
De kerk van Schagerbrug 
 

Per 1824 bepaalde koning Willem I dat nieuw- of verbouw van kerken voortaan koninklijke 
goedkeuring behoefde. De uitvoering werd opgedragen aan de minister van o.m. Waterstaat. 
In de praktijk kwam het er op neer, dat de ingenieurs van Waterstaat de ontwerpen maakten 
of het toezicht hadden op de ontwerpen van anderen. Op die manier kregen de kerken, die in 
het tweede kwart van de 19e eeuw gebouwd werden, het predikaat 'Waterstaat' opgelegd. In 
feite gaat het qua stijl om neoclassicisme of barokclassicisme --- dezelfde trant als de 
openbare gebouwen ten tijde van koning Willem II. In traditionele vormen werden ook vele 
kleine hervormde kerkjes opgetrokken in de eerste helft van de 19e eeuw. Het was een 
voortzetting van het reeds in de 18e eeuw veel voorkomende type protestantse dorpskerk. 
Meestal zijn het eenbeukige gebouwtjes met aan een of beide korte zijden driehoekige 
sluitingen, spitsboogvensters en een veelhoekig torentje op het dak. Ze zijn niet uitgesproken 
classicistisch, of het moest zijn in onderdelen zoals portalen. Het interieur is gewoonlijk 
eenvoudig, witgepleisterd met een gestucadoord-houten gewelf of een tongewelf met 
trekbalken. Ook de kerken van de andere kerkgenootschappen hebben over het algemeen 
weinig pretenties; ze zijn vaak verwant aan de landelijke bouwkunst.  

Het kerkje van Schagerbrug is – ondanks haar bescheiden afmetingen – een beeldbepalend 
element in het dorp en de gemeente Zijpe. Als een van de weinige kerken is deze kerk nog 
immer in gebruik als Godshuis; wekelijks op zondag wordt hier kerkdienst gehouden. De kerk 
is eigendom van de Hervormde Gemeente Zijpe. Het beheer en onderhoud van de kerktoren 
berust bij de gemeente Zijpe.  
 
Wat er allemaal met het kerkgebouw is gebeurd sinds de bouw: ontelbare 
herstelwerkzaamheden om de kerk in goede staat te houden. Rond 1968 en in 1993 is de 
kerk grondig gerestaureerd. De laatste restauratie in 1993 was een ingrijpende en kon pas 
gerealiseerd worden na een uitgebreide fondsenwerving. Bij die restauratie zijn voegwerk, 
muren, ramen en gewelven opgeknapt en is in de kerk vloerverwarming aangelegd. Om dat 
te kunnen realiseren zijn van de oorspronkelijk 8 houten bankblokken de achterste 2 
verwijderd. De beide kamers naast de ingang zijn vergroot en er is een balkon gerealiseerd.  
 
Naast de kerk heeft aanvankelijk een gebouwtje gestaan waar de zondagsschool 
bijeenkwam. Nadat dit in verval raakte is in de jaren zeventig in eigen beheer een nieuw 
bijgebouw geplaatst, wat wordt gebruikt voor vergaderingen en repetities. Het bijgebouw 
beschikt over een keuken en een toilet.  
 
De kerk zelf is een provinciaal monument sinds 1988, vanwege haar cultuurhistorische en 
architectuurhistorische waarde, een authentiek voorbeeld van een “waterstaatskerk”, 
vanwege de behouden hoofdvorm en het gewelf op de zuilen in het interieur. Opvallend aan 
de kerk is de bijzondere kapconstructie die overeenkomsten vertoond met de 
spantconstructie van de Noordhollandse stolpboerderij.  
 
De kroonluchters 

Er hangen drie koperen kroonluchters in de kerk: twee Hollandse en een Vlaamse. Alledrie 
zijn ze ouder dan de kerk. De herkomst is niet bekend, wel is bekend dat ze verkregen zijn 
na een schenking van de Hervormde gemeente Bussum in 1991. De kroonluchters zijn  
gerestaureerd door een van de laatste kopergieters in het land, de fa. Brink en Van Keulen te 
Haarlem. 
  


