuw. 
Ook bij de beroemde Goudse Glazen was men op zoek gegaan naar 
sponsors. De meeste glazen van de Goudse Sint-Jan dateren nog uit 
de katholieke tijd. Daar ziet men in de ‘schenkers-zone’ de schenkers 
met devoot gevouwen handen geknield. Maar in Schermerhorn zijn 
het geen hoge geestelijken of vorstelijke personen, maar vooral steden 
die de glazen hebben geschonken. De glazen met hun schenkers zijn 
in een bepaalde hiërarchie geplaatst. In de Goudse Sint-Jan ziet men 
hoge prelaten en de koning in het koor en in het transept. In Edam, 
Schermerhorn en De Rijp is iets dergelijks aan de hand. Ook hier is 
de beste plaats - het koor - voor de belangrijkste opdrachtgevers. In 
Edam, Schermerhorn en De Rijp zijn dat de zeven steden van West-
Friesland en het Noorderkwartier.

DE BESTUURSSTRUCTUUR TIJDENS DE REPUBLIEK DER 
VERENIGDE NEDERLANDEN
Laten we voordat we verdergaan ons even verdiepen in de bestuurs-
structuur tijdens de Republiek. De Republiek (1588-1795) was een fe-
deratie van de zeven Noord-Nederlandse provinciën Holland, Zeeland, 
Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland. De federale 
zaken werden afgehandeld in de Staten-Generaal in Den Haag. Onder 
de federale zaken vielen buitenlandse zaken, defensie, het beheer 
van de Generaliteitslanden, de Oost-Indische en de West-Indische 
Compagnie. Iedere provincie had één stem, maar de stem van Holland 
woog het zwaarst, omdat daar de meeste mensen woonden en omdat 
dit gewest het meeste betaalde. Iedere provincie werd bestuurd door 
de Staten. De Staten of Standen vormden oorspronkelijk een college 
dat de drie standen vertegenwoordigde: de geestelijkheid, de adel 
en de derde stand (de steden). Zo’n college kwam bijeen na oproep 
door de vorst. Tijdens de Republiek bestonden de Staten van Holland 
uit negentien leden: de hoge adel had één stem, de overige stemmen 
kwamen toe aan achttien steden. Omdat Amsterdam de helft betaalde 
van het Hollandse aandeel in de algemene middelen, nam deze stad 
dezelfde positie in als Holland in de federatie.

Het dagelijkse bestuur berustte in Holland bij de Gecommitteerde 
Raden. Deze waren onderverdeeld in de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier (ten zuiden van het IJ) en die van West-Friesland en het 
Noorderkwartier (ten noorden van het IJ). De Gecommitteerde Raden 
van West-Friesland en het Noorderkwartier vergaderden in Hoorn in een 
gebouw dat dateert uit 1630-1632. Dit college telde zeven leden: de af-
gevaardigden van Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnickendam, 
Medemblik en Purmerend. Dit is de volgorde waarin zij stemden, die 
werd bepaald door de belangrijkheid van de stad. De gevel van het ge-
bouw in Hoorn is in deze stemvolgorde versierd met de gebeeldhouw-
de wapens van de zeven steden. De wapens zijn bont beschilderd. 
Helemaal bovenaan is het wapen van Alkmaar te zien, dan volgen links 
en rechts van Alkmaar respectievelijk Hoorn en Enkhuizen. Vervolgens 
een verdieping lager Edam en Monnickendam. Ten slotte, weer een 
verdieping lager, Medemblik 
en Purmerend. Na de ophef-
fing van de Gecommitteerde 
Raden van West-Friesland en 
het Noorderkwartier in 1795 
werd hun gebouw een gerechts-
gebouw. Sinds 1878 is hier het 
Westfries Museum gevestigd.

Andere belangrijke bestuurs-
lichamen waren de water-
schappen of hoogheemraad-
schappen. Dit zijn openbare 
lichamen ter verzorging van 
de waterstaatsbelangen. Voor 
de gebieden boven het IJ wa-
ren het Hoogheemraadschap 
van de uitwaterende sluizen in 
Hollands Noorderkwartier en 
het Waterschap West-Friesland 
van belang.

STEDENGLAZEN
Hoe ging men te werk wanneer een kerk beglaasd moest worden? Eerst 
traden de kerkmeesters in contact met potentiële opdrachtgevers, om 
te beginnen de steden. Deze waren niet onwillig een raam te schenken. 
Zo’n raam was reclame voor de stad. De ramen werden in principe 
ontworpen en uitgevoerd door kunstenaars uit de schenkende stad. 

De glazen van de Grote Kerk 
in Schermerhorn

PETER VAN DAEL

Gebouw van de Gecommitteerde Raden 
West-Friesland en het Noorderkwartier in 
Hoorn [foto Wikimedia Commons]

Smederij, detail van medaillonraam (glas 15) [foto Piet van der Werf]

DE GROTE KERK            NADER BEKEKEN
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De steden stonden erop dat ze de juiste 
plaats zouden krijgen. Zo besloot Alkmaar 
een glas te schenken aan Schermerhorn mits 
dat der stads glas een behoirlijke plaetse sal 
worden gereserveert. De steden worden in 
een vaste volgorde geplaatst. Het is dezelf-
de volgorde als bij de wapens aan de gevel 
van het gebouw van de Gecommitteerde 
Raden in Hoorn. Deze volgorde vinden we 
terug in de koorruimtes van de kerken van 
Edam, Schermerhorn en De Rijp. In het mid-
den Alkmaar, vervolgens links van Alkmaar 
Hoorn, rechts Enkhuizen. Daarna, steeds 
verspringend, Edam en Monnickendam, 
Medemblik en Purmerend. De steden wor-
den primair aangeduid door hun wapens, 
soms ook door bepaalde belangrijke gebeur-
tenissen die met de betreffende stad in ver-
band worden gebracht.

DE GLAZEN IN SCHERMERHORN
Gaan we nu over naar de gebrandschilderde 
glazen in Schermerhorn. Elf zijn bewaard 
gebleven. Er moeten er echter meer zijn ge-
weest. In 1740 geeft G. Boomkamp in zijn 
manuscript De stadt Alkmaer met haare dor-
pen een opsomming van zeventien glazen. 
Op foto’s uit 1887, te vinden in de Beeldbank 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
te Amersfoort, is te zien wat er toen nog 
over was van de glazen. Tussen 1892 en 1896 
werden zij door het atelier F. Nicolas & Zn. 
uit Roermond gerestaureerd. Wanneer we 
de door Nicolas gerestaureerde ramen ver-
gelijken met de foto’s, is te zien hoeveel het 
Roermondse atelier heeft aangevuld en ver-
nieuwd. Het was toen vooral de bedoeling om 

het beeld te herstellen. De voorstelling moest 
weer duidelijk zijn en namen en opschriften 
weer leesbaar. Lege plekken moesten worden 
ingevuld. Bij dit alles ging men uit van wat er 
nog was, maar aangevuld met eigen fanta-
sie. Men ging er nog niet vanuit dat het oor-
spronkelijke glas zo veel mogelijk behouden 
moest blijven. Het ging om een aangenaam 
en authentiek ogend effect. Later, in 1949, 
heeft Atelier Bogtman te Haarlem de ramen 
gerestaureerd met meer respect voor het oor-
spronkelijke glas. In 1993-1995 heeft dit ate-
lier conserverende handelingen uitgevoerd. 
Ook werd toen een beschermende beglazing 
aangebracht.

(Glas 0) We gaan nu de glazen één voor 
één langs. Het belangrijkste glas, dat van 
Alkmaar, bevindt zich in het midden van 
het koor. We zien het wapen van deze stad, 
een burcht, ondersteund door twee leeuwen 
als schildhouders. Hierboven bevindt zich 
Faam, die de loftrompet steekt. Het glas bevat 
de opschriften: ALCKMAER en ANNO 1635. 
Ontwerper en uitvoerder is de Haarlemse 
kunstenaar Pieter Holsteyn. Wanneer we het 
raam zoals dat er nu uitziet vergelijken met 
de foto uit 1887, blijkt dat het oorspronkelijke 
raam goed bewaard is gebleven.

(Glas 1) Het glas dat door Hoorn geschon-
ken is toont het wapen van de stad, een hoorn. 
Dit wordt geflankeerd door Ceres, de godin 
van de landbouw, en Neptunus, de god van 
de zee. Boven in het glas bevindt zich Faam 
met haar loftrompet te midden van zeven 
putti met landbouwattributen. Beneden ziet 
men een paneel met de Slag op de Zuiderzee. 
Hier hadden de Geuzen, nabij Hoorn, de 

Spanjaarden, die onder leiding stonden van 
Bossu, in 1573 verslagen. Het glas, dat uit 1636 
dateert, is van de hand van Jan Engelsman uit 
Hoorn. Het opschrift onder het paneel meldt 
het volgende: Den Hoorn der saligheijt / Ons 
‘t Huijs Davids bereijt / Ick Ben de Moeder-
stadt van soo Veel moedich bloet / Bossu en 
zijn Vlootsbanier sulcx Wel getuijgen doet / 
Ick heb Van Allen eerst ’t groot Haring-net ge-
breijdt Ao. 1416 / Buijssen Schepen en Lands 
douwen door de Hoorn vol bereijd / 1636. Jan 
Merist. Engelsman. Het opschrift verwijst on-
der andere naar de legendarische uitvinding 
van het haringnet in Hoorn in 1416. Het glas 
is goed bewaard gebleven.

(Glas 2) Het glas van Enkhuizen lijkt qua 
opbouw op het Hoornse glas. Het is eveneens 
van de hand van Jan Engelsman en heeft 
dezelfde datering. Het wapen van de stad - 
drie haringen - wordt geflankeerd door de 
personificatie van de vrede met een olijftak 

in de hand en de god van de zee, Neptunus. 
Hierboven staat Faam tussen putti met 
voorwerpen die verwijzen naar de rijkdom-
men van de zee. Boven Faam zweven nog 
meer putti. Onder het wapen is de haring-
vloot van Enkhuizen weergegeven. In het 
onderschrift is te lezen: Si. Deus. Pro. nobis 
/ quis. Contra. Nos / De Enchuijsers hun met 
de Haringvanghst …/ Dies souten Haring tot 
Bockingh Word bereijt / De Osse Coperij siet 
men daer ’t allermeest hanteren / Het Water 
voor de Stat met veel Buijsssen is beleijt. / Anno 
1636. De tekst begint met een Bijbelcitaat 
(Romeinen 8:31): ‘Als God voor ons is, wie 
kan dan tegen ons zijn?’ Ook is te lezen dat 
Enkhuizen te maken heeft met de haring-
vangst en de verwerking van zoute haring tot 
bokking. Verder dat de haven van Enkhuizen 
vol buizen ligt. Een buis is een bepaald soort 
zeevarend kielschip, dat gebruikt werd voor 
de handel en de visserij. Het raam is tamelijk 
goed bewaard gebleven.

(Glas 3) Het glas van Edam toont het 
stadswapen – een stier en drie sterren – dat 
wordt vastgehouden door twee leeuwen. Het 
dateert uit 1635 en is gemaakt door Claes 
Symonsz uit Edam. Boven het wapen zijn een 
lauwerkrans en twee putti te zien. Onder de 
stier is te lezen: De Stadt Edam geeft / Dit glas 
Anno 1635. Grote stukken van dit raam zijn 
door het atelier Nicolas vervaardigd: de lau-
werkrans, de kop van de rechter leeuw en het 
decoratieve werk onder het opschrift.

(Glas 4) Het door Monnickendam ge-
schonken glas is in 1635 vervaardigd door 
Claes Symonsz. Het wapen toont een monnik 
met een knots over de schouder. Het wordt 
vastgehouden door twee griffioenen. Onder 
het wapen is te lezen: MONEKEDAM / ANNO 
1635. Het decoratieve werk onder het op-
schrift is een verzinsel van het atelier Nicolas. 

(Glas 5) Het glas van Medemblik van de 
glazenmaker Marten Bartelsz Busier uit de-
zelfde stad toont het wapen van Medemblik   

- een paal - dat door twee leeuwen wordt vast-
gehouden. Onder het wapen het opschrift: 
ALSMEN / MDCXXXV / HEEFT GESCHREVEN 
/ SOO HEEFT DIE / STADT MEDENBLYCK 
/ TER EEREN VANDEN / GODTS DIENST 
ALHIER / DIT GLAS GEGEVEN / 1635. Aan 
weerszijden twee vrouwenfiguren die door 
het atelier Nicolas zijn bedacht. Verder is 
een medaillon te zien met een gezicht op 
Medemblik vanaf het water. Het decoratieve 
werk onder de tekst is eveneens van het ate-
lier Nicolas.

(Glas 6) Het glas van de laatste stad, 
Purmerend, is in de loop van de achttien-
de/negentiende eeuw verloren geraakt. 
Boomkamp noemt het in 1740. Hij geeft ook 
het opschrift weer: Tot Godes Eer en liefde ras 
geeft de stad Purmerent dit glas.

Er bestaat overigens een verhaal dat drie 
van de zeven steden met elkaar verbindt. In 
Monnickendam stond een klooster dat een 
stier bezat. Op een gegeven moment was 
deze stier weggelopen. De monnik met een 
knots uit het wapen van Monnickendam ging 
de stier achterna. De stier legde zich ‘s nachts 
te ruste op de plek waar later de kerk van 
Edam zou worden gebouwd: deze stier is ver-
eeuwigd in het wapen van Edam. De hoorn in 
het wapen van Hoorn zou afkomstig zijn van 
de genoemde stier.

Na de zeven steden volgen de overige auto-
riteiten, wederom in hiërarchische volgorde.

(Glas 7) Het waterschap De Beemster 
schonk een glas dat voorzien is van een car-
touche met een roodbonte koe in een weiland 

boven water. De cartouche wordt vastgehou-
den door een leeuw. Aan weerszijden zien we 
kleurige bloemen, vruchten en korenaren, 
afkomstig van de drooggelegde Beemster. 
Onder de stier leest men: Beemster / Landts 
/ Waepen. Het glas zal omstreeks 1635-1636 

Slag op de Zuiderzee (glas 1) [foto Piet van der Werf]Ramen van Medemblik, Edam en Hoorn in het koor (glas 5, 3 en 1) [foto Stadsherstel]

Wapen van Enkhuizen (glas 2) [foto Peter van Dael]

Wapen van Monnickendam (glas 4) [foto Peter van Dael]

Detail glas van Medemblik (glas 5) [foto Peter van Dael] Glas van De Beemster met koe in de wei (glas 7) 
[foto Stadsherstel]

Pieter Holsteyn, Vidimus voor het glas-in-loodraam 
van de Schermeer, 1635 Collectie RCE, Amersfoort
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1 J.J.F.W. van Agt, De provincie Noordholland. Eerste stuk: Waterland en omgeving, ’s-Gravenhage 1953, afb. 213. 2 Van Ruyven-Zeman (2006), 5.

zijn ontstaan. Van het oorspronkelijke glas is 
veel verloren gegaan. De leeuwenkop en de 
linten boven en onder zijn bedenksels van 
het atelier Nicolas. In zijn kleurigheid is het 
een aantrekkelijk glas, al is er nog maar wei-
nig van oorspronkelijk.

(Glas 9) Het volgende glas is geschonken 
door het Hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en 
West-Friesland. Boven is het wapen van het 
hoogheemraadschap afgebeeld in de vorm 
van letterlijk weergegeven sluizen: drie wa-
terpoorten met daarvoor water, waarin zwa-
nen zwemmen. Hierboven zien we in het 
midden Neptunus op een dolfijn met aan 
weerszijden de wapens van Holland (links) 

en West-Friesland (rechts). In het midden 
van het raam is blijkens het onderschrift het 
Eerste concilium der apostelen het concilie 
weergegeven dat in het jaar 48 te Jeruzalem 
is gehouden (Handelingen 15). Aan weerszij-
den hiervan en beneden worden de wapens 
aangetroffen van de vijf hoofdingelanden. 
De hoofdingelanden vormden het algeme-
ne bestuur van een hoogheemraadschap, de 
dijkgraaf en de hoogheemraden fungeerden 
als het dagelijks bestuur. Het eerste concilie 
wordt hier ten voorbeeld gesteld van de over-
eenstemming die er moet zijn tussen de dijk-
graaf en de hoogheemraden aan de ene kant 
en de hoofdingelanden aan de andere kant. 
Het glas, gemaakt in 1636, is van de hand van 
Willem Christiaens en Jan Marquusz Talen. 
Het draagt overal de sporen van de restaura-
tie van Nicolas.

(Glas 11) Geschonken door het bestuur 
van de Bedijkte Schermer, toont dit glas het 
wapen van het in 1632-1635 ingepolderde 
gebied. We zien een engel met een zwaard en 
een schild. In het schild een molen als ver-
wijzing naar de molens die het water uit de 
Schermer hebben afgevoerd. Wat de identi-
teit van de engel betreft gaan de gedachten 
uit naar de aartsengel Rafaël. Het onder-
schrift luidt: SCHERMEERS BESCHERMER 
/ 1635. Links van het wapen staat een visser, 
omgeven met attributen die naar visserij ver-
wijzen. Hij krabt zich vertwijfeld het hoofd, 
omdat hij ten gevolge van de drooglegging 

zijn beroep niet meer kan uitoefenen. De 
karnende boerin aan de andere kant heeft de 
toekomst. De koe en de landbouwwerktuigen 
naast haar verwijzen naar de nieuwe activi-
teiten in de Schermer: landbouw en veeteelt. 
De ontwerpschets van Pieter Holsteyn van dit 
raam (1635) is bewaard gebleven1. Hier zien 
we onder de visser een guirlande met vissen 
en onder de boerin een guirlande met vogels. 
Het atelier Nicolas heeft van de vogels bij de 
boerin vissen gemaakt.

(Glas 13) Van dat glas weten we dankzij 
de eerder genoemde Boomkamp dat het 
in 1635 is geschonken door de schepenen 
van Schermerhorn. Het glas geeft het oor-
deel van Salomo weer (1 Koningen 3:16-28). 
Een dergelijke voorstelling is typerend voor 

In de middelste rij Jozef en de vrouw van 
Potifar (Genesis 39:12) met de tekst: Gelijck 
Jozef zijn rock heeft verlaeten / Laet zoo de 
sonden en wilt ze haeten. Gen. 39 Vs 12 / Dirck 
Claesz Tijsz / Anno 1635. Daarnaast een sme-
derij met de tekst: Soo vier en d’hamer ‘t ijzer 
/ kneest / Sulx doet in ons goodts / Woord en 
geest / Jacob Lambertsz / Ter brugge.

In de onderste rij de bruiloft van Kana 
(Johannes 2:1-12) met het bijschrift: Mijn 
vreugde Triomphant / Door Gods voorziende 
hand / Anno 1635. Daarnaast de terugkeer 
van de verloren zoon (Lucas 15:20-32) met 
het bijschrift: Den verloren Soon desolaet / 
Komt tot zijn Vader om genaed / Evert Pietersz 
/ Anno 1635.

CONCLUSIE
We constateren dat de glazen zijn gerang-
schikt naar de waardigheid van de schenkers. 
In het koor bevinden zich de zeven steden 
van West-Friesland en het Noorderkwartier 
in hiërarchische volgorde. Dan volgen aan de 
noordzijde de glazen van de waterschappen 
en van de plaatselijke wereldlijke en kerkelij-
ke autoriteiten. We zien achtereenvolgens het 
glas van de in 1612 drooggevallen Beemster, 
het glas van het Hoogheemraadschap van 
de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland 
en West-Friesland, het glas van de in 1632-
1635 drooggelegde Schermer, het glas van 
de schepenen van Schermerhorn en ten slot-
te het glas van de kerkenraad of de kerk- en 
weesmeesters van Schermerhorn. Uit de 
beschrijving van Boomkamp uit 1740 blijkt 
dat ook ramen aanwezig waren van onder 
andere de tien steden van het Zuiderkwartier 
en van de stad Amsterdam. De huidige volg-
orde van de glazen aan de noordzijde is niet 

de oorspronkelijke. Szuszanna van Ruyven-
Zeman2 suggereert als volgorde: eerst het 
Zuiderkwartier, het Noorderkwartier en de 
Rekenkamer (respectievelijk glas 7, 8 en 9). 
Vervolgens de belangrijke stad Amsterdam 
(glas 10). Dan de waterschappen (glas 11, 12 
en 13), ten slotte de lokale autoriteiten (glas 
14, 15 en 16). Hoewel de preekstoel het cen-
trum is van de kerk, en de oost-westas niet 
meer telt zoals vóór de reformatie, is dit laat-
ste wel het geval waar het de plaatsing van 
de glazen betreft. Een merkwaardig voortbe-
staan van een oude gewoonte. ■
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Hoogheemraadsglas (glas 9) [foto Peter van Dael]

Medaillonglas (glas 15) [foto Peter van Dael]

Plattegrond ramen [Bulletin SOHK, nr. 62, p4 ]

Oordeel van Salomo op het glas van de schepenen van Schermerhorn (glas 13) [foto Peter van Dael]

rechtscolleges. De voorstelling is gebaseerd 
op een gravure uit ongeveer 1629 van Boëtius 
a Bolswert naar een schilderij van Rubens. 
Rubens had dit schilderij in 1615-1617 ge-
maakt voor het stadhuis van Brussel. Het 
ging in 1695 verloren bij het bombardement 
van de stad door de Fransen. De voorstelling 
vult het hele vlak. Beneden zijn de wapens 
van de schepenen weergegeven. Links boven 
is een wolk te zien met daarin een hand met 
een zwaard. Het bijschrift luidt: ‘t kint van / 
Godt gegeeven / Romeijn 3 4. Er wordt verwe-
zen naar Romeinen 3:4: ‘U blijkt rechtvaardig 
wanneer u rechtspreekt’. Meer dan de helft 
van het oorspronkelijke glas is verdwenen, 
dit is door Nicolas bijgemaakt.

(Glas 15) Het laatste glas is in 1635 ge-
schonken door de kerkenraad of door de 
kerk- en weesmeesters van Schermerhorn. 
De schenkers zijn niet door wapens of huis-
merken aangeduid, maar door figuratieve 
medaillons met Bijbelse thema’s of weer-
gaven van beroepen. Glasmedaillons zijn  
overigens typisch voor privé-huizen.

In de bovenste rij zien we Simson die de 
leeuw verscheurt (Rechters 14:5-9) en de 
tekst: Door des Heeren Welbehagen / Heeft 
Simson dees leeuw verslagen / Capitel 14 v 5 
en 6 / Simon Kornelis / Anno 1634.

Ets van Boëtius Adams Bolswert naar het (verloren) 
schilderij van Peter Paul Rubens: ‘Het Oordeel van 
Salomon’. Metropolitan Museum of Art, New York

Glas met een huismerk (glas 13) [foto Peter van Dael]
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Merktekens of (huis)merken zijn 
van alle tijden. Overal zijn ze in 
de loop der eeuwen aangebracht: 

op huizen, boerderijen en in kerken. In 
Schermerhorn zijn ze te vinden op banken, 
zerken en (gebrandschilderde) ramen, maar 
nog nooit zag ik een deur vol huismerken. 
Dit bijzondere fenomeen alleen is al re-
den genoeg om in dit thema-bulletin over 
Schermerhorn aandacht te besteden aan 
huismerken.

Het begrip ‘merk’ is veelbetekenend, zo 
niet verwarrend. Zo zijn er huismerken, 
handmerken, telmerken, noem maar op. 
Allemaal zeggen ze iets over degene die ze 
aanbracht, maar in de dagelijkse praktijk 
hadden ze een verschillende zeggingskracht 
en functie.

Huismerken werden gebruikt als een 
handmerk in situaties waarin de eigenaar 
zich wenste te onderscheiden of te presen-
teren. Zoals de adel het wapenschild ontwik-
kelde tot symbool van macht en status, zo 
ontwikkelden de gegoede burgerij of bijzon-
der begaafde ambachtslieden hun handmerk 
tot symbool van status of reputatie.

In de Middeleeuwen was het gebruike-
lijk dat een eigengeërfde boer een huismerk 
sneed in de bovendorpel van de deurpost 
van zijn boerderij. Dit huismerk was een 
teken van zijn recht om als vrij man con-
tracten te ondertekenen. Omdat weinigen 
konden lezen en schrijven had dit huismerk 
de juridische betekenis van een handteke-
ning. Daarnaast plaatsten mensen die de 
schrijfkunst niet machtig waren vaak hun 
persoonlijk merkteken of handmerk om ju-
ridische, zakelijke of financiële handelingen 
te bekrachtigen. Deze handmerken waren 
persoonsgebonden tekens die in de regel 
bestonden uit rechte, horizontale, verticale 
en schuin geplaatste lijnen. Ze kwamen veel 
voor van de veertiende tot het midden van de 
zeventiende eeuw. Ditzelfde handmerk ken-
nen we weer als huismerk, bijvoorbeeld op 
grafzerken in kerken.

Kooplieden plaatsten hun persoonlijke 
merkteken op hun (ver)koopwaar om daar-
mee hun bezit aan te duiden, zoals op ton-
nen, maar ook op balken bij transport over 
water en de verhandeling van het vlot in de 
balkenhaven.

Ambachtslieden van verschillende gil-
den zoals timmerlieden, loodgieters en 
steenhouwers brachten om diverse redenen 
merktekens aan op hun materiaal om zich 
daarmee te onderscheiden van hun colle-
ga’s. Van steenhouwers is bekend dat ze in de 
verschillende onderdelen van een gehouwen 

object hun steenhouwersteken aanbrachten. 
Bij kwaliteitscontrole kon dan altijd worden 
achterhaald wie het desbetreffende stuk na-
tuursteen had bewerkt. De loodgieter onder-
scheidde zich door bijvoorbeeld op zijn, op 
het dak aangebrachte loodwerk zogenaamde 
trotseerloodjes aan te brengen waarop vaak 
zijn beroep en huismerk stonden afgebeeld. 
Op bijgaande afbeelding van de firma Krook 
zijn de leidekkershamer en de steelpan om 
het lood in te smelten, weergegeven. Tot op 
vandaag worden zulke trotseerloodjes door 
loodgieters gebruikt om van hun werkzaam-
heid te getuigen.

Bij timmerlieden is het ingewikkelder. Zij 
gebruikten merken voor verschillende doel-
einden. Onder de noemer timmermansmer-
ken kennen we handmerken van ongeveer 
10 tot 20 cm groot die door de timmerlieden 
naderhand werden aangebracht, wellicht 
als teken van hun ‘beroepstrots’. Deze bete-
kenis wordt inmiddels betwist. Aangezien 
ze veelal voorkomen in een doorgezaagde 
vorm vermoedt men dat ze op het ruwe hout 
werden aangebracht om ze vervolgens bij 
het bewerken bij elkaar te kunnen brengen. 
Daarnaast kennen we telmerken en vlotmer-
ken. Telmerken werden in kappen aange-
bracht om de constructie op de juiste manier 
in elkaar te kunnen zetten. Vlotmerken wer-
den door eigenaren aangebracht op hout dat 
in vlotten de rivier afdreef, om het eigendom 
goed te kunnen herkennen als het was aan-
gekomen in de balkenhaven.

Merken in de Grote Kerk
van Schermerhorn

TEKST1 EN FOTO’S JAAP VAN DER VEEN

Het bijzondere van de huismerken in de 
Grote Kerk van Schermerhorn is dat die op 
diverse plaatsen zijn aangebracht: op de 
kerkbanken, op een gebrandschilderd raam, 
op de grafstenen, in de kapconstructie van de 
toren en natuurlijk op die bijzondere deur die 
toegang geeft tot de consistoriekamer.

DE KERKBANKEN
De huismerken op de achterste kerkbank 
kunnen om twee redenen zijn aangebracht. 
Ze kunnen zijn aangebracht door de huur-
der van de bank om aan te geven dat deze 
plaats alleen hem toebehoorde. Maar het 
feit dat de huismerken alleen op de achterste 

bank zijn aangetroffen, lijkt meer te duiden 
op het werk van jongelui die zich verveelden 
tijdens een lange preek en daarom uit balda-
digheid het huismerk van hun vader L.B. van 
den Broek in de bank krasten. Dit vermoeden 
wordt versterkt door alle andere teksten die 
eromheen zijn gekrast.

In de eerste herenbank vanaf het oosten 
aan de noordkant is in de zijkant eveneens 
een huismerk aangebracht. Waarschijnlijk 
ook uit verveling. Een huismerk ging na de 
dood van de vader over op de oudste zoon. 
Nakomende zonen mochten hetzelfde huis-
merk gebruiken maar dan, om zich te onder-
scheiden, aangevuld met een extra streepje.

Dit jaar is Stadsherstel Amsterdam begonnen met de restauratie van de Grote 
Kerk in Schermerhorn. Zo’n restauratie kent een lange periode van voorbereiding 
en onderzoek. Een deel van dat onderzoek richt zich op de historie van het gebouw 
en zijn onderdelen. Zo is vorig jaar bouwhistorisch onderzoek gedaan naar de 
bankenblokken. In de zijkant van één van de herenbanken is een merkteken gekerfd. 
En niet alleen daar. Opvallend is ook de deur die, bij binnenkomst via de ingang onder 

de toren, direct rechts te zien is. Op die deur zijn tal van huismerken aangebracht.

De grafsteen van Cornelis IJsbrants, houtkoper tot Schermer Hoorn. De steen toont het beeld van een houthaven
Trotseerloodje

Detail van de achterste bank met ingekraste tekst

Detail van de achterste bank met ingekraste tekst

Deur onder de toren naar de consistorie met ingekraste huismerken

DE GROTE KERK            NADER BEKEKEN

1  Deze tekst is gebaseerd op een ongepubliceerd artikel: D.G. van Maren, Merken in de Grote Kerk van 
Schermerhorn. Tiel, december 2013.

Opschrift aan onderzijde burgemeestersbank
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DE GRAFZERKEN
Op veel grafzerken is een huismerk aange-
bracht om eenvoudig aan te geven wie on-
der de steen begraven lag. In de kerk van 
Schermerhorn hebben 119 zerken een huis-
merk. Het gaat daarbij om 94 verschillende 
merken. Sommige eigenaren beperkten zich 
in de aanduiding van hun bezit tot alleen het 
huismerk. Maar anderen lieten ook hun be-
roep in steen houwen.

Bij merken van beroepen valt op dat ge-
reedschap wordt afgebeeld: de troffel als 
symbool van de metselaar en de beslagbijl 
als symbool van de timmerman. Daarnaast 
wordt een drietal keren het symbool van de 
kleermaker gevonden, de schaar.

Om het statusaspect of de beroepstrots 
nog duidelijker naar voren te brengen, wer-
den naast het handmerk ook wel uitgebreide-
re voorstellingen van de nering en nijverheid 
geplaatst. Molenaars bijvoorbeeld lieten vaak 
hun bedrijf c.q. molen op hun grafzerk beite-
len. In de kerk van Schermerhorn komt twee 
keer een afbeelding van een molen voor: een 
standerdmolen1 uit 1676 en een rosmolen. 
Links naast de rosmolen zijn nog een huis-
merk en initialen zichtbaar. Vermoedelijk is 
de molenaar een grutter geweest. De afbeel-
ding van dat beroep in het Menselyk Bedryf 
door Jan en Caspar Luyken doet het ver-
moeden (ook op die afbeelding is linksonder 
een huismerk zichtbaar). In Noord-Holland  
kennen we nog een vergelijkbare rosmolen. 
Deze staat in een Gooise hallenhuisboer-
derij aan de Langeweg 19 te Blaricum en is 
oorspronkelijk ook als grutmolen in bedrijf 
geweest.

Schippers werden graag in steen met hun 
schip vereeuwigd, soms een driemaster met 
de wind vol in de zeilen terwijl een andere 
schipper slechts een een-master bevoer.

HET GEBRANDSCHILDERDE GLAS
In de noordgevel, in het tweede raam van-
af de westzijde, zit een gebrandschilderd 
glas met de voorstelling van het oordeel van 
Salomo. Dit glas is in 1635 bij de bouw van 
de kerk geschonken door de Schepenen van 
Schermerhorn. In het vak rechtsonder de 
voorstelling van Salomo zijn twee wapen-
schilden met merken aangebracht. Het bo-
venste rode schild is voorzien van een merk 
en de intialen C en I in een gele kleur. Onder 
dit schild is de naam Cornelis Janszoon 
Meechies aangebracht. Daaronder bevindt 
zich een geel schild met in zwart een mo-
nogram als merk. Daar weer onder staat 
vermeld: Steen Graft, Secretaris Anno 1631. 
Steengraft werd in 1584 predikant van de ge-
combineerde kerkgemeente Schermerhorn 
en Grootschermer. Na de splitsing van de 

aangetroffen, is het ook mogelijk dat deze te-
kens na de aankoop, voor de bewerking, zijn 
aangebracht, wellicht om het eigendom van 
het materiaal vast te leggen.

In de afgelopen eeuwen zijn door bezoe-
kers en timmerlieden, die een klusje in de to-
ren moesten uitvoeren, zoals loodgieters en 
leidekkers, handtekeningen achtergelaten; 
vaak hun naam met een datum. Zo zal ook 
deze tekst geïnterpreteerd moeten worden.

DE DEUR ONDER DE TOREN
En dan nu die intrigerende deur. De deur 
geeft vanuit het torenportaal toegang tot de 
consistoriekamer. Hij is slechts twee centi-
meter dik. Vermoedelijk stamt hij reeds uit 
de achttiende eeuw. De deur is in de loop 
der tijd overgeschilderd want vaag zijn on-
der de laatste verflaag ook nog huismerken 
zichtbaar. Wie heeft hier al die huismerken 
op aangebracht? Het lijkt een soort verzamel-
blad van een eerdere onderzoeker die, net als 
Van Maren en ondergetekende, nieuwsgierig 
was geworden door die grote verzameling 
huismerken in de kerk en ze alvast inventari-
seerde op de deur onder de toren, een vroege 
vorm van bouwhistorisch onderzoek? ■
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gemeente in 1620 bleef hij in Schermerhorn. 
In 1623 ging hij met emeritaat. Gezien de 
schenking van het glas in 1635 lijkt het erop 
dat de onderste drie ruitjes, die de herinne-
ring aan Steengraft levend moesten houden, 
van oudere datum zijn. In de kerk ligt een 
grafzerk met de initialen van Meechies: C I M, 
met hetzelfde huismerk als in het glas.

MERKTEKENS IN HOUT
De meest bekende merktekens in hout zijn 
de telmerken. Deze merken werden vanaf het 
einde van de dertiende eeuw vaak in kapcon-
structies aangebracht. De onderdelen van de 
kap werden gemaakt in een timmermans-
werkplaats en naderhand vervoerd naar de 
werf waar de kerk werd gebouwd. Om dan de 
juiste plaats in de constructie aan te geven 
bracht men op die delen telmerken aan. Dit 
telmerk zit in de houtconstructie in de to-
ren, één verdieping onder de klokkenstoel. 
Vermoedelijk is dit hout bij de bouw van de 
toren hergebruikt, want van de normale sa-
menhang van telmerken op verschillende on-
derdelen is hier geen sprake. In het construc-
tiehout van de torenspits is ook een telmerk 
waarneembaar aan een schoor. Ook hier be-
treft het vermoedelijk hergebruikt hout.

Deze foto toont een timmermansmerk; 
het handmerk van de persoon welke wellicht 
uit beroepstrots werd aangebracht. Deze 
‘huismerken’ waren breder en groter dan tel-
merken. Of het alleen om beroepstrots ging 
of dat het plaatsen van een handmerk ook 
nog een andere functie heeft, is nog in onder-
zoek. Omdat deze vaak doorgezaagd werden 

1  E. Zwijnenberg: Het bovenhuis - bij een standerdmolen heet dat de kast - is veel hoger dan bij een wipmolen. Er zitten duidelijk twee zolders in, waarvan de bovenste 
zijn eigen luik heeft waardoor dan de zakken met graan naar binnen gingen. En helemaal boven in de kast is iets als een rudimentair luifeltje zichtbaar waaronder zich 
dan de as van het luiwerk zou moeten bevinden dat de zakken ophijst. De onderbouw is wel wat hoog, maar dat kwam wel meer voor. In de zijkant van de kast zijn ook 
een paar ronde stippen zichtbaar; dat zijn de luiken die de molenaar open kan doen om de wind te voelen, of naar buiten te kijken (14 maart 2016).

Gekrast telmerk in balk in torenspits met initialen en 
(onleesbaar) jaartal 

Gekrast telmerk in houten onderdeel van de 
torenconstructie 

Voorbeeld van een gekrast ‘visitekaartje’

Links een tweemaster en rechts een driemaster: schepen die herinneren aan een veel 
voorkomend beroep in Schermerhorn in de zeventiende eeuw 

Rosmolen voortgedreven door een paard

Standerdmolen

Huismerken op grafzerken
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DE GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT

Ruim 240 jaar na de bouw van de kerk 
wordt eindelijk een orgel geplaatst. 
Het is een gebruikt instrument, in 

1879 per advertentie aangeboden door een 
Duitse orgelmaker. Opmerkelijk dat een der-
gelijk imposant kerkgebouw het zolang zon-
der orgel moest stellen. Ook blijkt het later 
om een achttiende-eeuws juweeltje te gaan.

Gedurende een groot deel van de ze-
ventiende eeuw is het gebruik van orgels 
in de Hollandse kerken een lastig onder-
werp. Eigenlijk is het niet gewenst. Het is om 
die reden voorstelbaar dat men in 1636 in 
Schermerhorn - de kerk is net voltooid - dit 
onderwerp, de bouw van een orgel, even liet 
rusten. Als het orgel later die eeuw wel wordt 
geaccepteerd, brengt een grote brand in 1699 
het dorp een slag toe die het nooit echt te bo-
ven is gekomen. Een nieuw orgel is wel het 
laatste waaraan gedacht wordt en met een 
voorzanger gaat het ook.

Maar in 1879 is het dan zover. De Duitse 
orgelmaker Friedrich Leichel uit Düsseldorf 
komt een orgel in de kerk plaatsen. Het gaat 
om een instrument met 17 registers, twee 
manualen en pedaal en het krijgt een merk-
waardige plaats: op een balkon, midden in 
het koor. Van de fraaie glas-in-lood ramen is 
dan opeens een stuk minder te zien.

Al vrij snel vindt men deze situatie niet be-
vredigend en in 1896, als slot van een kerkres-
tauratie, wordt het orgel naar de andere kant 
verplaatst, in de zuidbeuk naast de toren. Tot 
in de jaren 60 van de twintigste eeuw blijft het 
instrument hier ongewijzigd staan. In 1903 is 
nog wel een speciaal concert gegeven voor 
restauratie en onderhoud, het orgel was toen 
nagenoeg onbespeelbaar.

Wanneer in de jaren 50 van de twintigste 
eeuw opnieuw een restauratie van de kerk 
worden voorbereid, komt het orgel in een 
soort maalstroom terecht. Op onduidelijke 
momenten worden de onderdelen van het 
instrument uit de kerk gehaald. In 1964 wor-
den de orgelpijpen op de zolder van de pas-
torie aangetroffen: hoe lang lagen ze daar al? 
Drie jaar later treffen de rijks-orgeladviseurs 
naast orgelpijpen ook andere onderdelen aan 
op dezelfde zolder; de orgelkas stond toen 
in de werkplaats van de orgelmaker Gebr. 
Spanjaard in Alkmaar. De originele balgen en 
windkanalen zijn nooit meer teruggevonden.

Jos. Vermeulen uit Alkmaar gaat het orgel 
restaureren. Inmiddels heeft men ontdekt 
dat het instrument dat Friedrich Leichel le-
verde veel ouder is en van zuidelijke makelij. 
Het is bijna zeker gemaakt in de tweede helft 
van de achttiende eeuw door de Fransman 
Jacob Courtain, werkzaam in Emmerich (D): 
echt een ‘Frans’ juweeltje.

In 1974 is de kerk weer in gebruik. Omdat 
de restauratie van het orgel wegens gebrek 
aan subsidie op zich laat wachten, wordt zo-
lang een ‘hulporgel’ in het koor gezet. Dit in-
strument komt uit de kerk van Oterleek, die 
niet meer in gebruik is. Ook dit is een oud in-
strument, gebouwd in 1870 door Pieter Flaes.

Sneller dan verwacht kan het instrument 
van Jacob Courtain, gerestaureerd en gerecon-
strueerd, weer worden geplaatst. Op weer een 
andere plaats: een balkon in de zuidbeuk links 
achter de preekstoel. Op vrijdag 29 april 1977 
is er een feestelijk concert om dit te vieren.

Het ‘hulporgel’ wordt verkocht aan de 
Hervormde Kerk in Waverveen.

Het orgel in de Grote Kerk 
van Schermerhorn

HET INSTRUMENT, ZIJN MAKERS EN 
ZIJN ORGANISTEN
Wanneer we wat preciezer kijken naar wat 
we weten van dit intrigerende instrument, 
moeten we concluderen dat er leemtes zijn: 
veel is nog in raadselen gehuld. Er is bijvoor-
beeld geen zekerheid over de herkomst van 
het binnenwerk: wie heeft het gemaakt en 
wanneer? Ook van de kas is niet zeker wie 
deze heeft vervaardigd. Binnenwerk en kas 
hadden in ieder geval al een carrière achter 
de rug toen ze in Schermerhorn bij elkaar 
werden gevoegd.

FRIEDRICH LEICHEL
Hoe het orgel in de Grote Kerk in 
Schermerhorn is gekomen, is wel bekend. In 
het dagblad ‘Het nieuws van den Dag’ van 4 
december 1878 staat een advertentie waarin 
door de orgelmaker F. Leichel een gebruikt 
orgel wordt aangeboden. De kerkenraad be-
sluit hier op in te gaan en sluit een contract 
met Leichel voor het leveren en plaatsen van 
het orgel.

Friedrich Gerhard Leichel (1824-1890) 
was afkomstig uit Emmerich en als orgelma-
ker gevestigd in Düsseldorf. Maar hij zocht 
duidelijk werk in Nederland. Niet alleen in 
Schermerhorn maar ook in De Cocksdorp 
(Texel) plaatste hij in 1878 een orgel met 
een gebruikte kas. In 1886 vestigde hij zich 
met zijn zoon Hermann Friedrich Carl in 
Lochem, waar hij in 1890 overleed. Hermann 
zette het bedrijf voort tot aan zijn dood in 
1935; hij leverde nog vier nieuwe orgels in 
Noord-Holland.

Aangenomen mag worden dat Leichel het 
orgel volgens het contract is komen plaatsen. 
Op 11 augustus 1879 wordt aan Leichel 1700 
gulden betaald, een dag na de ingebruikne-
ming. De koetsier die het instrument naar 
Schermerhorn bracht, moest iets langer op 
zijn geld wachten, hij werd pas op 20 januari 
1880 betaald. Er waren nog meer mensen bij 
het project betrokken. Zo werd het op ijzeren 
kolommen rustend oksaal in het koor ge-
maakt door Johannes Moerbeek en Reindert 
Scheringa. Uit nota’s weten we dat Scheringa 
ook bij de plaatsing van het orgel zelf betrok-
ken was. De orgelkas werd ter plekke verder 
verfraaid met twee hoekstukken (krullen) en 
drie beelden, gemaakt door respectievelijk J. 
de Leeuw en K. Westhoff. Het instrument vol-
deed blijkbaar aan de verwachtingen, want 
tot de restauratie in de jaren 70 van de twin-
tigste eeuw bleef het vrijwel ongewijzigd.

GEBROEDERS YPMA
In 1946 schrijft de architect, A.A. Kok, dat er 
geen goede plaats voor een orgel is. Dat deze 
opmerking hout snijdt, blijkt wel uit het aan-

tal keren dat met het orgel binnen de kerk 
geschoven is. De eerste locatie, op een oksaal 
in het koor, was voor het orgel gunstig. Alleen 
ontnam het hier wel het zicht op de drie be-
langrijkste van de vermaarde gebrandschil-
derde glazen. Tijdens een restauratie van de 
kerk werden de glazen gerestaureerd door 
het atelier F. Nicolas & Zn. (tussen 1892 en 
1896), waardoor deze volop in de aandacht 
kwamen te staan: ze moesten ongehinderd 
bekeken kunnen worden. Het orgel kreeg 
daarom in 1896 een nieuwe plek: naast de 
toren aan de zuidkant. De ruimte boven het 
orgel was hier wel zo krap, dat de beelden 
niet meer zijn teruggeplaatst; waar ze zijn ge-
bleven, is onbekend.

Dit werk is waarschijnlijk gedaan door 
de orgelmakerij van Lodewijk Sjoerds Ypma 
(1823-1887) uit Alkmaar, die het orgel in on-
derhoud had tot 1931. Zijn weduwe, Anna 
Elisabeth Lucas, zette het bedrijf voort tot 
1900, waarna het werd overgenomen door 
Jos. Vermeulen. De naam Ypma blijft nog 
enige jaren doorklinken onder de vlag van 
Vermeulen.

DE GEBROEDERS SPANJAARD
De orgelmakerij van de Gebroeders 
Spanjaard uit Alkmaar kocht in 1899 de over-
bodig geworden smeedijzeren kolommen 
van het oksaal. Later, in 1966, demonteer-
den zij vermoedelijk het deel van het orgel 
dat nog in de kerk stond en stelden de kas in 
hun werkplaats op. Ook verzorgden zij tussen 
1931 en ca. 1960 regelmatig het onderhoud.

DE ORGELMAKER JOS. VERMEULEN, 
ALKMAAR
In 1903 wordt het orgel grondig hersteld; de 
kosten worden opgebracht door het instel-
len van een orgelfonds en een benefietcon-

Opstelling orgel naast de toren in 1896 
[foto dossier Vermeulen]

‘Hulporgel’ van Pieter Flaes (1870), nu in Waverveen, 
Hervormde Kerk [foto Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, 2004]

Orgel opgesteld in koor in 1879 [foto Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, 1887]

DE GROTE KERK            NADER BEKEKEN

[foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006]

HANS STEKETEE
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Hans van der Harst, onderzocht alle onder-
delen en probeerde te achterhalen om wat 
voor instrument het ging. Het combineren 
van kennis met wat aan feiten werd aantrof-
fen, bijvoorbeeld papieren uit de tweede helft 
van de achttiende eeuw met Franse en Duitse 
teksten, maakte veronderstellingen mogelijk. 
Talsma en Van der Harst kwamen tot de con-
clusie dat de orgelmaker Jacob Courtain uit 
Emmerich wel eens de maker kon zijn.

cert. Zeer waarschijnlijk heeft de firma Jos. 
Vermeulen deze restauratie uitgevoerd; in 
1900 was het bedrijf van Ypma ingelijfd. De 
naam Vermeulen is al sinds de achttiende 
eeuw verbonden met orgelbouw. In 1850 
werd in Weert een orgelmakerij geopend, ge-
leid door Lambert en zijn neef Jan Vermeulen. 
Door de overname van Ypma ontstond ook de 
vestiging in Alkmaar. In het laatste kwart van 
de twintigste eeuw werden beide orgelmake-
rijen ondergebracht bij Flentrop Orgelbouw 
in Zaandam; de ene wegens gebrek aan op-
volging, de andere wegens gebrek aan werk.

In 1972 krijgt de Hervormde Gemeente 
van Schermerhorn toestemming van de 
gemeente Schermer een handdoeken ver-
koopactie te houden. De opbrengst is be-
doeld voor het herplaatsen van de orgelkas. 
De restauratie van de kerk is klaar en de or-
gelkas moet op zijn nieuwe plek gezet. Deze 
plek, aan de zuidzijde, schuin achter de kan-
sel, was bedacht door de architect van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg die de 
kerkrestauratie begeleidde. Hij nam deze be-
slissing zonder de rijks-orgeladviseurs hierin 
te kennen. Weer krijgt het orgel geen ideale 
locatie: er is geen ruimte voor de benodigde 
spaanbalgen, het staat voor een groot raam 
en het zonlicht heeft een negatieve invloed 
op de conditie van het instrument. Dan toch 
het orgel voor de torenwand zetten? Voor de 
orgelklank zou dat fantastisch zijn, maar ook 
die plek brengt complicaties met zich mee. 
Het orgel is, met het klavier aan de zijkant, 
te breed en zou dan deels uitsteken. Krijgt de 
heer Kok dan toch zijn gelijk?

HET MYSTERIE ONTHULD?
Nog altijd weten we niet precies wie het in-
strument heeft gemaakt en waar het vandaan 
komt. Maar de gebeurtenissen in de jaren 
1970 lichten tipjes van de sluier op. Doordat 
het orgel voor de kerkrestauratie zeer on-
zorgvuldig was gedemonteerd, raakten de 
verschillende onderdelen, waaronder het 
pijpwerk, zwaar beschadigd. Een grondi-
ge restauratie zou nodig zijn om dit instru-
ment weer in optimale staat te brengen. De 
orgelmaker Jos. Vermeulen met als adviseur 
Willem Talsma (en later Hans van der Harst) 
krijgt de opdracht voor deze noodzakelijke 
restauratie.

Inmiddels was er sinds het eind van de 
negentiende eeuw in het omgaan met his-
torisch erfgoed het nodige veranderd in 
Nederland. Men ging preciezer kijken en ver-
richtte onderzoek om het verloren gaan van 
historisch materiaal te voorkomen. Ook voor 
het orgelerfgoed is van rijkswege een advi-
seur aangesteld die verantwoordelijk werd 
voor de zorg voor de monumentale orgels. In 
1967 was dit Hendrik L. Oussoren, met als as-
sistent Cor Edskes. Zij kwamen tijdens de res-
tauratie van de kerk een kijkje nemen bij het 
orgel, of wat daar van over was. De kas stond 
inmiddels in de werkplaats van Spanjaard, 
andere onderdelen waren op de zolder van 
de voormalige pastorie terechtgekomen. De 
originele spaanbalgen bleken al verdwenen. 
Over wat zij aantroffen maakten ze een rap-
port en bepaalden dat het instrument abso-
luut op de monumentenlijst diende te staan: 
blijkbaar waren ze geïntrigeerd door het ma-
teriaal. Vooral de rijk uitgevoerde handklavie-
ren, met ivoor en ebbenhout, het pijpwerk en 
de windladen, moeten ze overtuigd hebben.

Na 1972 werd begonnen met de restaura-
tie. Adviseur Willem Talsma, bijgestaan door 

BRONNEN EN LITERATUUR
Het Historische Orgel in Nederland. Nationaal 
Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam, III 297, 
IX 304, XI 95, Suppl. 58.

Archief Hervormde Gemeente Schermerhorn, 
Document nr. 153, Regionaal Archief Alkmaar.

Hans van der Harst, ‘Het orgel in de 
Nederlandse Hervormde Kerk te Schermerhorn’. 
In: Het Orgel, 3 (maart 1978), 63-66.

Archief Flentrop Orgelbouw. Dossier 
Schermerhorn, Jos. Vermeulen.

Mondelinge informatie Joost Vermeulen, Alkmaar.

De Grote Kerk van Schermerhorn Deel 1. 
Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp, De 
Rijp, 1996.

DE ORGELMAKER JACOB COURTAIN
Jacob Courtain (ca. 1760-1825) was een uit 
Frankrijk afkomstige orgelmaker werkzaam 
in Emmerich, ongeveer 75 km van Düsseldorf. 
Zijn grootste orgels bouwde hij in de Dom 
van Osnabrück en in de Marienkirche in de-
zelfde stad. In de Evangelisch-Reformierte 
Kirche in Veldhausen (vlak over de grens bij 
Ootmarsum) is nog een orgel van Courtain 
bewaard gebleven (1793). Aangezien Leichel 
uit Emmerich kwam en in Düsseldorf werkte, 
is het aannemelijk dat hij in aanraking kon 
komen met de instrumenten van Courtain. 
Verder onderzoek naar het overgebleven ma-
teriaal van Courtain zou meer duidelijkheid 
kunnen brengen.

Talsma en Van der Harst vonden ook 
uit dat de dispositie (aantallen en soorten  
pijpregisters van een orgel) door Leichel 
aan de negentiende-eeuwse voorkeuren was 
aangepast: hoge stemmen waren door lage 
vervangen en lastige tongwerken (pijpen die 
door middel van een tongetje klinken) weg-
genomen. Omdat er toch nog zoveel oor-
spronkelijk materiaal bewaard was, onder 
meer de oude pijproosters, was het mogelijk 
de oorspronkelijke dispositie van Courtain te 
herstellen.

Beide adviseurs dachten dat de kas door 
Leichel nieuw was gemaakt, vanwege het 
negentiende-eeuwse karakter ervan. We 
zagen al dat de zijstukken en de beelden in 
Schermerhorn zijn vervaardigd en aange-
bracht. Arjen Looijenga, die vanuit kunst-
historisch oogpunt stijl en herkomst van 
orgelkassen duidde en op die manier bijna 
alle orgels in de encyclopedie Het Historische 
Orgel in Nederland beschreef, denkt dat 
Leichel ook een gebruikte kas leverde. Hij 
zag te veel kenmerken, onder andere dat to-
renkappen en –voeten van facetten zijn voor-
zien, die niet bij het vormenspel van Leichel 
pasten. Looijenga concludeert dat deze kas 
uit ca. 1825 zou kunnen dateren en door 
Leichel is aangepast. Bij de laatste restauratie 
zijn twee panelen in de onderkas voor het on-
derpositief vervangen door metalen roosters.

DE ORGANISTEN
Het gerestaureerde en gereconstrueerde 
orgel werd op 29 april 1977 feestelijk inge-
speeld met een concert door Willem Talsma. 
Het programma hiervan is bewaard geble-
ven. Dat Franse muziek een hoofdrol kreeg 
is logisch. Orgeltrappers had hij niet nodig, 
een ventilator zorgt ervoor dat de balgen 
wind hebben. Voor J. Kuilman, de voormali-
ge voorzanger die als kersverse organist het 
orgel op 10 augustus 1879 inspeelde, was dit 
anders; hij had ze wel degelijk nodig. De later 
verloren gegane spaanbalgen werden toen 
bediend door D. Spruit, J. Klei en P. Ton.

Kuilman was organist tot 1914. In het ker-
karchief worden de namen van organisten ge-
noemd die hem zijn opgevolgd: J. Akkerman, 
H.J. Moerbeek, J. Van Tiel, Joh. Gerritsen en 
P. de Jong. Ten tijde van de laatste restauratie 
was Nic. van Exter organist.

Behalve in Schermerhorn zijn er in 
Nederland nog twee orgels die worden toege-
schreven aan Courtain: in de Hervormde Kerk 
in Zeddam (1785; afkomstig uit Doesburg) en 
in de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn 
(ca. 1790; oorspronkelijke locatie onbekend).

Met het orgel van Veldhausen (D) erbij, 
zijn in totaal vier instrumenten van deze 
mysterieuze orgelmaker overgebleven: een 
reden om er zuinig op te zijn. ■

De specificaties van de restauratie 1974-1977 
en het instrument
•  kas hersteld, twee panelen OP vervangen 

door ijzeren roosters
• frontpijpen van tinfolie voorzien
•  nieuwe windvoorziening aangelegd en 

windladen gerestaureerd
•  klaviatuur en mechanieken hersteld; nieuwe 

registerknoppen en opschriften aangebracht
•  dispositiewijzigingen: HW - Fluit 4’, + 

Cimbal 3 f.; Viol da Gamba vervangen, OP 
- Salicional 8’, - Roerfluit 4’, + Flöte dous 4’ 
(van HW), + Quint 1 1/2’, + Cimbal 3 f., + Vox 
Humana 8’

• temperatuur naar Werckmeister gelegd

TECHNISCHE GEGEVENS
Werkindeling: hoofdwerk, onderpositief, 
aangehangen pedaal

DISPOSITIE

Werktuiglijke registers: manuaalkoppel, 
tremulant
Toonhoogte: a1 = 465 Hz
Temperatuur: naar Werckmeister
Manuaalomvang: C-f³, Pedaalomvang: C-g
Windvoorziening: twee kleine rechtopgaan-
de balgen
Winddruk: 82 mm
Plaats klaviatuur: rechterzijde

Hoofdwerk
11 stemmen

Onderpositief
8 stemmen

Bourdon
Prestant
Gedakt
Viol da Gamba
Octav
Quint
Superoctaf
Mixtur
Cimbal
Cornet D
Trompet

16’
8’
8’
8’
4’
3’
2’
3 f.
3 f.
4 f.
8’

Bourdon
Prestant
Flöte dous
Octav
Quint
Cimbal
Hautbois
Vox Humana

8’
4’
4’
2’
1 1/2’
3 f.
8’
8’

Orgel (1785) toegeschreven aan Jacob Courtain, 
Hervormde Kerk in Zeddam [foto Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 1999]

Papierstroken met teksten gevonden in het orgel 
[dossier Vermeulen]

Beschadigd pijpwerk [foto dossier Vermeulen]

Balgen achter het orgel [foto Hans Steketee]

Detail registerknoppen [foto Jan Zwart]
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de hand lopen. Een enkele keer werd de Pinksterblom dan ook door 
de overheid verboden. Dat gebeurde in 1612 in Amsterdam, in 1646 
in Enkhuizen, in 1635 in Haarlem en in 1695 en 1698 in Arnhem. De 
straf was een goudgulden boete voor elk kind dat de siertak geleidde. 
Naderhand is de Pinksterblom in onbruik geraakt. Alleen Holland 
hield de traditie in de zeventiende, achttiende en zelfs nog in de ne-
gentiende eeuw in ere.

De beroemdste Pinksterblom was, naar verluidt, die van 
Schermerhorn. Uit het jaar 1730 is een kopergravure bekend, waarop 
de Pinksterblom staat afgebeeld. In de bijbehorende tekst wordt het 
fenomeen beschreven.

Hoe lieflijk lacht dit heerlijk Dorp ons toe met zijn cieragie
Van Lindeloof en Yp en Elsplantagie
En huizen, daar zo ‘t schijnt, de welvaart woont.
Men stap nu voor een uur eens van de wagen,
Maar wie word hier in zegepraal gedragen
Met eenen schat van zilver overlaên
Door maagden, die in ‘t wit zijn aangedaan?
Dees dochter weet, hoe jong zij is van jaren,
Haar stemmigheid gantsch kunstig te bewaren.
Dus wierd voorheen de Veldheer met zijn schild
Te Rome door het krijgsvolk opgetilt.
Wat toch wil zulk een ommegang bedieden?
‘De Pinksterbloem’ word dus bij deeze lieden
Met zang en spel, eens in het jaar geviert,
Dit’s de oorzaak, dat dees maagd dus is verciert.

In Schermerhorn is een paar keer een toneelstuk opgevoerd dat 
‘De Pinksterblom’ werd genoemd, maar vermoedelijk was gebaseerd 
op het toneelstuk ‘Eene Noord-Hollandsche Vrijstersmarkt in 1696 of 
Tetjeroen te Schermerhorn’ (zie boven). Het toneelstuk is opgevoerd 
in 1933, bij het driehonderdjarig bestaan van de Schermer, in 1969 en 
in 1994. Om te vieren dat de Grote Kerk van Schermerhorn 375 jaar 
bestond, werd in 2012 de Pinksterblom in een modern jasje ten tonele 
gebracht. Over deze Pinksterblom vertelt Henkje Koning het volgende:

Tot 2001 was de Grote Kerk Schermerhorn een Hervormde kerk. 
In dat jaar droeg de Hervormde Gemeente het gebouw over aan de 
SOHK. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn, die al 
in 1994 was opgericht, nam namens de SOHK het beheer en de ex-
ploitatie van dit prachtige monument ter hand. Er vormde zich een 
groep vrijwilligers, er werden concerten en exposities georganiseerd, 
en in de zomermaanden stonden de deuren van de kerk ieder week-
end open. Maar het gebouw was nog niet van iedereen: vrijwilligers, 
donateurs en bezoekers kwamen nog vooral uit hervormde kring.

Het 375 jarig bestaan van de kerk in 2012 bood een goed aankno-
pingspunt om de kerk niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk in het 
hart van het hele dorp te plaatsen. Waarmee kunnen wij de banden 
tussen de Schermerhorners en de kerk aanhalen en verstevigen vroeg 
het bestuur zich af. Zo kwam de heropvoering van de Pinksterblom 
ter sprake, een folkloristisch spel dat eerder met veel succes was op-
gevoerd.

Er werd een plan gemaakt en er werden subsidies aangevraagd en 
verkregen bij fondsen en sponsoren. Onder leiding van Kees Scholten, 
regisseur van het Volksoperahuis, werd het oude stuk herschreven en 
in een nieuw, een beetje ‘over de top’ jasje gestoken. Belangrijk was dat 
veel verschillende soorten talenten en leeftijden er een rol in zouden 
kunnen spelen.

Burgemeester Piet Moeijes voerde het Comité van Aanbeveling 
aan, naast hem onder meer Professor dr. Eric Jan Sluijter en Carel 
Kraayenhof. Langs alle denkbare kanalen werden mensen opgeroepen 

mee te doen. Ook de school werd erbij betrokken: een kunstenaar ging 
met alle leerlingen van de basisschool aan de slag om stokpoppen te 
maken die tijdens het feest in een optocht door het dorp zouden wor-
den meegedragen. Intussen stelde een vrijwilliger een brochure sa-
men met informatie over de kerk, het programma en de Pinksterblom, 
en een professioneel musicus oefende met de plaatselijke fanfare de 
speciaal door hem voor deze gelegenheid gecomponeerde muziek in.

De voorbereidingen en repetities vonden vooral plaats tijdens de 
wintermaanden. Dat leverde een probleem op: de Grote Kerk kon toen 
immers niet worden verwarmd. Gelukkig hadden enkele deelnemers 
goede relaties met de RK-kerk, en via hun bemiddeling kon er gratis 
vergaderd en gerepeteerd worden in die kerk. Anderen waren druk aan 
het werk met kostuums, weer anderen maakten plannen voor decors 
en techniek, en een groepje dames bereidde zich voor op een nieuwe 
rol als grimeur. Sterke armen bouwden tribunes in de kerk.

In het voorjaar 2012 was het zover. Het programma bood voor elk 
wat wils: een optocht met fanfare en stokpoppen, een Pinksterblom-
diner in ‘s Lands Welvaren, het café tegenover de kerk, een aantal 
concerten (o.a. door Bart Klijnsmit en Carel Kraayenhof), en vier keer 
werd de Pinksterblom uitgevoerd in een volle kerk. Het was een vrolijk 
feest van en voor velen.

Volgens een oud gezegde gaat het niet om het doel maar om de weg 
erheen. Doel was de kerk in het hart van het dorp te plaatsen. Op weg 
met de Pinksterblom is er veel samen gelachen, nagedacht, gespeeld 
en hard gewerkt; er werden oude drempels overschreden en nieuwe 
verbanden gelegd. Die weg is nog lang niet ten einde, het begin was 
gemaakt, maar de toekomst van de kerk blijft afhankelijk van de inzet 
van mensen en instituties die de schoonheid en het voortbestaan van 
dit monument ter harte gaat. ■

Uitvoering van de Pinksterblom [foto Marja Okx]

In 1681 schrijft Pieter de Neyn in zijn Lusthof der Huwelijken over 
de Schermerhornse Vrijstermarkt. Jongelingen die trouwensgezind 
zijn, nemen een uitroeper in de arm. Die gaat door het dorp en 

verkondigt op alle hoeken van de straten luidkeels dat vrijsters zich 
kunnen vervoegen in de herberg waar de Valk uithangt. Daar zal ta-
bak, bier en brandewijn te krijgen zijn. De schrijver, die beweert erbij 
te zijn geweest, zegt dat er meteen een stuk of wat meisjes naar de 
herberg kwamen. Een huwelijksmakelaar probeerde vervolgens de 
mannen en vrouwen te koppelen. Van dit feest zijn ten minste twee 
toneelstukken bekend.

In 1713 een toneelspel gepubliceerd door Johannes Oosterwyk en 
Hendrik vande Gaete, boekverkopers in Amsterdam: De Vrystermarkt, 
kluchtspel onder de zinspreuk Suum Cuique Vitium est. Wat zoveel be-
tekent als het is zijn eigen schuld. In deze klucht zijn ook de wetten 
van Tobias van Pottenrooden te vinden [p36-38], over hoe men zich 
diende te gedragen.

En een die echt Schermerhorn betreft. In 1834 is bij J.H. Sterlie in 
’s-Gravenhage een oorspronkelijk, geschiedkundig blijspel met zang 
gepubliceerd met de titel: Eene Noord-Hollandse Vrijstermarkt in 1696, 
of Tetjeroen te Schermerhorn. Deze publicatie was samengesteld door 
C. Alex van Ray en de musicus en componist J.C. Boers (toen orkest-
meester van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag).

HET PINKSTERBLOMFEEST
Op veel plaatsen in Nederland werd tussen Pasen en Pinksteren een 
feest gevierd waarbij een meisje voor één dag tot koningin (bruid) van 
haar dorp werd gekozen: als symbool van de vruchtbaarheid. Versierd 
met bloemen liep de jeugd, in het wit gekleed, met zilverpapieren 
lovertjes versierde tak, langs de straten van dorpen en steden. In het 
midden liep de Pinksterblom, de koningin van het feest. Haar gevolg 
haalde huis aan huis geld op.

’s Avonds werd van het geld feest gevierd en dat kon soms flink uit 

De volksfeesten Vrijstermarkt en Pinksterblom
Schermerhorn is niet alleen rijk aan monumentaal erfgoed maar ook aan immaterieel erfgoed. De twee volksfeesten Vrijstermarkt en 

Pinksterblom zijn daar een treffend voorbeeld van. Het dorp heeft hiermee ook een zekere faam verworven, toen en nu.
Het feest van de Vrijstermarkt was een spel van loven en bieden, met als doel jongemannen en jonge meisjes aan elkaar te koppelen. 

Tijdens het Pinksterblomfeest was een meisje voor één dag de bruid van het dorp.

KITTY KAMPF

Pinksterblom 1732 [foto coll. Regionaal Archief Alkmaar]
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Zou je kunnen zeggen dat de dorpelingen deze restauratie hebben ver-
diend?
Marijke Hoetmer: ‘Ja dat denk ik wel. Aan ons is het dan om ze er straks 
dan ook bij te blijven betrekken, doordat we ook activiteiten voor de 
dorpelingen blijven organiseren. Als we die mix tussen lokaal en regio-
naal vast kunnen houden zijn we denk ik goed bezig.’

Henkje Koning: ‘Ik herinner me dat we een maand lang een heel 
bijzondere expo van kunstenaar Linda Anneveld hebben gehad die 
een stel mythologische, meer dan levensgrote ‘Benu’ vogels in de kerk 
plaatste, waarbij een andere kunstenaar verhalen kwam vertellen. Met 
de verhalen over de Benu-vogels deed Linda een dag lang een work-
shop met mensen uit het dorp. Diezelfde Linda Anneveld neemt na de 
restauratie ook weer deel aan het openingsprogramma met bijzondere 
‘motor-monsters’. We proberen op de één of andere manier altijd wel 
fondsen aan te spreken voor dit soort bijzondere activiteiten.’

LOKALITEIT
Wat spreekt jullie het meest aan aan het gebouw zelf?
Marijke Hoetmer: ‘Toen ik in 2009 voor ’t eerst in de kerk kwam: het 
plafond. Dat is beschilderd met een bloemmotief, maar niet overdadig.’

Piet Bol: ‘Het publiek, de mensen, de gesprekken die je voert over 
de kerk en andere zaken. Als de mensen geïnteresseerd zijn dan ga ik 
de hele kerk door en dan beklimmen we de toren. Als je dan boven de 
deur open doet en ze zien het uitzicht, dan is het: ‘Wauw!’. Mooie con-
structies, dat interesseert me. Bijvoorbeeld van een brug of plafond. 
Als ik ergens een rondleiding krijg door een oud gebouw of een kerk, 
dan vraag ik altijd: mag ik effe tussen het plafond kijken?’

Henkje Koning: ‘Ik vind het gebouw het heerlijkst als ik er in m’n 
eentje ben. Er heerst zo’n authentieke sfeer. Je kan voelen dat het een 
goede plek is waar het geloof en de toewijding van eeuwen in zitten. 
Het is belangrijk dat er in zo’n dorp een soort ‘lokaliteit’ is; een gebouw 
dat letterlijk en figuurlijk boven de andere bebouwing uit torent. De 
relatie met andere lokale plekken, bijvoorbeeld het café aan de over-
kant, is ook heel waardevol. Zij letten op de kerk, en kunnen op hun 
beurt de kerk zo nu en dan gebruiken. Dat soort heen-en-weertjes zijn 
heel belangrijk.’

Piet Bol: ‘Als ik boven op die toren sta, zie ik soms hele mooie luch-
ten of zonsondergangen. Dan zie je die stralen door de wolken heen, 
dat had ik dan wel met iemand willen delen. Je ziet hier precies waar 
alle kerken zijn, van De Rijp, de Beemster, de Schermer. Dan weet ik 
zeker dat er een café aan de overkant zit.’

Leny Borsjes: ‘De Grote Kerk is het middelpunt van dit kleine dorp-
je. Ik ben ooit gelovig opgevoed, maar zelfs zonder geloof is het be-
houd gewoon belangrijk.’

Piet Bol: ‘Als je de kerk niet gebruikt, is het net als een woonhuis: 
binnen een half jaar ligt het behang er dan af.’

Jullie hebben veel kunstenaars op bezoek gehad, hoe is dat?
Piet Bol: ‘Kunstenaars komen hun spullen brengen, en als ik een stoel 
rechts klaar zet, zetten zij hem links. Nu ken ik die mensen inmiddels 
dus ik zet die stoel alvast links omdat ik weet dat zij hem dan zelf weer 
rechts zetten.’

‘Er was ook eens een kunstenares die wilde dat er allemaal takjes 
met gouddraad met visdraad een meter of vier boven de grond kwa-
men te hangen. Als de deur openging werkte dat als een soort mobile 
op de tocht. We hebben het als een soort netwerk opgehangen. Een 
paar dagen later was er een bruiloftsfeest en ik heb toen de duimen 
staan te draaien dat het hele boeltje niet naar beneden zou komen.’

‘Af en toe koop ik een kunstwerk. Ik heb een zittend meisje van een 
keramiste gekocht, een geweldig stuk. Ik kreeg er van de kunstenares 
nog een ander werkje bij, dat is erg leuk. Dat vergeet je niet meer’.

Marijke Hoetmer: ‘De hernieuwde uitvoering van toneelstuk de 
Pinksterblom, dat te maken heeft met de vroege geschiedenis van 
Schermerhorn. Dat sprak veel bewoners aan. De betrokkenheid, dat 
men elkaar daar dan vindt rondom en in dat gebouw.’

Piet Bol: ‘De dorpelingen maken ook dingen, en die worden één 
keer per jaar in de kerk getoond. Mijn vrouw had een Toetanchamon-
masker geborduurd, die heb ik achterin de kerk gehangen en de men-
sen moesten er echt naartoe lopen om te zien dat het werkelijk gebor-
duurd was.’

ZELF AAN DE BAK!
Hebben jullie een plan om vrijwilligers en donateurs te interesseren?
Henkje Koning: ‘We hebben voor de periode tijdens de restauratie een 
werkgroep ingesteld die spectaculaire acties gaat organiseren waarmee 
we meer donateurs en interesse voor de Grote Kerk gaan verwerven.’

Marijke Hoetmer: ‘We denken ook aan commerciële verhuur, maar 
daarvoor hebben we nog niet voldoende netwerk. Daarvoor willen we 
extra expertise binnen halen.’

Wat zijn de manieren om mensen te motiveren?
Leny Borsjes: ‘Volhouden, vragen, vragen. En zelf aan de bak! Door 
de restauratie staat er veel in de regionale kranten en bij de catering 
tijdens activiteiten hang ik een bordje op met ‘vrijwilligers gezocht’. 
Tijdens de herfstfair meldden zich zomaar vier nieuwe vrijwilligers. Ze 
zeiden dat ze wel wilden helpen. Dan zeggen we: Graag!!

Het werk voor de kerk verbreedt je leven, je hebt bijzondere ont-
moetingen en je hoort verhalen. Soms komen bezoekers uit Amerika 
die hun roots hier hebben. De naam Schermerhorn komt soms ook 
terug in hun achternaam.’

TOEKOMST
En jong publiek? Hoe interesseer je de mensen die het later weer moe-
ten gaan doen?
Marijke Hoetmer: ‘Jonge mensen hebben er bijna geen tijd voor. Dat 
is dus een klus en daar moet je alert op blijven. We organiseren pro-
gramma’s en workshops voor scholen en kinderen. Op een gegeven 
moment zijn die ook weer ouder en denken ze misschien: nu heb ik 
tijd. Maar echt heel veel vrijwilligers van 25 die zie ik niet komen. Het 
is wel belangrijk dat ze nu al als bezoeker in de kerk komen.’

Voorbereiding voor één dag Herfstfair tijdens de restauratie [foto Piet van der Werf]

Terwijl buiten het gaas voor de ramen vervangen wordt door hel-
dere voorzetramen worden binnen door vrijwilligers de laatste 
opruimacties verricht nadat de jaarlijkse herfstfair tussen de res-

tauratiewerkzaamheden door heeft plaatsgevonden. Ik ontmoet enke-
len van hen en spreek ook een paar leden van de Plaatselijke Commissie 
(PC). Na het gesprek zegt Piet Bol spontaan: ‘Wil je de toren nog zien?’

Hoe kwamen jullie bij de Grote Kerk terecht?
Piet Bol (vrijwilliger): ‘Vroeger waren wij kerkgangers van de Grote 
Kerk. Vandaar heb je je connecties, je rolt er vanzelf in.’

Marijke Hoetmer (voorzitter van de PC): ‘Ik ben gevraagd door een 
groep mensen die zich continu voor de Grote Kerk wil inzetten, ook al 
heeft het gebouw geen kerkelijke functie meer. Dat sprak me aan, en 
het organiseren en aansturen ligt me wel.’

Leny Borsjes (lid van de PC, vrijwilligersorganisatie): ‘Ik ben uit 
nood erbij gekomen. Er was een tekort aan mensen in het bestuur. Ik 
had aan een inmiddels overleden bestuurslid eens beloofd, dat als ik 
zou stoppen met werken, ik mee zou gaan doen in de Grote Kerk.’

HUIS WEG, KERK TERUG
Henkje Koning (secretaris van de PC): ‘Ik stond in Utrecht aan het 
hoofd van een organisatie van 500 man. Ik heb in Purmerend ge-
woond tot de kinderen het huis uit waren. Het huis was oud en groot 
en kostbaar in onderhoud en na mijn pensioen ben ik verhuisd naar 
Schermerhorn. Van de zorgen voor een oud huis kreeg ik er hier de 
zorg voor een oude kerk terug (lacht). Hier is rust en ruimte, je moet 

alleen geen pakje boter vergeten, want winkels zijn er niet.’
Jaap Los heeft destijds de Stichting Vrienden van de Grote Kerk op-

gezet, toen de kerk nog een kerk was. Onder zijn leiding zijn de eerste 
exposities georganiseerd: zij-inkomsten voor het kerkgenootschap ge-
genereerd. De kerk is tot 2001 een levende kerk geweest. Toen heeft de 
SOHK hem overgenomen.

‘Toen voorzitter Jaap Los heel erg ziek werd kreeg ik vanzelf een 
centrale rol. De naam Jaap Los mag niet onvermeld blijven. Hij heeft 
die club lange tijd gedragen. Er was toen overigens nog geen scheiding 
tussen de stichting en de vrienden, dat was allemaal één pot nat.’

Piet Bol: ‘Ja, Jaap Los was een wandelende encyclopedie van 
Schermerhorn.’

Henkje Koning: ‘In het begin merkte ik wel dat men niet meteen 
erg hard liep voor nieuwigheden. Ik was tenslotte ‘import’. Er kwam 
bijvoorbeeld een keer een goeie jazzband waarbij je kon dansen. 
Sommigen reageerden: dat kan toch niet in een kerk. Maar zo lang-
zamerhand werd steeds duidelijker: eigenlijk kan alles. Er moet alleen 
niet aan het gebouw gekomen worden: geen spijkers, en eerbied voor 
al het prachtigs dat er sinds 1636 al aanwezig is.

Gaandeweg werden vernieuwingen doorgevoerd. Nieuwe mensen 
meldden zich aan en dat was zeer welkom.’

Welke wapenfeiten zouden jullie willen noemen?
Marijke Hoetmer: ‘Er is heel veel geld ingezameld voor de restauratie 
van de historische wandborden. Dat zo’n heel dorp zich dan inzet voor 
de kerk is bijzonder.’

De vrijwilligers en de Plaatselijke Commissie 
van de Grote Kerk van Schermerhorn
PIET VAN DER WERF

Vrijwilligers verhuizen de inboedel [foto Marja Okx]



Periodiek schenken,
fiscaal voordelig
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 cultu-
rele erfgoed daarom niet behouden, ook als er minder kerkgangers zijn of het kerkgebouw zijn 
oorspronkelijke functie verliest?

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:

• 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

PERIODIEK SCHENKEN KAN NU ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN NOTARIS!
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 schenkingsovereen-
komst, 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 toe-
gestuurd.

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.  Wij 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 belasting-
dienst. Door de Geefwet mogen particulieren tot en met 2017 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 vermenigvul-
digen 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’.
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voor behoud van vorm en kleur, en allerlei 
andere aspecten te betrekken in ons werk. 
Dat is werken met je hart. Daardoor ga je ook 
nergens voor opzij.’

Met lichtjes in zijn ogen vertelt hij hoe 
tijdens een storm de loodslabben op de nok 
van het dak waren opgewaaid. Er dreigde 
grote waterschade. Via een laddertje klom-
men hij en een medewerker omhoog, om 
daar, hoog boven het dorp, als paardrijders 
vooruitschuivend over de nok, meer lekkages 
te voorkomen.

‘Nu zou ik het niet meer durven hoor’, 
lacht hij. Henk beëindigde inmiddels ook 
zelf zijn werkzaamheden en droeg het bedrijf 
over aan zijn zoon. Maar hij is nog steeds – 
nu als vrijwilliger - heel actief voor de kerk. 
Bijvoorbeeld toen de historische wandbor-
den moesten worden gerestaureerd. Hij zette 
zijn netwerk in om sponsoren te zoeken, liep 
mee langs de deuren om geld op te halen en 
vervaardigde een geldmeter en een ‘wand-
bord’ die hij met de imposante machine van 
collega-aannemer v.d. Burg en andere vrij-
willigers aan de gevel van de kerk bevestigde. 
Wat zou de kerk zijn zonder mensen als zij. ■

Restauratie van de toren [foto Henk de Reus]

Aankondiging actie ‘Red de borden’ in 2013 
[foto Henkje Koning]

Het Gert de Reuspad in Schermer-
horn leidt nu naar een rustig plein-
tje met een paar riante moderne 

woningen. Behalve de naam doet niets nog 
denken aan het povere optrekje dat daar ooit 
stond: de plek waar Gert de Reus in 1946 zijn 
timmerbedrijfje begon.

In 1952 kreeg hij de opdracht 
het dak van de Hervormde kerk 
dicht te maken. Het prach-
tig beschilderde gewelf moest 
beschermd worden tegen de 
regen, maar voor alle andere 
noodzakelijke ingrepen was nog 
geen geld. Er kon dan ook voor-
lopig nog niet worden gekerkt.

Met handkracht werden de 
‘houten juffers’ opgezet, de 
staanders waaraan met ‘stei-
gertouw’ de liggers werden 
vastgemaakt. Een stellage die in niets doet 
denken aan de stalen steigers vol glanzende 
klemmen en schroeven die op voorschrift van 
de Arbo tegenwoordig voor dat soort klussen 
worden opgericht. Via smalle laddertjes die 
tegen het dak werden aangelegd, klom de 
Reus met zijn knechten naar de nok om het 
dakbeschot en de leien te plaatsen, die dat 
wonderlijk mooie houten koepelgewelf weer 
aan het oog zouden onttrekken.

Hoe zien jullie de toekomst?
Leny Borsjes: ‘We krijgen vloerverwarming 
en kunnen dus het hele jaar door draaien.’

Marijke Hoetmer: ‘We hopen volgend jaar 
meer activiteiten binnen te kunnen halen. Je 
moet dan wel een heel jaar vullen.’

Betekent dat ook dat u het hele jaar door 
moet gaan?
Leny Borsjes: ‘Ik hoop meer vrijwilligers krij-
gen, zodat we meer invulling kunnen geven 
aan de kerk gedurende het jaar.’

Marijke Hoetmer: ‘Ik denk dat we een aan-
loopperiode nodig hebben en we hopen de 
triggerpoints te kunnen vinden waarmee we 
mensen kunnen trekken. Bijvoorbeeld met 
promotie van de ramen, concerten, bedrijfs-
feesten...Dat moeten we nu gaan ontwikke-
len.’

Piet Bol: ‘Als de restauratie klaar is, is het 
mooi, dat staat buiten kijf. En ik zou Henkje 
een veer willen geven. Als die er een keer tus-
sen uit valt zitten we echt met een probleem.’

Tenslotte krijg ik van Piet Bol een rond-
leiding door de toren. In de ‘hangkamer’, de 
vroegere ruimte van de diaconie, wijst hij me 
walvisbeenderen aan, uit de tijd dat vanuit 
Schermerhorn nog walvisvaart werd verricht. 
We lopen verder en met gestrekte arm geeft 
hij aan hoe dik de wanden van de toren zijn.

Piet: ‘Het mooiste aan de kerk vind ik dat 
hij gebouwd is in twee jaar 1634-36. Nu klap-
pen ze een steiger uit, en toen moest het alle-
maal met houten palen en planken. Als je daar 
verder in duikt dan lees je dat het een speciale 
groep van kerkbouwers betrof, en vandaar 
konden ze dat binnen een tijdvak van twee 
jaar bouwen. Als ik tegenwoordig een villa wil 
laten bouwen ben ik drie jaar bezig.’

Via hoge ladders bereiken we de toren, 
waarin twee grote bronzen klokken hangen. 
De grootste zou in de Tweede Wereldoorlog 
zijn verwijderd door de Duitsers, maar 
vraag aan Piet niet hoe ze dat hebben ge-
daan. Volgens hem is het onmogelijk om het 
enorme geval uit de toren te krijgen zonder 
breekwerk en een enorme hijsinstallatie. Hij 
wijst me op bijzondere details in de toren, 
en als we via het deurtje de galerij rond de 
torenspits betreden kijk ik over heel Noord-
Holland heen, met overal andere torenspit-
sen. Inderdaad een schitterend uitzicht!

Piet Bol (als we weer beneden zijn): ‘Als je 
een keer tijd heb, kom nog een keer langs en 
dan neem ik je weer mee naar boven!’ ■

INFORMATIE
Grote Kerk Schermerhorn:
www.grotekerkschermerhorn.nl
Linda Anneveld: www.compagniedaad.nl

Het Gert de Reuspad
Bij de huidige opknapbeurt van de Grote Kerk is ook een aannemer uit Schermerhorn betrokken: 
Piet van den Burg. Dat dit niets bijzonders is, blijkt uit het verhaal over drie generaties van de 
familie De Reus: ambachtslieden in de bouw, die bij eerdere restauraties en onderhoudsbeurten 

van de kerk betrokken waren. Hoe een klein dorp zijn kennis bewaart.

HENKJE KONING

De zoon van Gert, Henk de Reus, leerde 
al voor zijn vijftiende hoe je die knopen in 
het steigertouw moest leggen zodat de boel 
niet uitelkaar zou vallen. Later zette hij het 
bedrijf van zijn vader voort en de Grote Kerk 
neemt nog steeds een belangrijke plek in in 

zijn hart. ‘Het was altijd zo bij-
zonder daar te mogen werken’, 
vertelt hij. ‘Het is een heel bij-
zonder gebouw, die prachtige 
hoge ruimte, die oude hout-
constructies en die kleuren…Ik 
heb er zo veel geleerd, ook door 
samen te werken met bijvoor-
beeld glazenier Bogtman, toen 
we heel precies de gerestau-
reerde gebrandschilderde ra-
men terugplaatsten. Of met de 
firma van Lierop, die ons leerde 
hoe je de door vocht aangetas-

te authentieke houtconstructies kon restau-
reren met duurzame kunststoffen.

Zelf vervingen ze met heel veel zorg de 
rotte balusters op de torentrans. Daarom zijn 
wij, ikzelf en de mensen die bij me gewerkt 
hebben, geen gewone bouwvakkers geble-
ven, maar vakmensen met oog voor verant-
woord restaureren geworden. En ze wonen 
en werken hier allemaal nog in het dorp. We 
hebben geleerd voorzichtig te zijn, zorgzaam 

Henk de Reus 
[foto Henkje Koning]

Restauratie dak door ‘vader’ De Reus in 1952 [foto familie De Reus]


