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5.01 Zeeuwse kerk, 's-Heerenhoek 

 

 

Inleiding 

In 's Heerenhoek heeft in de loop der tijd een flinke verschuiving binnen de 

geloofsgemeenschappen plaatsgevonden. In 1711 waren er 40 katholieken in 

een bevolking van 300, ongeveer 13%. In 1960 was het percentage 

katholieken 95%.  

Was er na de reformatie in 's Heerenhoek een enorme behoefte aan een 

gereformeerde  kerk, in 1960 was die behoefte er niet meer. 

Een belangrijke invloed was dat veel boerderijen van gereformeerde in 

katholieke handen overging en de gereformeerden wegtrokken. In 1796 waren 

de katholieken in staat om een katholieke kerk te bouwen. De reformatie had 

ervoor gezorgd dat veel gegoede katholieke families naar de Zuidelijke 

Nederlanden vertrokken en veel protestanten voor hun geloofsvrijheid in 

tegengestelde richting gingen.  

Na de bedijkingen kon 's Heerenhoek ontstaan. In 1657 kwam de eerste vaste 

predikant in het dorp, maar de kerkdiensten werden in een schuur gehouden 

omdat er nog geen kerkgebouw was. Dat kwam uiteindelijk in 1672, het kerkje 

uit 's Heerenhoek. In de loop der jaren is er wel van alles aangebouwd zoals 

een klaslokaaltje en in 1929 nog een consistorie. 

Uiteindelijk waren er in het begin van de 20e eeuw af en toe nog diensten en in 

1960 was de laatste dienst. Tot slot was er in 1972 nog een allerlaatste 

trouwdienst. 

In 1988 is het kerkje in het museum geplaatst met het interieur van 1832.   
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Vertelpunten 

- 1655 plannen voor een eerste gemeente 

- 1668 geld bijeen 3400 gulden voor de bouw in 1672 

- 1672 gereformeerde kerk, reformatie 

- Interieur 1832 

- In museum 1988 

- Preekstoel origineel 1674 

- Voorzanger 

- Vocalion 1895, geen pijporgel maar een vorm van harmonium (traporgel) 

- Kerkelijke afsplitsingen 1834 en de  doleantie 1886 

Nederduitsgereformeerde kerk 

- 1816  Franse tijd werd de kerk een Ned. Herv. Kerk  

- Zaalkerk  

- Oorspronkelijk 3 ramen met glas in lood. 

- Betaalde zitplaatsen / onvermogenden achterin 

- Rijke stinkerd (begraven in de kerk tot 1795 (verbod door Napoleon)) 

- Staten Bijbel 

 

Basisinformatie presentatie 

De herbouw is voltooid in 1988, een der meest 

geslaagde reconstructies in het museum. Het 

gebouw staat er in bouwkundig opzicht beter bij 

dan in 's-Heerenhoek ooit het geval was. 

De authentieke preekstoel uit 1674 en het Vocalion 

zijn door terugkoop behouden gebleven en het 

Vocalion is in 2006 gerestaureerd. 

In het zomerseizoen vinden er in het kerkje 

historische en muzikale presentaties plaats, en in 

het winterseizoen is er een reeks concerten. 

Begin 17e eeuw ontstonden na inpolderingen o.a. 

de dorpen Nieuwdorp en 's-Heerenhoek dat in 1671 

een eigen dorpsbestuur kreeg. 

De ambachtsheren (polderbestuurders) hadden 

grote invloed, ook in de kerk waardoor de Gereformeerde kerk er in 1672 

kwam. Ondanks dat de grond bestond uit vruchtbare zeeklei was 's-

Heerenhoek een arme gemeente. 

In 1750 bedroeg het inwoneraantal ca. 300 personen. Thans is dit ca. 1.900 

personen. De Gereformeerde kerk was door de overheid bevoorrecht. 

Er was een kleine Rooms Katholieke minderheid. 

Na ca. 1750 verandert dit. Er kwamen steeds meer Rooms Katholieke boeren 

terwijl de Gereformeerden in aantal afnamen. Eind 18e eeuw werd er een 

Rooms Katholieke kerk gebouwd met een klokgevel en ongeveer zo groot als 

ons kerkje. Na 70 jaar is die vervangen door een groter gebouw dat nu nog 

aanwezig is. 
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Na 1830 verplaatste zich het kerkelijke 

leven allengs naar Nieuwdorp dat 

samen met 's-Heerenhoek één 

kerkelijke gemeente vormde. 

De kerkelijke afsplitsingen (1834 

afscheiding, 1886 Doleantie) waren 

voor 's-Heerenhoek niet gunstig. De 

kerkleden die zich hadden 

afgescheiden vonden dat de kerk te 

vrijzinnig werd. Dit had een verdere 

daling van het aantal kerkleden tot 

gevolg. Rond 1960 waren er nog maar 

10 Hervormden over. 

Na de Franse tijd (1816) werd de Gereformeerde kerk gewijzigd in "Nederlands 

Hervormde Kerk". Tientallen jaren werden er in 's-Heerenhoek steeds 

sporadischer kerkdiensten gehouden. De laatste dienst, een trouwdienst, was 

in 1972. Daarna werd de kerk resp. gebruikt als meubelmagazijn en 

opslagplaats van de gemeente Borssele waartoe het dorp sinds 1970 

behoorde. Ondanks de status van rijksmonument nam de bouwvalligheid van 

het gebouw steeds meer toe. Tenslotte werd het aan het NOM verkocht voor 

f 1,- 

Afbraak en wederopbouw vonden plaats in 1985 - 1988. De laatste 

steenlegging werd verricht door Regina (koningin) Beatrix op 10 juni 1987 

(steen in de muur links van de toegangsdeur). 

Verdieping 

Bijzonderheden 

In 1655 ontstaan de eerste plannen voor 

een eigen kerkgemeente.  

In 1657 komt Ds. Stroobandt die de 

diensten nog moest leiden in een 

boerenschuur. 

In 1668 komt  Ds. Surendonck die zeer 

voor een kerkgebouw ijverde dat er voor f 

3.400,- ook kwam. Dit bedrag is bijeen 

gebedeld, slechts 10% werd door de 

overheid betaald. De bouwtijd bedroeg 

slechts 3 maanden, maar de kwaliteit was 

slecht, wat zich gedurende de hele 

geschiedenis gewroken heeft. Er waren te 

weinig steunberen en de muren waren slecht gemetseld. 

In de 17e eeuw verrezen in Zeeland enkele tientallen kerken waarvan 

's-Heerenhoek een van de kleinste was. Het was een zaalkerk (geen pilaren) 

met een oppervlak van ca. 150 m2. De preekstoel van een veel voorkomend 

Hollands model kwam er in 1674. 

Oorspronkelijk bevonden zich aan elke zijde drie ramen met glas in lood. In de 

Franse tijd zijn deze verwijderd. Later kwamen er aan iedere zijde twee ramen 

's Heerenhoek ca 1912 

Kerkje ter plekke. 
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bij voor een betere lichtinval. 

Herhaaldelijk stond men voor reparaties en zelfs restauraties. Zo liep de 

kerkelijke schuld op tot wel f 4.000,- 

Pas in 1827 kon de aflossing plaats vinden dankzij twee staatssubsidies. In 

1832 kon wederom met een subsidie het herstelplan worden verwezenlijkt. De 

kerk kreeg een tot nokhoogte opgetrokken klokvormige voorgevel, 

waarschijnlijk naar het voorbeeld van het R.K.-kerkje. Deze subsidies kwamen 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Daarna brak er een periode aan van algemene 

verarming en terugloop van het ledental. In 

1888 werden om vanaf de galerij een beter 

uitzicht te krijgen de zware trekbalken 

afgezaagd en vervangen door ijzeren 

trekstaven. Deze ingreep heeft het gebouw 

geen goed gedaan. 

In 1902 kwam er op de galerij een Vocalion 

van Amerikaanse makelij (1895), dat de klank 

van een echt pijporgel het beste benaderde. Er 

zijn maar een paar van deze orgels in 

Nederland. Het is een wonderlijk instrument 

met 12 registers en 322 "tongen" die net als in 

een mondharmonica de klanken voortbrengen. 

De zichtbare orgelpijpen hebben geen andere 

functie dan versiering. De eerste organist was 

Nicolaas Pols, hoofd van de school achter de 

kerk die daar van 1750 - 1915 stond. 

In het begin van de 20e eeuw bleven de 

predikanten, o.a. Ds. Bruining, niet lang. 

Steeds slechts enkele jaren. Het kerkelijke leven verplaatste zich meer en 

meer naar Nieuwdorp. 

Toch is er in 1917 nog een restauratie uitgevoerd. Bij die gelegenheid werd de 

steen boven de ingangsdeur aangebracht met een couplet van Psalm 100 

(berijmd). Zelfs kwam er in 1929 nog een consistorie bij. 

Vernoemd kan worden Jan Westerweele die in de periode dat de predikanten 

voortaan in Nieuwdorp woonden er voor zorgde (hij leidde o.a. de Westerweele 

bleef nog tot vlak voor de tweede wereldoorlog in 's-Heerenhoek wonen. In 

1932 werd er nog een bazaar gehouden om de kosten van de nieuwe 

betimmering van het gewelf te bestrijden. Daarna is er niets wezenlijks meer 

veranderd. 

In 1955 werd besloten het houden van diensten te staken. Incidenteel zijn er 

daarna nog wel diensten gehouden, in 1972 de laatste was een trouwdienst. 

Vòòr de komst van het Vocalion werd de samenzang in goede banen geleid 

door de voorzanger, vaak tevens koster. Er werd langzaam gezongen en niet 

ritmisch. 

Voor zitplaatsen moest betaald worden, hoe dichter bij de preekstoel hoe 

duurder. Onvermogenden zaten achterin of op de galerij. Er waren vrije 
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zitplaatsen voor het gezin van de predikant en de koster. In de loop van de 

20e eeuw werd deze regeling afgeschaft en vervangen door vrijwillige 

kerkelijke bijdragen. 

Tot aan de Franse tijd werd er ook in de kerk tegen betaling begraven. Ook 

hier weer hoe dichter bij de preekstoel hoe duurder. Onder de preekstoel was 

een grafkeldertje met twee zerken die thans opzij van de kerk liggen. 

Vooral in de begintijd kwam bij de predikanten en kosters slecht gedrag voor 

(dronkenschap en erger). De kerkenraden traden niet altijd met de gepaste 

strengheid op. Er waren ook vele goede predikanten waar van men daarna 

natuurlijk niets meer vernam. 

Krantenbericht 1984 

Het volgende krantenknipsel uit de Zeeuwse krant van januari 1984 geeft een 

kijkje op de gedachten in Zeeland over de overplaatsing van het kerkje uit 

`s- Heerenhoek. 

‘s-Heerenhoek 
De werkgroep 'Behoud 't Kerkje' in 's-Heerenhoek, heeft bij het Borselse 

college van burgemeester en wethouders geprotesteerd tegen het voornemen 

van het gemeentebestuur het voormalige hervormde kerkje te verkopen. B en 

w. van Borsele hebben contacten gehad met het Openlucht Museum in Arnhem 

dat het kerkje wel wil kopen en in Arnhem in ere herstellen. De 

's-Heerenhoekse werkgroep voelt daar evenwel niet zo veel voor. 

 

 

De werkgroep schrijft in een brief aan b. en w. van Borsele dat zij verheugd is, 

dat op die manier het kerkje behouden blijft, maar het doet niets af aan een 

gevoel van spijt over het verdwijnen van het monumentenpand uit het dorp, zo 

staat in de brief. De werkgroep betreurt de gang van zaken dan ook en dringt 

er bij het gemeentebestuur op aan het voornemen tot verkoop en afbraak in te 

trekken. 

Al eerder deed de werkgroep verschillende suggesties, onder meer in de 

culturele sfeer, voor de toekomst van het gebouw. Monumentenzorg stelde 

enkele jaren geleden subsidie beschikbaar voor de restauratie van het 

historische pand. Waarom voor drie keer de kosten van een verantwoorde 
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restauratie ter plekke, het kerkje verhuizen naar Arnhem", zo schrijft de 

werkgroep in haar brief. 

In een reactie op de brief laat wethouder P. L. Peeters blijken dat er eigenlijk 

niet zo veel te doen is aan het besluit van het gemeentebestuur om het kerkje 

af te breken. Vertegenwoordigers van het Openlucht Museum zijn al enkele 

malen naar 's-Heerenhoek geweest om de toestand van het gebouw in 

ogenschouw te nemen. Het gaat hen vooral om het kerkgebouw omdat de 

consistorie er later achter is gebouwd. 

opmetingstekening naar de aangetroffen toestand  

door R. Oosterkamp, 30-9-85 

Teruggevonden 

Peeters vertelde dat de museummensen eerst wel wat teleurgesteld waren dat 

er van het interieur van het kerkje niets meer is overgebleven, maar ook daar 

schijnt verandering in te komen. Men is er in geslaagd de oude preekstoel en 

doopvont bij particulieren terug te vinden en die zouden wel bereid zijn deze 

voorwerpen naar het museum te laten verhuizen. Verder bleek in een pakhuis 

in Drachten nog het binnenwerk van het oude orgeltje te staan. 

Het orgeltje was goed verpakt, maar het houtwerk is verdwenen. Het is de 

bedoeling dat rond de maand mei (1984) met de verhuizing wordt begonnen. 

Het is dan niet zo dat de kerk r, steen naar Arnhem gaat. Hele stukken muur 

zullen tegelijk worden overgebracht. Monumentenzorg geeft volgens Peeters 

alle medewerking aan de operatie. 
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Literatuur 

- Gids 2014 pag. 78 

- De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te ’s-Heerenhoek 

(bib. NOM) 

Linken 

- Link statenbijbel, canon van Nederland, link 

- Ontwikkeling standaard Nederlands, link 

- Youtube over kerkje, link  

- Geschiedenis van de kerk, rvader.nl, link  

- Hoe vreeslick is dese plaetse, BenM 1985-2, link 

Afbeeldingen 

  
Het kerkje voor afbraak voor overplaatsing. 

 

 
 

Interieur voor demontage. Demontage van het kerkje. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/statenbijbel
https://isgeschiedenis.nl/longreads/ontwikkeling-van-het-standaardnederlands
https://www.youtube.com/watch?v=p-2LydRmDiQ
http://www.rvader.nl/Vader/KerksHeerenhoek/body.htm
https://vo-leshulp.nl/nom/bestanden_readers/s%20Heerenbroek%20kerkje%20historie%20BenM%201985-2.pdf
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Demontage ’s-Heerenhoek. Montage museum 

 

 
 

Stenen schoonbikken. Stenen hergebruiken. 
 

 

 

Verwijderen van de dakruiter Klaar voor bezoekers 

 


