
De bouw van de kerk van Schagerbrug (1850 - 1851) 
 
Het ontstaan van de huidige kerk van Schagerbrug voltrekt zich in de jaren ’40 van de 19e 
eeuw, in de jaren 1845-1849 die bekend staan als de “zwarte jaren”, jaren waarin vele 
plagen ons land teisterden: aardappelziekte, mislukte oogsten en diverse epidemieën,  
waaronder cholera en griep. 
 
De kerk in Schagerbrug wordt wel gerekend tot de “waterstaatskerken”, aangezien 
Waterstaat een grote rol speelde bij de bouw van het kerkgebouw. De nieuw- en verbouw 
van kerken was door koning Willem I onder toezicht en goedkeuring van de minister van 
Waterstaat en haar ingenieurs en opzichters geplaatst.   
 
De eerste bouwplannen van een nieuwe Hervormde kerk dateren uit 1835, maar niet eerder 
dan in 1842 gaf de “president van het provinciaal college van toezicht” toestemming voor de 
bouw van twee nieuwe kerken: een in Burgerbrug en een in Schagerbrug. De nieuwe kerken 
zouden in de plaats moeten komen van oudere, bouwvallig en te klein geworden kerkjes op 
dezelfde plaatsen. Provinciaal opzichter en architect ir. H.H. Dansdorp werd in 1842 per 
trekschuit uitgezonden om zich in “betrekking te stellen met de kerkvoogden van Zijpe” voor 
het opmaken van een ontwerp en een begroting.  
 
Dansdorp ontwierp een kerk – na diverse noodzakelijke besparingen – met een  bouwsom 
van f 16,000 gulden.  
Helaas gebeurt er in de 3 jaren daarop weinig: de subsidies bleken nog niet rond te zijn. 
Daarop kwamen de kerkvoogden zelf in actie en stuurden tekeningen naar Haarlem. Een 
collega van Dansdorp, ir. Ortt ontvangt de stukken en schaart zich achter de plannen. De 
naam van een derde opzichter duikt in de stukken op: ir. Haijward: hij brengt enkele 
wijzigingen aan in het bestek.  Het definitieve bestek – vermoedelijk dus gebaseerd op de 
inbreng van de eigen Zijper timmerlieden – is gereed in april 1850. Maar dan is Waterstaat 
nog steeds niet in actie gekomen 
 
De Zijpenaren zijn ongeduldig en blijken inmiddels – zomer 1850 - de oude kerk al met de 
grond gelijk te hebben gemaakt. Ook de muren van de oude kerk hielden geen stand. De 
kerkvoogden berichten aan de Hoofdingenieur van Waterstaat dat ze zich de vrijheid hadden 
genomen met de werken door te gaan, daar de tijd voortliep; men wilde voor de winter met 
de beide kerkgebouwen klaar zijn…. 
 
De bouw gaat door, maar ondervindt vele problemen: een misrekening in het aantal 
zitplaatsen, een gebrekkige fundering, slechte staat van de muren en – niet in het minst – het 
maar uitblijven van de noodzakelijke financiële middelen. Een bedrag van f 7,500,-  wordt 
door de gemeenteleden zelf opgehoest, maar dat is onvoldoende om de bouwkosten van f 
14.000,-  te dekken. Pas drie jaar later schiet de Synode te hulp en verstrekt een 
aanvullende subsidie.  
 
De bouw van beide kerken is in het voorjaar van 1851 afgerond. In februari 1851 is de kerk 
al in gebruik genomen.  Het was er uiteindelijk toch van gekomen…… 
De inwijdingstekst kwam uit Ezra 6:16: “Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de levieten 
en de overigen die in ballingschap geweest waren, de inwijding van dit huis Gods met 
vreugde.” 
 
 
Bron:  artikel “Welke vertimmerd zou worden, geheel is afgebroken”, aardigheden en 
wetenswaardigheden rond de nieuwe kerk in Schagerbrug (1835 – 1851) door W.H. ten 
Boom, gepubliceerd in Zijper Historie Bladen, 11e jaargang, nummer 2, april 1993 

 
 


