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Neogotiek aan de Does 
De parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Hoogmade (1873-1929) 

 

Hans van der Wereld 

 

Eind 1872 kreeg de parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Hoogmade een nieuwe herder in de 
persoon van de vijfenveertigjarige Bernardus Jacobus van Aarsen. Hij was op 8 juli 1827 te Oud-
Beijerland1 geboren als zoon van Hendrik Pietersz. van Aarsen en Dorothea Petronella Engelbrecht2. 
Op 22 maart 1856 werd hij door de Haarlemse bisschop mgr. F.J. van Vree tot priester gewijd.3 Kort 
daarna werd hij benoemd tot kapelaan in de statie van de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg.4 Op 7 
juni 1858 volgde de benoeming tot deservitor (waarnemend pastoor) in de parochie van de H. Maria 
Magdalena te Maasland. Van 1859 tot 1862 was hij kapelaan in de parochie van de H. Bonifacius te 
Alphen aan den Rijn,5 in 1862 enige tijd in de parochie van de H. Willibrordus en in de parochie van 
de H. Antonius Abt te Delfshaven6 en van 1862 tot 1863 vicaris in de parochie van de H. Maria ter 
Sneeuw te Veere.7 Op 7 december 1866 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie van de H. 
Willibrordus te Rhoon, waarna op 2 november 1872 zijn benoeming als zodanig te Hoogmade 
volgde.8 

Bij zijn aantreden in Hoogmade trof Van Aarsen ernstige 
ouderdomsverschijnselen aan bij het uit 1742 daterende 
maar in 1857 door architect Th. Molkenboer uit Leiden 
uitgebreid gerenoveerde en verbouwde en van een torentje 
voorziene kerkje. Aan het gebruik van deze kerk, die 242 
zitplaatsen telde, kleefden daarnaast ook de nodige 
praktische bezwaren. De toegang voor de Hoogmadenaren 
was ook lastig omdat het gebouw aan de overkant van het 
water de Noord Aa stond, op ongeveer een kwartier afstand 
van het centrum van het dorp. Dat was in het bijzonder voor 
een begrafenisstoet hinderlijk. De kerk was langzamerhand 
ook veel te klein geworden. Tal van gelovigen moesten vaak 
achter in het bedehuis staan, ja, zelfs buiten het portaal de 
kerkdiensten bijwonen. Dat betrof dan over het algemeen de 
armen, die geen eigen plaats in de kerk hadden. Het laat zich 
aanzien dat deze wijze van kerkbezoek de eerbied en de 
betrokkenheid bij de godsdienstplechtigheden niet altijd 
bevorderde. Men verlangde dan zeer naar een nieuwe kerk, 
maar die moest dan in het centrum van Hoogmade worden 
gebouwd.9 

Toen men in 1873 onder aanvoering van Van Aarsen plannen ontwikkelde om te komen tot de bouw 
van een nieuwe parochiekerk, bestond de bevolking van Hoogmade voor een groot gedeelte uit 
boeren en handwerkslieden. Verschillende boeren pachtten van de Erven Cornelis Sprongh land in de 
Hoogmadesepolder – deze grondeigenaren bezitten en exploiteren in Leiden ook het Hofje van 
Cornelis Sprongh. Ettelijke Hoogmadenaren hielden zich – voornamelijk in de zomermaanden – bezig 
met baggerwerkzaamheden, terwijl anderen een bestaan vonden als daggelder bij de boeren. 

1 Pastoor Bernardus Jacobus van Aarsen 
(1872-1880) 
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Industrie of andere bedrijvigheid – op enige bescheiden winkelnering na – was er niet. Wel was er 
sinds mensenheugenis een herberg, die toen uitgebaat werd door Albert Verheul (1835-1910). De uit 
niet meer dan drie- à vierhonderd zielen bestaande bevolking, die zich grotendeels geconcentreerd 
had langs de Voorweg (de tegenwoordige Klaverwijdenweg) en de Hoogmadescheweg (de 
tegenwoordige Kerkstraat), was voor het overgrote deel de rooms-katholieke godsdienst toegedaan. 
Er waren slechts enkele protestantse gezinnen, die samen met hun geloofsgenoten uit Rijpwetering 
en Oud Ade een Nederlands Hervormde gemeente vormden. Nog niet zo lang tevoren was er in de 
geïsoleerde ligging van Hoogmade een aanzienlijke verbetering gekomen door de aanleg in 1862 van 
een weg naar Leiderdorp en in 1872 van een weg naar Woubrugge. Bij deze laatste ontsluiting van 
het dorp was er ook een brug over de Does gekomen, welk water men tot dan toe met een 
eenvoudig pontje moest overvaren. 

De Hoogmadese jeugd was aangewezen op het bezoeken van een openbare school, die geleid werd 
door een niet-katholieke onderwijzer. Het ontbreken van een katholieke school werd sinds jaar en 
dag als een groot gemis ervaren. Het zou nog tot 1881 duren alvorens er een ‘bijzondere’ school 
geopend werd, die onder leiding kwam te staan van het kerkbestuur.10 In 1855 was er een eind 
gekomen aan de zelfstandige gemeente Hoogmade; bij wet van 11 juli van dat jaar was zij vanwege 
haar kleinschaligheid gevoegd bij de gemeente Woubrugge. Op 1 januari 1874 telde de gemeente 
Woubrugge 1.979 inwoners, te weten 971 mannen en 1.008 vrouwen. De hervormden waren in de 
meerderheid. Deze bevolkingsgroep telde 1.128 mensen, namelijk 557 mannen en 571 vrouwen. Er 
stonden 789 mensen als rooms-katholiek te boek, 382 mannen en 407 vrouwen. Naast de 
hervormden en de rooms-katholieken woonden er in de gemeente nog enkele evangelisch-
lutheranen, doopsgezinden, remonstranten, christelijk-gereformeerde afgescheidenen en joden. Een 
tiental gemeentenaren behoorde tot geen enkel kerkgenootschap. Van de bijna achthonderd rooms-
katholieken woonde een klein aantal in het dorp Woubrugge, maar zij behoorden tot de parochie van 
Hoogmade, waar zij ook kerkten.11 

Er werd volgens de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur – dat naast pastoor Van 
Aarsen bestond uit de heren Antonius Könst, Leonardus van der Lans, Johannes van der Post en 
Petrus van Heteren, allen veehouders – voor het eerst over een nieuwe kerk gesproken in zijn 
vergadering van 22 september 1873. Met algemene stemmen besloot men toen dat gedurende een 
jaar een inschrijving zou plaatshebben. Pastoor Van Aarsen zou zich persoonlijk belasten met de taak 
hiervoor bij de parochianen langs te gaan. “Alle voorbereidingen voor de nieuwe kerk hebben plaats 
met voorkennis en goedvinden van de bisschop van Haarlem”, schreef Van Aarsen in de notulen van 
de vergadering van het kerkbestuur.12 

Op 10 november schreef het kerkbestuur aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Woubrugge, bestaande uit burgemeester P. de Ridder en de wethouders Z.Th. de Jong van 
Arkel en G. Swart, dat men voornemens was een nieuw kerkgebouw te stichten op de plaats waar 
het huis annex herberg van de erven A. van Rijzen stond en dat toen, zoals we al zagen, werd 
bewoond door A. Verheul. De kerk zou daardoor binnen een afstand van tweehonderd meter komen 
van een reeds bestaande kerk en wel de Nederlands Hervormde. Volgens artikel 7 van de Wet op de 
Kerkgenootschappen van 10 september 1853 (Staatsblad 102) kon een gemeentebestuur het 
oprichten van een kerkgebouw op minder dan tweehonderd meter van een reeds bestaand bedehuis 
verbieden en kon de Commissaris des Konings in gemeenten waar kerken waren van meer dan één 
genootschap, het klokgelui in het belang van de openbare rust reglementeren. Het Hoogmadese 
kerkbestuur hoopte echter dat goedgunstig zou worden beslist, te meer daar er haars inziens geen 
gevaar bestond dat de openbare orde in dit geval zou kunnen verstoord worden.13 
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Deze kennisgeving werd door het gemeentebestuur in handen gesteld van het college van 
kerkvoogden en notabelen van de hervormde gemeente. Dat liet aan het kerkbestuur weten dat het 
katholieke klokgelui hinder zou veroorzaken bij de protestantse kerkdiensten. Maar er zou niet alleen 
sprake zijn van overlast bij de reformatorische bijeenkomsten, mogelijk ook bij de katholieken zelf. 
De afstand van de hervormde kerk tot de te bouwen parochiekerk zou slechts honderdtien meter 
bedragen, nauwelijks de helft van de wettelijk vereiste minimum afstand van tweehonderd meter. 
Men verzocht het bouwen van de nieuwe parochiekerk op die plaats – daar waar we tegenwoordig 
dorpscentrum De Kom aantreffen – dan ook af te wijzen. 

Dit stuk werd vervolgens voorgelegd aan het rooms-katholieke kerkbestuur. Dat liet op 8 september 
1873 aan het college van burgemeester en wethouders weten dat het door dit bestuur een maand 
eerder ingezonden verzoek beschouwd moest worden als niet gedaan. Het college behoefde daarom 
geen beslissing ter zake te nemen. De reden hiervan was dat het kerkbestuur om bezwaren van 
geheel andere aard dan die welke vervat waren in de Wet op de Kerkgenootschappen, later 
geoordeeld had voor de bouw van de kerk een ander terrein te moeten kiezen. Het kerkbestuur 
vreesde echter helemaal niet dat er bezwaren in het belang van de openbare orde zouden hebben 
bestaan tegen het bouwen van een rooms-katholieke kerk op de plek waar men zich dat aanvankelijk 
had voorgenomen. Immers, zoals het gemeentebestuur niet onbekend kon zijn, sedert de uitvoering 
van de Wet op de Kerkgenootschappen werd te allen tijde goedgunstig beschikt om binnen een 
afstand van tweehonderd meter (soms niet eens honderd meter) van een bestaande kerk te mogen 
bouwen. Zo niet altijd door ieder gemeentebestuur, dan tenminste bij hoger beroep door 
Gedeputeerde Staten of de koning zelf. Het kerkbestuur zou dan ook van de zijde van het college 
zeer zeker geen ander dan een gunstig fiat hebben verwacht. 

Het kerkbestuur hield zich ervan verzekerd dat de deugdelijkheid van de gronden en bezwaren, 
aangegeven in het adres van de hervormde kerkvoogdij, van dien aard en gehalte was dat zij in 
betrekking tot het bewuste artikel 7 niet de minste invloed op de beslissing van het college zou 
kunnen hebben gehad, althans rechtmatig. Genoemd artikel 7 bepaalde onder meer:  

“Elke oprigting of inrigting van een gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst, 
binnen den afstand van tweehonderd ellen [lees: meters] van een bestaande kerk, vereischt 
in het belang der openbare orde een onderzoek omtrent de plaats van vestiging. Voor dat de 
oprigting of inrigting wordt toegelaten, wordt daaromtrent door het gemeentebestuur 
beslist. Deze beslissing is vatbaar voor een beroep op Gedeputeerde Staten, en bij bezwaar 
ook tegen de beslissing van dezer, wordt hunne uitspraak aan Onze [te weten de koning] 
eindbeslissing onderworpen. Het besluit, door Ons te nemen, na den Raad van State te 
hebben gehoord, wordt met redenen omkleed en openbaar gemaakt”. 

Het luiden van klokken was al ten tijde van de Republiek een omstreden zaak. In 1798 werd voorts 
bepaald dat kerktorens en de daarin hangende klokken in het vervolg tot het wettig eigendom van de 
plaatselijke besturen zouden behoren en dat klokken alleen nog voor het aangeven van de tijd 
evenals bij begrafenissen mochten dienen. Toen de katholieken weer nieuwe kerken mochten 
bouwen, konden zij daarin ook weer eigen klokken ophangen. De rituele manieren van klokluiden 
werden echter door de protestanten als een niet-gewenste inbreuk op de openbare ruimte 
beschouwd. De ergernis daarover werd nog groter omdat men zich er niet of nauwelijks aan kon 
onttrekken. Dit gegeven leidde tot de vraag hoe en waar nieuwe kerken mochten worden gebouwd. 
Dat werd niet toegestaan in de nabijheid van een bestaande protestantse kerk, want dan zouden 
naast de klokken ook weleens ‘roomse geluiden’ van zang en gebed tot stoornis van de protestantse 
kerkdiensten kunnen leiden. 
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Kerkklokklanken hadden ook in de eerste helft van de negentiende eeuw nogal wat langdurige en 
juridisch ingewikkelde conflicten tot gevolg. Aangezien ook andere kerkgenootschappen hun klokken 
wensten te luiden, achtte men het toen beter het gebruik voortaan geheel vrij te laten. Deze 
zienswijze werd ten slotte in 1853 in de Wet op de Kerkgenootschappen ‘tot regeling van het toezigt 
op de onderscheidene kerkgenootschappen’ geregeld. Daarin werd onder meer bepaald dat het 
luiden in verband met kerkelijke plechtigheden in principe was toegestaan, echter met dien 
verstande dat in plaatsen met kerkgebouwen van verschillende kerkgenootschappen in het belang 
van de openbare orde en rust het luiden zou kunnen worden verboden. Afgezien van enkele 
incidenten was toen het klokkenluiden als een bron van conflict van de baan. 

De reden waarom men zo gauw afzag van het aanvankelijk beoogde bouwterrein heeft schrijver niet 
kunnen achterhalen. Feit is dat pastoor Van Aarsen aan jhr. mr. W.J.P. Diert van Melissant, van 1849 
tot 1890 regent van de Erven Cornelis Sprongh,14 gevraagd had om een stuk grond dat zijns inziens 
geschikt was om een kerk op te bouwen. Bij schrijven van 10 december 1873 liet Diert van Melissant 
het kerkbestuur weten dat hij gaarne bereid was een perceel in de Hoogmadeschepolder af te staan, 
mits de huurder daartegen geen bezwaar had. Hoewel het recht van opstal nimmer werd verleend 
dan tegen een jaarlijks te betalen recognitie, wilde Diert van Melissant om het doel, waarom die 
grond in opstal werd gevraagd, in dit geval een uitzondering maken en dit recht van opstal 
onopzegbaar en altijddurend toestaan, zonder dat hiervoor enige recognitie zou behoeven te worden 
betaald.15 Het betrof hier een perceel gelegen aan wat men toen nog noemde de ‘grindweg’, 
kadastraal bekend gemeente Woubrugge sectie D nummer 639, met een grootte van 54 are en 50 
centiare en waarvan het recht van opstal tot dan toe gedeeltelijk werd bezeten door boer Willem van 
Egmond en gedeeltelijk door bakker Theodorus Petrus Bronstring en Willem van Leeuwen. Het 
terrein omvatte enige begroeiing en er stond ook een asschuur. 

De bisschop gaat akkoord 
Op 23 november 1873 schreef pastoor Van Aarsen een lange brief naar de bisschop van Haarlem, 
mgr. Gerardus Petrus Wilmer, waarin hij de plannen voor de kerkbouw aan deze prelaat voorlegde 
en tevens omstandig uiteenzette hoe men in Hoogmade een en ander dacht te financieren. Het 
gehele project was begroot op 76.300 gulden. Ter bestrijding daarvan stelde het kerkbestuur de 
navolgende financiële middelen aan de bisschop voor: a. vrijwillige bijdragen tot 33.000 gulden; b. 
opbrengst verkoop land 9.600 gulden; c. een batig slot van het afgelopen dienstjaar met dat van het 
vorige 2.500 gulden; d. verkoop van de nog bestaande en in gebruik zijnde kerk – die zou worden 
afgebroken – en pastorie in de Frederikspolder 1.500 gulden; e. een geldlening van 37.000 gulden. 
Totaal 85.600 gulden. Aangezien de architect vijf percent van de aannemingssom zou genieten, zou 
zijn honorarium ongeveer 3.800 gulden bedragen. Samen met de begrotingssom kwam men zo op 
een bedrag van 80.100 gulden. Het batig saldo van 5.500 gulden moest dienen om de onvoorziene 
uitgaven te dekken. 

De jaarlijkse uitgaven zouden als volgt vermeerderd worden: a. een rentebetaling van de lening van 
37.000 gulden tegen 4, 4½ of ten hoogste 5 percent 1.700 gulden; b. een jaarlijkse aflossing van het 
kapitaal van ten minste 500 gulden. Daardoor vermeerderden de jaarlijkse uitgaven dus met 2.200 
gulden. Men dacht dit bedrag van 2.200 gulden op de volgende manieren te bestrijden: a. uit het 
jaarlijkse slotsaldo van de kerkekas: wegens de verkoop van de zes morgen weiland voor 9.600 
gulden zouden de inkomsten van de kerkekas, na aftrek van alle grond- en polderlasten en verdere 
uitgaven, jaarlijks met ongeveer 220 gulden verminderen. Na aftrek van deze 220 gulden zou het 
jaarlijks batig saldo voor de toekomst op zijn minst 800 gulden bedragen; b. uit de opbrengst van de 
aanmerkelijk vermeerderde zitplaatsen in de kerk, de verhoging van verhuur en contributies 500 
gulden; c. uit de opbrengst van de maandelijkse collecten met open schaal en de wekelijkse bijdragen 
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van de catechismuskinderen 200 gulden; d. uit de winst wegens het weiden van een toegezegd 
voldoende aantal schapen op zijn minst 800 gulden. In totaal dus een som van 2.300 gulden. De 100 
gulden surplus diende tot meerdere verzekering van de jaarlijkse rentebetaling en aflossing van het 
kapitaal. Tot meerdere waarborg kon het bestuur nog aanhalen de toevallige baten, zoals de 
liefdegiften en dergelijke, en wat de beide armbesturen in de parochie,16 die jaarlijks een batig slot 
boekten, reeds hadden toegezegd. 

Het kerkbestuur vroeg de bisschop om de bouwplannen en de begroting goed te keuren en het 
kerkbestuur te machtigen om – na goedkeuring van een en ander – tot publieke aanbesteding van de 
bouw te mogen overgaan. Men vroeg dit alles zo spoedig mogelijk, omdat men anders met de bouw 
pas een jaar later gereed zou zijn en omdat het nu de beste en voordeligste tijd was voor de 
aanbesteding en de beste werklieden te krijgen. De tijd was het voordeligst, want de architect had 
laten weten dat de prijzen van de materialen eerder zouden stijgen dan dalen. Het kerkbestuur 
verzocht tevens vergunning om de nieuwe kerk en pastorie op een ander terrein te mogen bouwen 
dan waar de oude kerk stond. Deze was gesitueerd “op een onaanzienlijk buitenpad, of liever gezegd: 
een verlaten hoek, tevens moeijelijk te genaken door de parochianen”. Het verlangen van het 
kerkbestuur was om te gaan bouwen “aan den grooten weg of heerbaan”, zoveel mogelijk in de kom 
van het dorp, zulks in het algemeen belang en naar de wens van de parochianen. Een perceel grond 
van ongeveer 560 roeden was daarvoor reeds door de vrijgrondheer van Hoogmade gratis afgestaan, 
terwijl het recht van opstal (grond kon men in de Hoogmadeschepolder niet kopen) onopzegbaar en 
altijddurend om niet gegeven werd. Het schriftelijk bewijs daarvan berustte reeds in het archief van 
de parochie. De kerkmeesters beloofden dat zij – na verkregen goedkeuring – de titel van aankomst 
van het recht van opstal in de daarvoor bestemde openbare registers zouden laten inschrijven. 

Op 21 december stuurde het kerkbestuur de tekeningen, het bestek en de voorwaarden voor de 
bouw ter goedkeuring naar de bisschop, die deze bescheiden direct doorstuurde naar de 
Amsterdamse architect Th. Asseler.17 Deze berichtte de bisschop dat hij zich kon verenigen met de 
opzet, echter met de opmerking dat de geplande steunbogen van de voorgevel geen enkel doel 
dienden en daarom achterwege konden blijven. Wilmer schreef aan het Hoogmadese kerkbestuur 
onder meer: 

“Na zeer gunstig advies van Asseler zijn hierbij gevoegd drie machtigingen: 1. Publiek aan te 
besteden het ingediende plan ten koste van f 75.340; 2. Tot leening van f 37.000; 3. Tot 
verplaatsing der kerk op het land van den heer Diert van Melissant met recht van opstal. 
Daarmede is tevens het overgelegde bouwplan goedgekeurd, onder bijvoeging van het 
volgende: Waaromtrent wij echter alleen moeten aanmerken, dat de door ons geraadpleegde 
deskundige de zoogenaamde steunbogen van den voorgevel wenscht weggelaten te worden, 
als naar zijns inziens tot niets dienende en wegens dat geheel vrij staan van dezelve 
voortdurend kosten van onderhoud zullen veroorzaken. Ook anderen die de teekeningen 
zagen mochten die steunbogen niet behagen. Wij verlangen alzoo dat ze zullen weggelaten 
worden […].”18 

Monseigneur Wilmer stond erom bekend dat hij goed kon luisteren naar zijn diocesanen. In zaken 
van materiële aard wilde hij graag de verantwoordelijkheid delen met de plaatselijke parochies in zijn 
bisdom. Intussen was ook de tijd van de schuurkerken voorgoed tot het verleden gaan behoren. De 
bisschop was van mening dat iedere parochie een eigen kerkgebouw moest hebben, dat moest 
bijdragen tot het aanzien en de trots van de parochie. In de dagen van zijn voorganger F.J. van Vree, 
toen de onderhandelingen over kerkbouwplannen via het ministerie voor de zaken van de R.-K. 
Eredienst19 niet altijd even vlot verliepen, had de bisschop zelf – om moeilijkheden te vermijden – de 
vinger aan de pols gehouden. Maar genoemd ministerie had in 1869 opgehouden te bestaan en de 
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contacten met het rijk verliepen daarna vlotter. Daarom wilde Wilmer zaken betreffende de 
kerkbouw aan de plaatselijke parochies overlaten. Omdat de parochies, die vaak niet voldoende op 
de hoogte waren van de financiële consequenties ten opzichte van de kerkbouw, gemakkelijk te ver 
konden gaan, eiste de bisschop dat hem precies werd voorgerekend hoe men de zaken wilde 
financieren. Als dat in orde was, liet hij de zaak verder in handen van de kerkbesturen.20 

Het kerkbestuur besloot een aantal van vierenzeventig aandelen van 500 gulden voor de geldlening 
van 37.000 gulden uit te geven tegen een rente van 4½ percent per jaar en voorzien van jaarlijkse 
interestcoupons, verschijnende 1 januari van ieder jaar. De aandelen werden ondertekend door 
pastoor B.J. van Aarsen als voorzitter en A. Könst als secretaris van het kerkbestuur. Te beginnen met 
1 januari 1877 zou er jaarlijks één aandeel worden uitgeloot, waarvan de bekendmaking zou 
geschieden in een van de katholieke bladen. De coupons en uitgelote aandelen welke niet binnen vijf 
jaar na hun beschikbaarstelling zouden worden ingewisseld, werden beschouwd als zijnde 
geschonken ten voordele van de kerk. Bij de aandelen werd gevoegd een stel van twintig coupons 
van 1 januari 1876 tot 1 januari 1895, evenals een bewijs waartegen een blad met nieuwe coupons 
kon worden verkregen als alle verstrekte coupons gebruikt waren. 

Toen het kerkbestuur op 7 januari 1874 opnieuw vergaderde, deelde pastoor Van Aarsen mee dat op 
dat moment de gezamenlijke bijdragen van de parochianen gedurende vier jaar de som van 33.500 
gulden zouden bedragen. Het rondgaan voor deze bijdragen was begonnen op 29 september 1873. 
Twee maanden was Van Aarsen bezig geweest al zijn parochianen te bezoeken. “Met genoegen”, 
vermelden de notulen. Maar niet alle Hoogmadenaren waren met de ambitieuze plannen van de 
pastoor direct ingenomen. De notulen maken melding van J. van Tol, die duidelijk liet weten dat hij 
niets over had voor de zo dringend noodzakelijke nieuwe kerk. Ook twee andere parochianen, H. van 
der Meer en S. van Wieringen, waren aanvankelijk niet zo enthousiast voor de bouwplannen. Zij 
gaven zich echter al gauw gewonnen en schonken respectievelijk 40 en 100 gulden. In dezelfde 
vergadering van 7 januari 1874 werd goedgevonden dat de asschuur, staande op het bouwterrein, 
voor gezamenlijke kosten van kerk- en armbestuur zou worden verplaatst naar de tegenwoordige 
Vissersweg. Tevens werd door het armbestuur aan het kerkbestuur toegezegd om gedurende vijftien 
achtereenvolgende jaren uit de armenkas ten bate van de nieuwe kerk een bedrag van 200 gulden 
uit te keren, onder beding dat, mocht de armenkas eventueel niet toereikend zijn, zulks dan in het 
volgende jaar zou worden betaald. 

Architect E.J. Margry 
Het plan voor de nieuwbouw van de parochiekerk van Hoogmade was een werkstuk van de 
Rotterdamse bouwmeester E.J. Margry, die zijn bureau had aan de Schiekade 103. Waarom het 
kerkbestuur juist hem als architect koos, is helaas niet meer te achterhalen. Een en ander zal wel 
geweest zijn omdat deze jonge architect toen al een zekere faam als kerkenbouwer had. Hij had 
reeds godshuizen gebouwd in zijn woonplaats Rotterdam (H. Antonius van Padua), de parochiekerk 
van de H. Bartholomeus in Nootdorp, de parochiekerk van de H. Bartholomeus in Schoonhoven en de 
parochiekerk van de H. Joseph (tegenwoordig Maria van Jesse) in Delft. Ook dichter bij Hoogmade 
was Margry geen onbekende. In Stompwijk was hij op het moment waarop hij voor de parochie van 
Hoogmade een kerk ontwierp juist gereed met de realisering van de parochiekerk van de H. 
Laurentius.21 Dergelijke neogotische kerken waren in die tijd een droom van iedere pastoor, dus ook 
van die van Hoogmade. 
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Everhardus Johannes Margry werd op 28 december 1841 te 
Harderwijk geboren als zoon van de kastelein/koopman 
Johannes Josephus Franciscus Margry en Alida van de Weyer. 
Hij legde zich na zijn opleiding aan het Harderwijkse 
gymnasium toe op de bouwkunst en trad daarmee in de 
voetsporen van zijn inmiddels overleden broer. Hij volgde in 
Amsterdam tekenlessen, waarna hij door middel van 
contacten met het genootschap Architectura et Amicitia en de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in de 
bouwwereld vertrouwd raakte. In Amsterdam leerde hij ook 
zijn latere echtgenote Antonia Maria Gerdes kennen, uit welk 
huwelijk twee zoons werden geboren. Een andere ontmoeting 
die Margry’s leven zou beïnvloeden, was zijn kennismaking 
met P.J.H. Cuypers. Als een van de eerste leerlingen van deze 
Roermondse bouwmeester raakte Everhardus Johannes 
vertrouwd met de beginselen van de middeleeuwse 
architectuur, waarvan hij spoedig net zo’n enthousiast 
pleitbezorger en verdediger werd als zijn leermeester. Hoezeer Cuypers de werkkracht en de ijver 
van zijn pupil waardeerde en zijn bekwaamheid op prijs stelde, moge blijken uit het feit dat Margry 
reeds op de zeer jeugdige leeftijd van tweeëntwintig jaar de uitvoering van belangrijke werken als 
opzichter werden toevertrouwd. 

Op 21 april 1864 werd Margry aangesteld als opzichter bij de bouw van de Sint-Dominicuskerk aan de 
Laat in Alkmaar. De kenmerken van deze vroege Cuyperskerk, geïnspireerd op de Franse gotiek met 
haar galerijen, driedelige vensters, knopkapitelen en sterk plastische wandbehandeling, vindt men in 
vrijwel het gehele latere werk van Margry terug. De kennis en nauwgezetheid waarmee hij de 
uitvoering van de Sint-Dominicuskerk wist te realiseren, vestigde zozeer de aandacht op hem, dat 
hem reeds in 1865 de bouw van de kerk van de H. Antonius van Padua te Rotterdam werd 
opgedragen, in welke stad hij zich kort daarvoor als zelfstandig architect had gevestigd. Deze kerk, 
die zeker mede onder zijn voornaamste kan worden gerekend, gaf reeds duidelijk blijk van Margry’s 
vertrouwdheid met de constructies van de middeleeuwse architectuur, speciaal van de dertiende-
eeuwse gotiek en van zijn voorliefde voor de vormen van de beredeneerde bouwkunst. 

In 1880 associeerde Margry zich met zijn jongste, in 1857 geboren broer Albertus Arnoldus Johannes, 
met wie hij samen een groot aantal kerken bouwde. Vanaf die tijd tot aan zijn dood was Everhardus 
Johannes Margry onvermoeibaar op het gebied van de bouwkunst werkzaam en verwierf hij zich een 
grote naam door het aanzienlijke aantal rooms-katholieke kerken, pastorieën, tehuizen en scholen 
die naar zijn ontwerp werden gebouwd. Al deze bouwwerken droegen de sporen van een zeker 
talent en kunstontwikkeling. Margry’s oeuvre moet onderscheiden worden in twee groepen: twintig 
kerken die voor 10 mei 1880 werden gebouwd en eenentwintig kerken die nadien gerealiseerd 
werden, toen de Vennootschap Gebroeders Margry & J.M. Snickers – een familielid van de bisschop 
van Haarlem, mgr. Petrus Mathias Snickers (1877-1883) – werd opgericht. Deze vennootschap was 
aangegaan om “voor gezamenlijke rekening voort te zetten de zaak door de architecten E.J. en A.A.J. 
Margry uitgeoefend, ten doel hebbende de uitoefening van de architectuur, het vervaardigen van 
kerkmeubelen, beeldhouwwerken en kunstschilderwerk, alsmede polychromie22 en alle aanverwante 
handelsvakken.” 

In navolging van de opvattingen van zijn leermeester Cuypers was Margry van oordeel dat een 
architect niet alleen verantwoordelijk was voor het bouwkundige ontwerp van zijn kerken, maar 

2 Architect E.J. Margry 
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moest hij zich daarnaast als een middeleeuwse magister operum bezighouden met de inrichting van 
het interieur. Bij de vele werken die aan Margry’s leiding werden toevertrouwd, bleek hem dan ook 
spoedig de behoefte aan bekwame beeldhouwers en schilders, die – in overeenstemming met zijn 
hoofdgedachte – zijn gebouwen konden voltooien en decoreren. Vandaar dat Margry al spoedig een 
atelier voor beeldhouw- en schilderkunst stichtte, waaruit tal van geslaagde werkstukken over heel 
Nederland en zelfs de overzeese gebiedsdelen werden verspreid. Ook Hoogmade is hiervan een 
voorbeeld. Voor de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk maakte het atelier van Margry de banken, de 
nog altijd aanwezige preekstoel, evenals de altaren, waarvan alleen de beide zij-altaren bewaard zijn 
gebleven. Zijn vele ondernemingen beletten Margry niet om aan elk project in het bijzonder bij de 
uitvoering zoveel zorg te besteden, dat er onder de talrijke gebouwen geen een genoemd kan 
worden, dat niet tot volle tevredenheid van de opdrachtgever werd voltooid. Daartoe droeg, behalve 
zijn degelijke bekendheid met de eisen van de praktijk, zeker in niet geringe mate bij zijn bijzondere 
tact om zich zowel bij zijn opdrachtgevers als bij de aannemers die ze uitvoerden, bemind te maken. 

Dat zijn verdiensten op bouwkundig gebied van vele zijden werden gewaardeerd, kan onder meer 
blijken uit het feit dat hij bij de viering van het gouden priesterfeest van paus Leo XIII in 1887 werd 
uitgenodigd om zitting te nemen in het hoofdcomité ter aanbieding van het huldeblijk van de 
Nederlandse katholieken. De paus beloonde Margry voor de vele goede diensten aan de katholieke 
zaak van Nederland bewezen met de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. In katholiek Rotterdam 
was Margry wegens zijn activiteiten als architect van kerkgebouwen en zijn goedlopende praktijk een 
man van aanzien. Hij was daarbij een sobere figuur, recht door zee, maar ook wel eens opvliegend. In 
zijn woonplaats was hij lid van het kerkbestuur van de Sint-Dominicusparochie en lid van het bestuur 
van de rooms-katholieke begraafplaats. Hij overleed na een ernstige ziekte op negenenveertigjarige 
leeftijd op 8 augustus 1891 te Rotterdam. Op het moment van zijn overlijden werkte Margry nog aan 
de bouw van de parochiekerken van Sint-Martinus te Voorburg en van Sint-Hildegardus te 
Hillegersberg.23 

Tot de belangrijkste werken van E.J. Margry behoort de helaas in 1975 afgebroken Sint-Josephkerk in 
Den Haag. Jammer genoeg behoort ook tot het verleden de H. Dominicus en Onze Lieve Vrouw van 
de Rozenkrans of Spaarnekerk in Haarlem, die in 1983 uit het stadsbeeld verdween. Daarnaast zijn de 
H. Johannes de Doper in Schiedam, de H. Bavo in Heemstede, de H. Lambertus in Rotterdam-
Kralingen en de H. Franciscus van Assisi alsmede de Sint-Joseph (tegenwoordig Maria van Jesse) in 
Delft van belang. Naast de hierboven genoemde kerken kan er nog een aantal aan toegevoegd 
worden van grotere en kleinere afmetingen, zoals die in Loosduinen, Voorburg, Leidschendam, 
Uitgeest, Nootdorp, Maasland, Voorhout, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en andere. Op dit 
moment staat in het bisdom Rotterdam nog een dozijn kerken van Margry. Toen het in Hoogmade in 
1880 kwam tot de oprichting van de parochiële school, werd de opdracht tot de bouw van een 
tweeklassig schoolgebouw met onderwijzerswoning eveneens aan Margry opgedragen. De school is 
in 1971 geschiedenis geworden, maar de meesterswoning staat er nog altijd (Kerkstraat 49). Zij kreeg 
in 2002 de status van gemeentelijk monument. 

Driebeukige kruiskerk 
In Hoogmade bouwde Margry een driebeukige kruiskerk, waarvan het middenschip en het 
dwarspand van een spitsboogvormig houten tongewelf werd voorzien, die overigens met gemetselde 
kruisgewelven gedekt waren. Aan een gedeeltelijk door de zijbeuken omsloten toren voegde zich een 
vier traveeën24 diep schip, dat overging in een even breed transept,25 dat door bogen in verbinding 
stond met een op de zijkapellen geopende travee, waarbij een uit de vijf zijden van een achthoek 
gevormd priesterkoor aansloot. Het inwendige was uitgevoerd in baksteen en zandsteen. Bij het 
uiterlijk was de meeste nadruk gelegd op de aan de straatweg gelegen voorgevel met hoge toren, die 



9 
 

– geschraagd door luchtbogen26 die 
boven de gevels van de zijbeuken 
oprezen – en versierd door vier 
hoektorentjes die zich in de 
contreforten27 ontwikkelden en de 
uiterst rijzige spits omgaven.28 De kerk 
rustte op een paalfundering. Onder de 
gehele vloer bevonden zich gewelven, 
die eveneens rustten op een 
paalfundering met diepe aanleg. 

De Hoogmadese kerk besloeg een 
oppervlakte van 773 vierkante meter, 
terwijl de inhoud van het gebouw 
10.017 kubieke meter bedroeg.29 De 
gehele lengte van de kerk bedroeg aan 
de buitenkant 46 meter, terwijl de 
lengte binnenwerks tussen het 
priesterkoor en de buitenmuur van de 
toren 27,20 meter bedroeg. 
Binnenwerks was de kerk 15,40 meter 
breed. De bovenkant van de muren van 
de zijbeuken bevonden zich op 6,40 
meter boven het op het bouwterrein 
aangeduide peil, terwijl de hoogte van 
de hoofdbeuk 12,10 meter bedroeg. De 
hoogte van de torenfrontalen bedroeg 
23 meter en de hoogte van de top 25 
meter. Het draaipunt van de haan op de 
toren bevond zich op 51,80 meter. De 
bovenkant van de nok van de 
hoofdbeuk bevond zich op 16,20 meter 
en die van de zijbeuken op 9 meter. 

Er waren 504 zitplaatsen, verdeeld over twaalf banken (zes aan iedere kant) in het kruis à tien 
zitplaatsen, zesendertig banken (achttien aan iedere kant) in de middenbeuk à zes zitplaatsen, 
evenals zesendertig banken (achttien aan iedere kant) in de zijbeuken à vijf zitplaatsen. De leverde 
een totaal van 516 zitplaatsen op, maar daarvan moeten er twaalf worden afgetrokken vanwege de 
tien kolommen, zodat er uiteindelijk 504 zitplaatsen overbleven. Achter de laatste kolommen had 
Margry geen banken voorzien.30 Van deze banken is een gedeelte nog te zien in de tegenwoordige 
kerk.31 Tegelijk met de bouw van de kerk werd de pastorie gebouwd. Deze zou één vleugel krijgen 
met een lengte van 14 meter en één met een lengte van 10,90 meter, terwijl de gehele breedte van 
het pastoorshuis 12,25 meter zou worden.32 Voor het gehele bouwproject moesten 510 stuks rechte, 
lijvige en verse heipalen in de grond worden geslagen, waarvan 470 stuks met een lengte van 13 
meter en 40 stuks met een lengte van 12 meter. De eerste maat heipaal kostte, inclusief het slaan, 13 
gulden, de tweede, eveneens inclusief het slaan, 12 gulden. Het uurloon van een werkman werd 
bepaald op 20 cent, dat van een opperman op 15 cent.33 

3 De voorgevel van de Hoogmadese kerk met haar hoge toren, 
gesteund door luchtbogen. 
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De aanbesteding had plaats bij enkele inschrijving met gesloten biljetten, welke uiterlijk vierentwintig 
uur voor de aanbesteding in een daartoe aan de pastorie geplaatste bus moesten worden 
gedeponeerd, bevattende de inschrijving van de aannemingssom met opgave tevens van de borgen, 
hun kwaliteiten en woonplaatsen. Het is niet onaardig hier te vermelden dat reeds op 8 januari 1874 
door Margry de aankondiging van de aanbesteding tijdens de verschillende missen plaats had. De 
22ste januari had de aanwijzing in loco plaats. Op 29 januari volgde de aanbesteding. Deze had plaats 
in de herberg van A. Verheul, om 12.00 uur ’s middags. Er hadden acht aannemers ingeschreven. De 
hoogste inschrijver was G.J. van der Haar uit Schoorl met 89.144 gulden. Aannemer P. Vlasveld uit 
Bodegraven was met 78.870 gulden de laagste inschrijver en hij kreeg dan ook de opdracht tot de 
bouw. Vlasveld had tot ‘stille compagnon’ W. Westenhoff uit Noordwijkerhout. Het kerkbestuur zag 
liever dat Westenhoff als hoofdaannemer zou optreden en nieuwe borgen stellen. Partijen gingen 
hiermee akkoord en Westenhoff wees als zijn borgen G. Vogel uit Nieuwendam en J. Westenhoff uit 
Schermerhorn aan. 

Onmiddellijk na de goedkeuring moest de aannemer een begin maken met het plaatsen van de 
bouwloodsen en zorg dragen voor de aanvoer van materialen voor de fundering, zodat uiterlijk 
veertien dagen na de gunning een aanvang kon worden gemaakt met het heien. De aannemer moest 
het werk zodanig voortzetten dat het gehele werk zonder uitzondering op 1 mei 1874 tot op de 
hoogte van de kerkvloer (peilhoogte) opgetrokken was, met uitzondering van de gewelven, welke 
eerst moesten worden opgemetseld nadat de kappen geplaatst en de steigers opgeruimd waren. 
Voorts moest de aannemer het metselwerk van de bovenbouw zodanig voortzetten dat voor 1 
oktober 1874 dit rondom de hoogte van de respectieve goten bereikt had en voor 1 januari 1875 het 
gehele kerkgebouw met pastorie, uitgezonderd de toren, onder het leiendak geplaatst waren. 
Bovendien moest dan het metselwerk van de toren tot op de nok van de hoofdbeuk zijn opgetrokken 
en deze van een noodkap voor de volgende winter zijn voorzien. Voor 1 juni 1875 moest het gebouw 
glasdicht, de toren onder het leiendak, de timmerwerken aan de pastorie gereed en alle steigers 
opgeruimd zijn, terwijl voor 1 augustus 1875 het gehele werk moest worden opgeleverd. De 
aannemer moest het geheel daarna nog drie maanden in onderhoud nemen en was verantwoordelijk 
voor alle gebreken en schade, die binnen die tijd aan het werk mochten voorkomen. Voor elke dag 
dat de bepaalde data werden overschreden zou de aannemer een boete van 10 gulden verbeuren en 
bovendien de kosten voor een langer verblijf van de opzichter voor zijn rekening nemen. 

De betaling zou geschieden in tien gelijke termijnen: 1. als de gehele heifundering met kespen, 
vloeren enzovoort gereed zou zijn en het metselwerk rondom de hoogte van 36 duim (centimeter) 
boven de vloeren bereikt had; 2. als het metselwerk tot 3 meter boven de peilhoogte was 
opgetrokken; 3. als het metselwerk tot op de hoogte van de goten op de zijbeuken was opgetrokken 
en de kolommen met bogen gesteld waren; 4. als het gehele metselwerk tot op de hoogte van de 
goten van de hoofdbeuk was opgetrokken; 5. als het metselwerk van de hoofdbeuk van de toren tot 
aan de nok van de hoofdkap was opgetrokken en de kappen van kerk en pastorie gesteld zouden zijn; 
6. als het gehele gebouw kap- en waterdicht en bovendien het metselwerk van de toren op zijn volle 
hoogte gereed was; 7. als alle gewelven en het plafond van de kerk gereed waren en het binnenwerk 
was afgelopen; 8. als het buitenvoegwerk gereed, de kerk glasdicht, de torenspits onder het leiendak 
gebracht, de timmerlieden aan de pastorie gereed en alle steigers opgeruimd zouden zijn; 9. bij de 
provisionele oplevering op 1 augustus 1875; 10. bij de gehele oplevering en goedkeuring van het 
werk.34 

Het kerkbestuur hield zich keurig aan de termijnbetalingen. Acht maal werd een bedrag van 7.887 
gulden betaald en wel op 14 mei, 19 juni, 30 juli, 11 september, 6 oktober en 14 november 1874 en 
op 23 april en 31 mei 1875. Van de negende termijn werd 600 gulden afgehouden voor de 



11 
 

marmerwerken. In de pastorie in de Frederikspolder was veel marmer voorhanden dat opnieuw 
werd gebruikt als aanvulling op nieuw marmer. Deze termijn werd op 2 augustus 1875 voldaan, 
waarna op 30 november 1875 de tiende en laatste termijn, groot 8.977,25 gulden, werd betaald. Zo 
was er aan aannemer Westenhoff in totaal 79.360,25 uitbetaald, terwijl de aanneemsom door de 
architect was begroot op 78.870 gulden. Uit dit betalingsoverzicht kan worden afgeleid dat de 
verschillende vooraf vastgestelde fasen van de kerkbouw telkens tijdig werden afgesloten en dat de 
bouw volgens schema verliep. 

Niet zonder moeilijkheden 
Ondanks het feit dat de bouw blijkbaar volgens plan verliep, deden zich toch moeilijkheden en 
tegenslagen voor. Op 25 februari 1874 werd een begin gemaakt met het heien. Wegens het nu en 
dan afkeuren van de palen – omdat deze niet aan de voorgeschreven maat voldeden – ging het werk 
niet met de gewenste spoed voort. “Doch beter was het in dit geval langzaam dan vlug maar niet 
goed te werken”, schreef pastoor Van Aarsen.35 Desniettegenstaande is er erg met de heipalen 
geknoeid. De afgekeurde exemplaren werden weggevoerd en langs een omweg toch weer op het 
werk gebracht en gebruikt. Aan de leiding van het werk moet nogal veel ontbroken hebben en ook 
moet – volgens verhalen uit de overlevering – tijdens de bouw nogal veel misbruik van drank zijn 
gemaakt. De gevolgen zouden dan ook niet uitblijven… Op 15 april was het heiwerk voltooid. De 
andere dag legden pastoor en kerkmeesters volgens ritueel de eerste en volgende stenen. Drie 
weken later, op 7 mei, legde de pastoor de eerste steen voor de nieuwe pastorie. 

Op 15 juni werd onder algemene vreugde van de parochie, “doch onder geen gunstig weer”,36 door 
de deken van Leiden, A.C. Quant, de voornaamste steen gelegd. Een groot aantal geestelijken 
woonde deze plechtigheid bij. De muren van de nieuwe kerk waren reeds tot een flinke hoogte 
opgetrokken, maar niettemin werd op het trasraam37 in het pilaster tussen het priesterkoor en het 
kleine altaar dat rechts in de kerk zou komen de laper angularis of hoeksteen gelegd.38 De deken was 
hiertoe gemachtigd door de bisschop. De 26ste augustus 1874 had de jaarlijkse visitatie39 aan kerk- 
en armbestuur plaats door de deken, die over een en ander zijn tevredenheid betuigde. Quant uitte 
de wens dat in het volgende jaar, 1875 – wanneer de deken weer zou komen visiteren – hij dat zou 
mogen doen in de nieuwe kerk. Op 4 november werd het kruis op de toren geplaatst en op de 21ste 
de haan. Voor het oog van iedereen stonden deze scheef. Architect en aannemer beloofden kruis en 
haan volgens de eis van het werk later recht te zullen zetten. Dat gebeurde in juni 1875. 

Het plafond van het middenschip werd op 24 december 1874 door beeldhouwer E.H. de 
Fernelmont40 opgeleverd. Deze kunstenaar had dit werk aangenomen voor 700 gulden. Pastoor Van 
Aarsen was met hem overeengekomen om de contouren van de ventilatie te vergulden, wat 20 
gulden extra kostte. Het werk was volgens iedereen deskundig, met smaak en ook degelijk 
uitgevoerd. De parochieherder schreef in de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur van 
19 maart 1875 dat de gebrandschilderde ramen voor het priesterkoor – te leveren door Margry – 
weldra zouden arriveren. De ramen waren ten geschenke gegeven: het middenraam, voorstellende 
de geboorte van Christus, en het raam in de Mariakapel door de pastoor en de overige ramen, met 
een afbeelding van de boodschap van de engel aan Maria en de opdracht van Jezus in de tempel 
evenals het huwelijk van Maria en het raam in de Josephkapel door de kerkmeesters. Kerkmeester P. 
van Heteren schonk ook nog een bedrag van 300 gulden, bestemd voor de aanschaf van een nieuw 
Mariabeeld. 

Intussen beschouwde de registratie-ontvanger de opdracht van de bouwgrond als een schenking en 
hiervoor moest de koninklijke bewilliging worden verkregen. Die werd echter bij besluit van 10 
december 1875 geweigerd:  
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“…In aanmerking nemende, dat volgens voormeld testament [namelijk dat van Cornelis 
Sprongh] de erflater zijn halve, casu quo zijn gehele nalatenschap voor een zeker bepaald en 
nauwkeurig aangegeven doel onder administratie heeft gesteld, zonder dat blijkt van eenige 
bevoegdheid van administrateuren om bestanddelen aan derden te mogen schenken, ten 
nadele van het doel waartoe zij door des erflaters wil zijn gebonden, geeft aan voornoemd 
kerkbestuur te kennen, dat aan zijn verzoek geen gunstig gevolg kan worden gegeven en het 
mitsdien is afgewezen...”  

Pas een jaar later (!) gaf pastoor Van Aarsen hiervan kennis aan de bisschop van Haarlem. Deze 
raadde aan het advies in te winnen van mr. J.A.N. Travaglino, advocaat te Amsterdam. Deze 
rechtsgeleerde was het met het Koninklijk Besluit geheel eens en op diens advies werden pogingen in 
het werk gesteld om de fout hersteld te krijgen. De zaak schijnt echter in het vergeetboek te zijn 
geraakt. Eerst in 1922 gaven de Erven Cornelis Sprongh, bij schrijven van regent mr. E.B.F.F. Wittert 
van Hoogland, een verklaring aan het kerkbestuur dat de kerk door verjaring het eeuwigdurend, niet 
opzegbaar opstalrecht had gekregen. 

Klokken 
Op 1 juli 1875 deelde pastoor Van Aarsen in de vergadering van het kerkbestuur mee dat door de 
weduwe Maria van den Hoek-van der Salm te Zoeterwoude toestemming was gegeven om de klok, 
die nog afkomstig was uit de toren van de oude kerk in de Frederikspolder en die door haar zoontje 
Leonardus in 1857 ten geschenke was gegeven, met toestemming van zijn voogden Hendrik 
Versteegen en Catharina van der Geest, te vergroten en tot dat doel te vergieten. Er was namelijk 
een scheur in deze klok gekomen. Op de nieuw te gieten klok moest dezelfde tekst komen als op de 
oude. De kosten van deze vergieting nam Maria van den Hoek met goedvinden van Leonardus op 
zich. Ze had daarvoor op 9 juni een bedrag van 1.000 gulden aan de pastoor beloofd, waarvan 500 
gulden in 1875 en de resterende 500 gulden in 1876 zou worden voldaan.41 

Behalve de kleine of Mariaklok werd er een tweede, geheel nieuwe klok gegoten die de naam 
Bernardus kreeg, naar pastoor Bernardus van Aarsen. Beide klokken werden vervaardigd in de 
gieterij van A.H. van Bergen in Heiligerlee. De grote klok woog 761¼ kilogram, de kleinste 365 
kilogram. De kosten bedroegen 2.295,30 gulden. De ‘oude’ Mariaklok woog 304 kilogram en had een 
waarde van 246,70 gulden. De klokken werden volgens een nieuwe methode van metaalverdeling 
gegoten, die dertig percent in klank uitmaakte. Met andere woorden: ze klonken zwaarder dan ze in 
werkelijkheid waren. Zo bracht de Bernardusklok een klank voort alsof ze 984 kilogram woog. De 
Mariaklok bracht een geluid voort alsof ze 474 kilogram woog. 

Op de Bernardusklok stond te lezen: Anno Dni. 1875 ego sum sub. rev. dno. B.J. van Aarsen, parocho 
in Hoogmade, benedicta, posita et titulæ St. Bernardi di commendata sum. Lauda deum verum, 
plebum voco, congrego clerum, defunctus ploro, pestem fugo, festa decoro. Æditui: A. Könst, L. van 
der Lans, J. van der Post, P. van Heteren. In het Nederlands betekent dit: “In het jaar onzes Heren 
1875 ben ik onder de zeereerwaarde heer B.J. van Aarsen, pastoor in Hoogmade, gewijd, 
opgehangen en onder de bescherming gesteld van de H. Bernardus. Ik loof de ware God, het volk 
roep ik op, de geestelijkheid nodig ik tot samenkomst, ik beween de doden, ik verdrijf de pest en zet 
luister bij aan de feesten. Kerkmeesters: A. Könst, L. van der Lans, J. van der Post, P. van Heteren”. 
Op deze klok was tevens een afbeelding van de H. Bernardus aangebracht. 

Zoals gezegd had de nieuwe Mariaklok hetzelfde opschrift als de oude Mariaklok: In honorem beaetæ 
Mariæ semper virginis, patronæ parochialis ecclesiæ in Hoogmade, donavit me Leonardus Chr. Bern. 
Zwetsloot ætate trium annorum, cum consensu suorum devotorum parentum, Petri van den Hoek et 
Mariæ van der Salm, anno reparatur salutis MDCCCLVII. (‘Ter ere van de H. Maria, altijd Maagd, 
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patrones der kerk van Hoogmade, heeft Leonardus Chr. Bern. Zwetsloot op de leeftijd van drie jaren 
met toestemming van zijn godvruchtige ouders, Petrus van den Hoek en Maria van der Salm, mij ten 
geschenke gegeven. Hersteld in het jaar des heils MDCCCLVII’). Daaraan werd nu toegevoegd: De 
novo ex metallo fusa sum Dni. 1875, cura B.J. van Aarsen, pastoor in Hoogmade, hetgeen betekent: 
“Opnieuw ben ik uit metaal gegoten in het jaar des heren 1875 door de zorg van B.J. van Aarsen, 
pastoor in Hoogmade”. Deze klok werd voorts versierd met een afbeelding van de H. Maagd Maria. 
Op plechtige wijze werden de klokken op een bijzondere machtiging van de bisschop op 29 juni 1875 
– het feest van de H.H. Petrus en Paulus – gewijd. 

Bij het lezen over al deze bouwactiviteiten is het aardig om eens stil te staan bij de vraag hoe al het 
benodigde materiaal naar het in die dagen toch behoorlijk geïsoleerd liggende Hoogmade kwam. 
Ondanks het feit dat er in 1863 een weg was aangelegd van Leiderdorp tot aan de Zuidzijdervaart en 
in 1872 eenzelfde soort verbinding van Woubrugge naar Hoogmade was gerealiseerd, waren die toch 
allerminst geschikt voor zwaar verkeer, zo dat er in die dagen al was. De toen aangelegde wegen 
bestonden uit een vrij smal en grotendeels onverhard pad, met in het midden een smal paardenpad, 
bestaande uit klinkers. Het verkeer destijds omvatte niet veel meer dan wat boerenkarren. Deze 
weggetjes, veredelde landpaden, konden het toenmalige wegverkeer dus wel aan. Maar wanneer 
men denkt aan de aanvoer van lange heipalen, grote partijen bakstenen, veel hout, maar ook de 
aflevering van de zware marmeren altaren, de preekstoel en andere grote stukken, dan ligt het voor 
de hand dat die per boot zijn aangevoerd. Want vanuit bijvoorbeeld Rotterdam – waar de ateliers 
van Margry zich bevonden die het kerkmeubilair vervaardigden – was Hoogmade over het water wel 
te bereiken. 

De weinige ter beschikking staande archiefbescheiden laten ons helaas ook geheel in het ongewisse 
over wie de arbeiders waren die aan de kerk en de pastorie werkten. Heeft aannemer Westenhoff 
werklieden uit Hoogmade ingehuurd, zoals metselaars, opperlieden en timmerlieden? Heeft 
bijvoorbeeld de plaatselijke timmerman Hendrik Verbij, die – van elders komende – in 1868 een 
reeds lang bestaande timmermansaffaire overnam en dus best wel wat opdrachten kon gebruiken, 
bijvoorbeeld onder regie van architect Margry de kerkbanken gemaakt en ander timmerwerk 
verzorgd? Of kwam al het werkvolk van elders en was dat misschien ingekwartierd bij Hoogmadese 
gezinnen of verbleven zij in de dorpsherberg van Albert Verheul? En wie verzorgden bijvoorbeeld het 
schilder- en behangwerk in de nieuwe pastorie? Allemaal vragen waarop geen antwoord is te geven. 
Het zou heel interessant zijn om daar meer over te weten, maar zoals gezegd: er is niets over 
vastgelegd en terug te vinden in de archieven van de parochie.  

De kerk gereed 
Midden 1875 was de kerk klaar en dat bleek – ondanks de tegenslagen die men af en toe had 
ondervonden – toch op tijd te zijn. Niet lang nadat het bedehuis gereed was, bracht pastoor Van 
Aarsen het Allerheiligste van de oude naar de nieuwe kerk over. Dat gebeurde met een bootje, dat 
werd geëscorteerd door een aantal andere versierde vaartuigjes met daarin enige parochianen. Het 
was de bedoeling dat de kerk op 29 september door mgr. Gerardus Petrus Wilmer, de bisschop van 
Haarlem, zou worden geconsacreerd.42 Dat was precies de datum waarop voor twee jaar pastoor Van 
Aarsen voor de eerste maal de ronde deed om geld in te zamelen voor de kerkbouw. Men had kosten 
noch moeite gespaard om van de kerkwijding een feestelijke dag voor de parochie te maken. Er zou 
vuurwerk worden afgestoken, illuminatie zijn en triomfbogen worden geplaatst. Alles was besteld en 
klaar, terwijl ook de erewacht was geformeerd. 

Vijf dagen voor de grote dag kreeg Van Aarsen echter een brief van de bisschop met de mededeling 
dat hij niet naar Hoogmade kon komen. Wilmer wild een bezoek brengen aan de uit Duitsland 
verdreven bisschop van Paderborn, Konrad Martin, die – in Katwijk verblijvend – een ongeluk was 
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overkomen. Men kan zich hierbij afvragen of het bezoek aan Wilmers collega dan niet een dag eerder 
of later dan de kerkwijding in Hoogmade kon plaatsvinden. Hoe dan ook: de geplande consecratie 
kon dus geen doorgang vinden en werd uitgesteld tot het voorjaar van 1876. Aangezien de kerk klaar 
was en de pastoor zijn intrek in de nieuwe pastorie had genomen, verlangde Van Aarsen er toch naar 
om de kerk zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen. Hij was gemachtigd om de inzegening te 
verrichten, maar de pastoor wilde zulks slechts in stilte doen ten einde geen illusie te ontnemen voor 
de consecratie, die op een later tijdstip met des te meer luister zou worden verricht. Op zondag 10 
oktober 1875 werd de kerk voor het eerst gebruikt.43 

De consecratie had uiteindelijk pas plaats op 10 oktober 1877. Monseigneur Wilmer was op 
nieuwjaarsdag 1877 overleden en inmiddels opgevolgd door Petrus Mathias Snickers. Door de 
vroegtijdige aanwezigheid van vele priesters en door begunstiging van buitengewoon fraai weer 
konden de ceremonieën met betrekking tot de kerkwijding van de aanvang af in volle luister worden 
verricht. Helaas is niet meer te achterhalen welke priesters aanwezig waren bij de Hoogmadese 
kerkwijding. Maar dat de deken van Leiden, A.C. Quant, en de buurpastoors van Oud Ade, 
Rijpwetering en Roelofarendsveen, respectievelijk de zeereerwaarde heren Johannes Petrus Görtz, 
Henricus Klauwers en Jacobus Cornelis van ’t Rood, aan de kerkwijding deelnamen, staat vrijwel 
zeker vast. 

Het gebruik kerken te wijden is in zijn oorsprong niet specifiek christelijk. Ook de Egyptenaren, 
Grieken en Romeinen kenden in de heidense oudheid tempelwijdingen. Het is een algemeen 
menselijke trek om met het in gebruik nemen van de ruimten die men bestemt voor de aanwezigheid 
van God en Zijn eredienst, gepaard te doen gaan met religieuze plechtigheden. Toch vinden wij voor 
de eerste eeuwen van het christendom nog geen kerkwijding, omdat men nog niet over een apart 
kerkgebouw beschikte. Toen men echter overging tot het bouwen van kerken, vond het in gebruik 
nemen met grote plechtigheden plaats. In latere eeuwen ging de kerkwijding tevens gepaard met het 
bijzetten van relieken onder het altaar en de besprenkeling van het kerkgebouw met wijwater. Op 
Gallicaanse bodem voegde men in de zevende en achtste eeuw vele zalvingen en wassingen toe. Zo 
ontstond een lange, ondoorzichtige plechtigheid (tiende eeuw), die tot 1961 in gebruik bleef, waarna 
een nieuwe, vereenvoudigde ritus van kracht werd. 

De kerkwijding verliep als volgt. Begonnen werd met voorafgaande gebeden bij de relieken, gevolgd 
door de inbezitneming van de kerk door zegening met wijwater, zuivering van het altaar en de kerk 
van binnen met Gregoriuswater en het schrijven van het Latijnse en Griekse alfabet in de met as 
getekende diagonalen van de kerkvloer, dat begon met A (alpha) en eindigde met Ω (omega). Dan 
volgde een eucharistisch wijdingsgebed en vervolgens de overbrenging van de relieken (zalving met 
chrisma en dichtmetseling van het graf). Vervolgens zalfde de bisschop met gewijde oliën de 
altaarsteen en de kerkwanden met chrisma en wel op twaalf met kruisen gemerkte en door kaarsen 
verlichte plaatsen en onder bewieroking. Hierna werd een eucharistisch wijdingsgebed van het altaar 
uitgesproken en had de zalving met chrisma van de voorzijde en de verbindingen tussen altaarsteen 
en steunen plaats. Ten slotte had de zegening van de altaaruitrusting plaats, zoals de dwalen, de 
kandelaars, het kruis enzovoort. 

Onmiddellijk na de consecratie volgde een pontificale mis, door de bisschop opgedragen. Na het 
evangelie beklom C. Scheiberling, pastoor van de Sint-Lambertusparochie in Rotterdam-Kralingen,44 
de preekstoel. Hij hield naar aanleiding van I Cor. 3, 7 een feestpredicatie over de heiligheid van Gods 
tempel en hoe deze een waar beeld is van de geestelijke tempel van ’s mensen ziel, tot welks 
heiliging de stoffelijke tempel Gods ook vooral dienen moet. Hooggestemd was de godsdienstige 
geestdrift van de parochianen, nu op zo waardige wijze de kroon werd gezet op het grote werk, door 
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hun geloof en hun liefde tot stand gebracht. De feestredenaar sprak de taal van allen, toen hij uit 
naam van de gehele parochie de hartelijke dank betuigde aan de ijverige pastoor Van Aarsen, “door 
wiens onvermoeide zorg in zulk een kort tijdsbestek die prachtige tempel was opgetrokken”.45 Het 
dagblad De Tijd nam de gelegenheid te baat om ook openlijk hulde te brengen “aan den kundigen 
architect, den heer Margrij, die te Hoogmade een waar pronkjuweel van kerkelijke architectuur heeft 
gebouwd, dat buiten twijfel onder het opzicht van kunst en soliditeit strenge eischen zal kunnen 
doorstaan”. De krant eindigde met de innige wens dat de parochie van Hoogmade “gezegend door 
den Hemel, zich aangespoord moge gevoelen Gods Huis te versieren en te voltooien, en dat pastoor 
Van Aarsen nog jaren lang de gelukkige herder dier gelukkige parochie moge wezen.” 

Van 28 oktober tot 8 november werd in de nieuw geconsacreerde kerk door twee paters een 
missieweek46 gehouden. Het was voor de eerste maal dat zoiets in de parochie van Hoogmade plaats 
had. Gedurende de laatste drie dagen werd een triduum47 gehouden en werd in de kerk een nieuw 
Josephbeeld geplaatst, een geschenk van Johanna van der Hoeven. Op de sluitingsdag werd ter 
herinnering aan deze missie een groot kruis in de kerk opgehangen en wel achter het hoofdaltaar. 
Het kruis werd geflankeerd door beelden van de H. Maagd Maria en de H. Johannes de Doper. Nadat 
dit kruis in de loop der jaren op verschillende plaatsen in de tegenwoordige kerk heeft gehangen – 
onder andere boven de absisboog en in de nis in de oostelijke muur – is dit kruis thans ‘verbannen’ 
naar de koorzolder. 

De oude kerk in de Frederikspolder werd voor 1.500 gulden voor afbraak aan de plaatselijke 
metselaar verkocht. Het perceel met daarop de oude pastorie werd voor 3.000 gulden verkocht aan 
Willem van der Post. Een perceel tuingrond met tuinhuis evenals een perceel onbebouwde grond, 
waarop de kerk had gestaan, werd op 9 november 1876 voor 500 gulden eveneens overgedaan aan 
Van der Post. Daarbij werd bepaald dat zolang het kerkhof in de Frederikspolder in gebruik zou 
blijven in de woning die Van der Post zou laten bouwen op de plek waar de kerk had gestaan een 

4 De kerk met de pastorie 
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kamer ter vrije beschikking van een geestelijke moest worden gesteld. Deze kon zich hier dan kleden 
“wanneer Z.E. eenige bediening op het kerkhof heeft te verrichten.”48 

Pastoor Van Aarsen vond het van belang om in de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur 
melding te maken van het feit dat op 8 september 1876 voor het eerst het feest van Onze Lieve 
Vrouw Geboorte in de nieuwe kerk werd gevierd. Op die dag werd openlijk dank gebracht aan een 
aantal milde gevers: Gerarda Oosterveer, weduwe van Adrianus van der Voorn, voor het schenken 
van het torenuurwerk dat door A. Batstra uit Leiden werd geleverd; Arie van Heteren voor het 
Mariabeeld dat op genoemde datum voor het eerst in de kerk prijkte, en voor de parketvloer in het 
priesterkoor, een geschenk van Antonius Winters en zijn vrouw Elisabeth Belleman. Deze vloer kwam 
uit Frankrijk en werd door twee Franse werklieden gelegd. De communiebank was een geschenk van 
de kinderen van de erven Van der Post; aan de achterzijde stonden de namen van de gevers. Op 8 
september 1876 – het patroonsfeest van de parochie – werd de kerk ook gesierd met een H. 
Hartbeeld, een geschenk van de pastoor uit dankbaarheid voor herstel van zijn ziekte van mei tot 
augustus. Het beeld stond aan de kant van het Josephaltaar. De dankbaarheid van de pastoor werd 
daarop als volgt tot uitdrukking gebracht: 

CLeMentI CorDI 

JesU 

sese VoVent pastor et paroChIanI eJUs 

(= Aan het Zoete Hart van Jezus wijden de pastoor en zijn parochianen zich toe) 

Dit chronogram of tijdvers op de sokkel in zwart en rood gotisch schrift maakt, zoals men ziet, 1876 
uit. Dit nog aanwezige, maar niet in de kerk geplaatste beeld is nog geheel origineel 
gepolychromeerd. Waarschijnlijk is het afkomstig uit het atelier van E.J. Margry. 

In november 1876 deelde de pastoor mee dat er voor de nieuwe kerk nog meer meubilair was 
toegezegd. Henricus van der Meer zegde een Maria-altaar toe en Johannes Zwetsloot een 
Josephaltaar. Beide altaren moesten geplaatst zijn als de kinderen van de schenkers in 1877 hun 
eerste heilige communie zouden doen. In maart 1877 werden deze altaren inderdaad geplaatst. 
Daarna werden twee nieuwe altaarstenen aangeschaft, die door J.A. van den Akker, kanunnik49 en 
plebaan50 te Haarlem, werden gewijd. Aan het Josephaltaar werd voor de eerste maal op 19 maart, 
de feestdag van Sint-Joseph, de mis gelezen; aan het Maria-altaar op 9 april. Op 6 mei, de dag 
waarop de kinderen van de schenkers hun eerste heilige communie deden, werd de geloofsbelijdenis 
afgelegd door Leonardus Zwetsloot, wiens ouders de schenkers waren van het Josephaltaar. ’s 
Middags had de opdracht plaats aan de H. Maagd Maria door Maria ven Leeuwen, wier ouders het 
Maria-altaar hadden geschonken. 

Na de consecratie van de kerk werd het bedehuis verder verrijkt met meubilair. In het voorjaar van 
1878 werd er een nieuwe biechtstoel geplaatst ter waarde van 675 gulden. Op deze uit het aterlier 
van Margry afkomstige biechtstoel waren geschilderde afbeeldingen te zien van David, Maria 
Magdalena en de Verloren Zoon. In dezelfde tijd werd er een verlichting ter waarde van 65 gulden 
aangeschaft bij het H. Hartbeeld. Zeer welkom was een legaat van 19.000 gulden, in 1878 aan de 
parochie vermaakt door Johanna van der Hoeven. P. van Heteren gaf een nieuwe kruisweg ten 
geschenke, geschilderd door de Alkmaarse kunstenaar Alexander Kläsener.51 Dit kostbare geschenk 
werd op 20 oktober 1880 ingewijd. Op 22 augustus 1877 overleed op zestigjarige leeftijd weldoener 
Jacobus van Tol. Enkele dagen voor zijn heengaan had hij aan pastoor Van Aarsen een som geld 
toegezegd, bestemd voor de aanschaf van een nieuw hoofdaltaar. Daarbij voegde ook zijn weduwe 
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Flora Koppert nog een bedrag, bestemd voor 
hetzelfde doel. Met de plaatsing van het 
hoofdaltaar, naar een ontwerp van Margry, 
begon men in augustus. Het werd plechtig in 
gebruik genomen na de sluiting van het 
veertigurengebed52 op 28 oktober 1878. Maria 
Versluis schonk een beeld, voorstellende Onze 
Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Het was 
vervaardigd in het atelier van Lenaerts en 
Houtermans.53 Dit beeld werd als een pendant 
van het missiekruis tegen de muur onder de 
zangersgalerij geplaatst. Helaas verdween dit 
beeld in de jaren zestig van de vorige eeuw 
spoorloos. Verder werd de kerk nog verrijkt 
met twee schilderstukken, voorstellende de H. 
Margaretha Maria Alacoque54 en de H. 
Theresia van Avila.55 Beide doeken werden 
eveneens geschilderd door Kläsener en 
werden opgehangen ter weerszijden van het 
H. Hartbeeld.56 In 1879 kwamen er twee 
nieuwe kazuifels met toebehoren, een wit en 
een rood, evenals een velum voor gebruik op 
Witte Donderdag. Voorts werden aangeschaft 
een zwart kazuifel, drie witte vesperstola’s en 
twee witte superplie’s.57 

Pastoor Van Aarsen heeft niet lang plezier gehad van ‘zijn’ nieuwe kerk, waarvan de bouw men 
gerust als zijn levenswerk mag beschouwen. Vermoedelijk had hij een zwakke gezondheid. Van mei 
tot augustus 1876 was hij al eens ernstig ziek geweest. Juist toen men in het voorjaar van 1880 
begonnen was met de bouw van de parochieschool, werd hij wederom ziek. Van Aarsen overleed, 
tweeënvijftig jaar oud, op zijn patroonsfeest 20 augustus 1880 om 23.30 uur op het adres B 227. Het 
overlijden werd op 22 augustus ten gemeentehuize aangegeven door de kerkmeesters Leonardus 
van der Lans en Petrus van Heteren.58 De teraardebestelling had plaats op 24 augustus in het 
priestergraf op de begraafplaats in de Frederikspolder. De door Van Aarsens vriend en buurpastoor 
Johannes Petrus Görtz uit Oud Ade uitgesproken lijkrede werd in druk uitgegeven.59 In 1918 werden 
Van Aarsens stoffelijke resten, samen met die van de vroegere pastoors Johannes Schabbing (1825-
1838), Cornelis Gerardus van Brussel (1847-1857), Johannes Ægidius Terpoorten (1858-1872) en 
Franciscus Josephus Tieleman (1880-1884) herbegraven op het in 1900 in gebruik genomen kerkhof 
achter de door Van Aarsen gebouwde kerk in het centrum van Hoogmade. 

Van Aarsen werd op 23 september 1880 opgevolgd door Franciscus Josephus Tieleman, geboren op 
22 april 1824 te Amsterdam. Hij werd priester gewijd op het eiland Curaçao op 27 november 1853, 
waarna hij kapelaan werd te Santa Barbara. Teruggekeerd in het vaderland werd hij in 1862 kapelaan 
te Oude Tonge, nog in hetzelfde jaar in Naaldwijk en in 1864 kapelaan te Den Helder. Op 1 
september werd Tieleman pastoor van de parochie H. Hippolytus te Wieringen, en op 4 oktober 1868 
van de parochie van de H. Maria Magdalena te ’t Kalf (Zaandam). Hier bleken zijn West-Indische jaren 
hun stempel op hem te hebben gedrukt: Tieleman kon nogal eens ruw uit de hoek komen en hij wist 
wat hij wilde. Zijn pastoraat in Hoogmade duurde tot Eerste Paasdag van het jaar 1884 (13 april), 
toen hij ’s morgens om 7.30 uur overleed. Het sterfgeval werd op 15 april op het gemeentehuis in 

5 Interieur van de Hoogmadese kerk 
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Woubrugge aangegeven door de kerkmeesters 
Antonius Winters en Petrus van Heteren. Zijn 
begrafenis had plaats in het priestergraf op het 
kerkhof in de Frederikspolder op 17 april 1884.60 

Pastoor Tieleman beijverde zich zeer voor een 
nieuw orgel. Zijn hartenwens zou echter pas in 
1887 tijdens het pastoraat van zijn opvolger, 
Henricus Petrus Smeele (1884-1916), in 
vervulling gaan. Hoofdonderwijzer H. Meijer 
bespeelde het voor het eerst toen een zoon van 
de schenkster, Flora van Tol-Koppert, in het 
huwelijk trad.61 Het bleek echter te klein voor de 
kerk en in 1908 kwam er dan ook een nieuw 
instrument, gebouwd door Ypma/Vermeulen te 
Alkmaar voor een som van 3.775 gulden. De kas 
kwam uit het atelier van Margry & Snickers en 
kostte 1.000 gulden. Dat bedrag werd eveneens 
geschonken door de weduwe Van Tol-Koppert. 
Het orgel werd op 5 april 1908 – Passiezondag – 
ingewijd. ’s Middags beklom pastoor Smeele de 

preekstoel en verrichtte door middel van een korte predicatie, zoals men dat van deze 
parochieherder gewend was, de wijding en waarin hij het doel van de kerkzang in het algemeen en 
die van het orgel in het bijzonder aantoonde. Smeele betuigde dank aan de milde geefster, maar 
bepaald roerend was de wens waarmee de pastoor besloot:  

“Moge, wanneer uw lichamen voor de laatste maal in deze kerk zijn, om ter begrafenis te 
worden uitgedragen, wanneer voor de laatste maal het requiescant in pace [= dat zij rusten 
in vrede] zal klinken, moge dan deze smeekzang door dit orgel gedragen worden tot Gods 
troon en daar bekoring vinden.” 

Vervolgens jubelden de tonen van het nieuwe orgel door de kerk in een feestmars, voorgedragen 
door C. Oudshoorn, organist van de parochiekerk in Rijpwetering, die bereidwillig de eerste bespeling 
op zich had genomen. De bijeenkomst, die werd bijgewoond door veel belangstellenden, onder wie 
veel organisten en koorzangers van elders, werd besloten met een lof. Nadat dit geëindigd was, 
werden door Oudshoorn nog verschillende stukken ten gehore gebracht, waarbij bleek dat het 
instrument in alle opzichten aan de gestelde eisen voldeed. Iedereen was er dan ook van overtuigd 
dat deze orgelbespeling een volkomen succes voor Oudshoorn was, die zijn roem als een kundig 
organist handhaafde, maar ook vooral een triomf voor de firma Ypma/Vermeulen, die met dit orgel 
getoond had volkomen op de hoogte te zijn van de eisen des tijds. Het orgel was ingericht met een 
pneumatisch kegelsysteem. De speeltafel, die afzonderlijk van het orgel was geplaatst, was op een 
vernuftige wijze samengesteld. Alle denkbare hulpmiddelen stonden de organist ten dienste. Het 
instrument had twee klavieren en een vrijpedaal. De dispositie was als volgt: hoofdmanuaal: Bourdon 
16, Prestant 16, Fluit 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Doublette 2, Trompet 8; bovenmanuaal: Viola da Gamba 
8, Vox celeste 8, Aeoline 8, Holpijp 8, Fluit 4, Pedaal: subbas 16.62 

Ter herinnering aan het gouden priesterfeest van pastoor Smeele in 1909 werd de tegelvloer van het 
priesterkoor verder in de kerk doorgetrokken en wel tot aan de biechtstoel. Het middenpad was 
reeds in 1901 voorzien van een tegelvloer. De kosten bedroegen in 1909 een som van 1.200 gulden. 
Daarvan werd 200 gulden bestreden uit het sieradenfonds, 500 gulden door de pastoor en de rest 

6 Het altaar 
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door enige parochianen. De tegels werden geleverd door Sand & Co. te Antwerpen en waren 
gebakken te Feignies in Frankrijk. In de jaren na de eeuwwisseling kondigde zich ook in Hoogmade 
een nieuwe tijd aan en kreeg men gaandeweg de beschikking over nieuwe vindingen die het leven 
vergemakkelijkten en veraangenaamden. Zo werd in december 1913 in de kerk en in de pastorie 
door het Leidse installatiebedrijf E. Vocking elektrisch licht aangebracht en behoorde de antieke 
gasverlichting definitief tot het verleden. 

Als los zand aan elkaar… 
De kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte, de trots van rooms-katholiek Hoogmade, was helaas geen 
lang leven beschoren. Slechts een goede vijftig jaar na haar bouw kwam het onherroepelijke en 
definitieve einde van het markante gebouw en stortte het – tot verdriet van de Hoogmadenaren – 
grotendeels in. De aanloop tot deze roemloze ondergang was overigens al veel eerder begonnen. 
Nog geen twintig jaar na de bouw, in 1891, moesten er aan de kerk voor het eerst grote reparaties 
worden verricht. “Zij zakt tussen de palen door”, schreef pastoor Smeele.63 Hoezeer deze toenmalige 
parochieherder het bij het rechte eind had, zou vele jaren na zijn dood blijken.64 De schade werd 
toen zoveel mogelijk verholpen en met deze reparaties (vele zouden er in de komende jaren nog 
volgen) was 4.000 gulden gemoeid. “Men heeft haar zooveel mogelijk op de palen gezet”, aldus 
pastoor Smeele.65 Van deze werkzaamheden werd aantekening gemaakt op de bouwtekeningen van 
de kerk, die nog in bezit waren van architectenbureau Margry. In 1906 werden er ankers in de muren 
en ijzeren binten in de muur bij het Maria-altaar en onder de deur naar de sacristie aangebracht. 

De storm die woedde in de nacht van 27 op 28 december 1914 bracht flinke vernielingen aan in 
Hoogmade. Verscheidene rieten daken werden beschadigd, terwijl van andere woningen de 
dakpannen werden weggeslingerd. Bomen werden ontworteld en verschillende vaartuigen raakten 
op drift. Ook de parochiekerk moest het ontgelden. De westelijke zijtoren werd van zijn plaats gerukt 
en door de wind meegenomen. Zij viel door het dak van de kerk en kwam terecht op de koorzolder. 
Ook die was niet bestand tegen de zware steenmassa en met donderend geweld smakte die op de 
kostbare parketvloer achter in de kerk. Gelukkig bleef het orgel gespaard, hoewel het vallende 
gesteente wel enige splinters van de speeltafel meenam. Toen men ’s morgens in de kerk kwam, 
vertoonde zich daar aan de beschouwer een aanzienlijke ruïne. De gehele dag was men dan ook 
bezig met het opruimen en zo goed mogelijk provisorisch herstellen van het kerkdak.66  

Drie jaar later, in 1917, kwamen er ieder afzonderlijk twee architecten, L. van der Laan uit Leiden en 
P.J. Bekkers uit Amsterdam, een onderzoek instellen naar de toestand van de gemetselde 
gewelfbogen onder de kerk. Dit omdat op meer plaatsen scheuren en andere sporen van verval 
zichtbaar waren. Uit deze beide onderzoeken bleek dat er buitengewoon herstel – 
hoogstwaarschijnlijk nieuwe gemetselde gewelfbogen – zou moeten worden uitgevoerd. Daar het 
onderzoek door Bekkers vanwege de hoge waterstand bijna onmogelijk was, besloot men om zo 
spoedig mogelijk door deze bouwkundige een nieuw onderzoek te laten verrichten. Maar in 1918 
besloot men om deze herstellingswerken nog een jaar uit te stellen wegens de ontzettende duurte 
van materialen, zoals de inmiddels als opvolger van pastoor Smeele aangetreden Cornelius Johannes 
Antonius Borsboom (1916-1935) schreef.67 

In zijn vergadering van 9 januari 1928 had het kerkbestuur aanmerkingen op een rekening van 68 
gulden van metselaar Jan Jansen, die tevens directeur van het parochiële zangkoor was. Ondanks de 
reparatie van de kerkvloer wegens wateroverlast stond er toch weer water in de kelder. Besloten 
werd dat pastoor Borsboom daarover eens met Jansen zou gaan praten, alvorens het kerkbestuur de 
rekening voldeed. Ondanks deze wrijving tussen het kerkbestuur en de plaatselijke metselaar, kreeg 
de laatste toch weer opdrachten voor nieuwe werkzaamheden. Er moest een scheur in een van de 
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gewelfbogen gedicht worden. Ook in het begin van 1929 had het kerkbestuur klachten over het 
metselwerk van Jansen.68 Maar al gauw zou blijken dat alle herstelwerk zinloos was. 

‘Onze Lieve Heer zal zijn eigen glazen niet ingooien’ 
In 1927 was de verzakking van het kerkgebouw snel erger geworden: grote stukken kalk vielen naar 
beneden, vooral in de westelijke zijbeuk. De pijlers werden met zinken banden versterkt, een 
onvoldoende lapmiddel, zoals al snel duidelijk wou worden. In het voorjaar van 1929 bleek de vloer 
vijftien centimeter verzakt te zijn, waardoor ook de pijlers verzakten. Alle verband in het gebouw 
ging verloren en instorting dreigde. Op een zondag viel plotseling een groot stuk steen naar beneden, 
waarbij een kerkgangster, te weten Johanna [Jo] Maria Blom, ternauwernood aan een ernstig 
ongeluk ontsnapte. Op donderdag 30 mei werd in het bedehuis het Aanbiddingsfeest69 gevierd. Er 
waren zelfs nog zoals gewoonlijk diensten gehouden op vrijdag 31 mei en zaterdag en zondag 1 en 2 
juni. Op deze zondagmiddag werd pastoor Borsboom door een van de kerkmeesters gewezen op 
scheuren en wijkingen in enkele kolommen, aan het gewelf en aan de muren. Dat waren scheuren 
die een gevaarlijker aanzien hadden dan ooit tevoren. 

Toen men in de ochtend van maandag 3 juni na de mis bemerkte dat een scheur er breder uitzag dan 
op de avond tevoren, werd besloten over te gaan tot ontruiming van de kerk en werd ook 
onmiddellijk de Leidse architect ir. J.A. van der Laan gewaarschuwd. Hij was spoedig in Hoogmade 
om alles te inspecteren. Bij zijn bezoek aan de kerk bevond de bouwkundige dat de muren en 
kolommen op meerdere plaatsen merkbare verzakkingen vertoonden; de kolommen aan de 
westkant waren ongeveer vijftien centimeter in de grond gezakt en vloergewelven hadden het 
begeven. In de loop van de ochtend werden door vele hulpvaardige handen de banken, 
kruiswegstaties, alle beelden en de preekstoel – kortom: alles wat losgemaakt kon worden – uit de 
kerk gehaald en in veiligheid gebracht bij omwonenden en in de pastorie. Van der Laan gelastte 
tegen 12 uur ’s middags dat iedereen de kerk moest verlaten en dat het gebouw direct moest 
worden gesloten. Er dreigde onmiddellijk instortingsgevaar. De fundamenten bleven verzakken. De 
scheuren boven de eerste boog aan de westzijde verwijdden zich in de nacht van maandag op 
dinsdag nog meer en hadden op dinsdagmorgen een breedte van vijf centimeter. De opening was zo 
groot, dat men er gemakkelijk door naar buiten kon kijken. 

Op dinsdag 4 juni gebeurde wat verwacht en gevreesd werd. Kort voor 12 uur ’s middags knikte de 
westelijke vieringpijler en stortte een gedeelte van het transept in. De overige pilaren aan de 
westkant bleken toen ongeveer tachtig centimeter verzakt te zijn. De muur van de hoofdbeuk boven 
de pilaren bleef, hoewel geheel gescheurd, als los zand door het verband in de kap nog hangen. De 
toestand was zo gevaarlijk dat besloten werd de verzakte pilaren omver te halen met als gevolg dat 
de kap van de hoofdbeuk neerstortte. Hiermee was het ergste gevaar geweken, dacht men. Ten 
slotte besloot men om de gehele muur neer te halen. Dat werk werd uitgevoerd door het Leidse 
aannemersbedrijf Zitman. Hoe wankel de muur ook stond, omhalen ervan bleek toch niet zo vlot te 
gaan als men aanvankelijk dacht. Tot driemaal toe moesten de touwen van de lier aan een van de 
pilaren worden bevestigd en de muur in drie keer worden omgetrokken. Een bewijs te meer, dat het 
gebouw zelf nog hecht was, maar dat het de fundamenten waren, die de catastrofe hadden 
veroorzaakt.70 

Toen de pers – met de rooms-katholieke Leidsche Courant voorop – die dag het bericht publiceerde 
dat de kerk op het punt stond om in te storten, veroorzaakte dit zulk een belangstelling dat reeds ’s 
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avonds tal van nieuwsgierigen uit de omgeving naar Hoogmade trokken. Maar deze ramptoeristen 
avant la lettre waren te laat, want ’s middags was de instorting reeds een feit… Op aanraden van 
architect Van der Laan brachten de pastoor en zijn huishoudster Jans van der Weijden de nacht van 4 
op 5 juni door bij een parochiaan in de buurt. Het Allerheiligste, dat sinds maandagochtend geplaatst 
was in een zaal in de pastorie, werd tegen de avond overgebracht naar de woning van 
hoofdonderwijzer Th. Bosman, hij wie ook de pastoor zijn intrek nam. Het kostte grote moeite om de 
zevenenzestigjarige parochieherder zijn pastorie te doen verlaten. Van der Laan vond dit nodig voor 
het geval ook de toren, die na het omhalen van de kerkmuren de steun van het gebouw miste, zou 
omvallen en op de pastorie terecht kon komen. Borsboom zei op de vertogen: “Onze Lieve Heer zal 
zijn eigen glazen niet ingooien…” 

Kerken in een cafézaal 
Op woensdag 5 juni ging de verzakking zo snel dat het zelfs gevaarlijk werd om nog binnen de kerk te 
vertoeven om de inventaris weg te halen. Dit werd dan ook stopgezet. Met het omhalen van de 
westelijke muur bleek nog niet alle gevaar geweken., zodat men besloot ook het dak neer te halen, 
dat in de loop van de middag plaats had. Nauwkeurig werd er daarbij op toegezien hoe de toren 
reageerde en van twee kanten werd de lijn van de toren in het oog gehouden tijdens het sloopwerk. 
De toren week echter niet in het minst van zijn plaats, zodat men toen aannam dat hij wel zou blijven 
staan. Geconstateerd kon worden, dat er een dalende lijn liep van de zijkanten van het middenstuk, 
waar de toren stond. Overal trouwens was de vloer hellend en de muren vertoonden zeer veel 
scheuren, zodat aan restauratie van de kerk niet meer te denken viel. Het inwendige van het 
bedehuis was veranderd in een grote puinhoop. Van de pilaren, die de westkant van het gebouw 
schraagden, was nagenoeg niets meer te zien… De eerste pilaar bij het priesterkoor was enkele 

7 Een gat in het transept.... 
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meters in de grond gezakt. Het dak van het kruis bij 
het priesterkoor was tot boven het orgel 
weggescheurd, terwijl de zangzolder vrijwel intact 
was gebleven, zodat het orgel nu in de open lucht 
stond en afgedekt werd met zeilen. Met het 
weghalen van het instrument door orgelbouwer 
Vermeulen zou nog worden gewacht totdat het 
advies van de architect was ingewonnen. 

In de middag werd de pastorie veilig verklaard, zodat 
de bewoners daarin konden terugkeren. 
Woensdagmiddag bracht de plebaan van het bisdom 
Haarlem, L.A.A.M. Westerwoudt, vergezeld van de 
secretaris van de bisschop, J.M. van der Tuijn, een 
bezoek aan Hoogmade. Westerwoudt vertelde hoe 
hij een kleine dertig jaar eerder eens met een heer 
had gereisd, die hem gevraagd had of de kerk in 
Hoogmade nog steeds bestond; hij had deze kerk 
destijds gebouwd. Vermoedelijk heeft de aannemer 
dus wel geweten dat er bij de bouw geknoeid was. 
Na een en ander in ogenschouw te hebben genomen, 
werden met pastoor Borsboom de te nemen 
maatregelen besproken. Op dinsdag- en 
woensdagmorgen had de pastoor de mis gelezen in 
de kerk van Rijpwetering. In de Hoogmadese pastorie 
werden intussen twee kamers-en-suite als kerk 

ingericht, waar de eerstvolgende zondag vier missen zouden worden gelezen. Hier werd op vrijdag 7 
juni, de eerste vrijdag van de maand, voor het eerst de mis gedaan. 

De pastoriezaal bleek echter te klein voor de zondagse diensten. Daarom werd met C. Hillebrand, 
eigenaar van het café, een overeenkomst gesloten dat zondags de missen zouden worden gelezen in 
de grote zaal bij het café. Er werd een beroep gedaan op de paters franciscanen in Woerden en elke 
zaterdag kwam er een minderbroeder naar Hoogmade. Pastoor Borsboom kreeg van vicaris-generaal 
M.P.J. Möllmann van het bisdom verlof om deze pater de bevoegdheid te verlenen om twee missen 
per dag te lezen. De pastoor had die bevoegdheid reeds en zo werden er zondags vier missen in de 
cafézaal gelezen, waar telkens 200 parochianen bij aanwezig konden zijn. Dat was voldoende voor de 
ongeveer 700 rooms-katholieke Hoogmadenaren boven de leeftijd van zeven jaar die kerkplichtig 
waren. Vanaf zondag 9 juni werden de diensten in café Hillebrand gehouden en wel om half zeven, 
kwart over acht, negen uur en tien uur. Vespers en lof werden gehouden in de kerkzaal in de 
pastorie. 

Destijds waren kerkgebouwen voornamelijk verzekerd tegen brandrisico. Pas in een later stadium 
werd het stormrisico meeverzekerd en tegenwoordig zijn meerdere risico’s te verzekeren, waaronder 
echter niet begrepen schade ten gevolge van een ondeugdelijke fundering. Het staat daarom 
welhaast vast dat de sinds 1852 bestaande Onderlinge Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij ‘Sint-
Donatus’ – tegenwoordig kortweg Donatus geheten – geen taak heeft gehad bij de gebeurtenissen in 
Hoogmade.71 De directie van Sint-Donatus liet weten kennis genomen te hebben van het bericht van 
het kerkbestuur dat de kerkmeubelen in veiligheid waren gebracht bij verscheidene parochianen en 
dat de maatschappij daartegen geen bezwaar maakte. 

8 Het dak is gevallen... 
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Algemene toestand fundering zeer slecht 
Uit het rapport dat de architecten L. en ir. J.A. van der Laan uitbrachten lezen we dat gebleken was 
dat één van de vieringpijlers dermate ontzet en zelfs merkbaar in beweging was, dat er voor 
instorting viel te vrezen. Maar dat de feiten hun vrees zo spoedig zouden bevestigen, zullen zij wel 
niet vermoed hebben. Uit het definitieve verslag van het onderzoek naar de ramp, dat op 5 maart 
1930 door de heren Van der Laan werd uitgebracht, lezen we onder meer het volgende. Na 
blootlegging van de fundering bleek dat de algemene toestand daarvan zeer slecht was. Het bleek 
dat deze fundering na de bouw op meerdere plaatsen reeds was versterkt, onder andere bij de twee 
pijlers van de viering bij de toren. De houten dwarsbalken van de fundering onder de toren lagen 
gekraakt, terwijl de palen er doorheen drongen. Later waren er blijkbaar boven de gebroken balken 
nieuwe aangebracht en hierop waren weer nieuwe versnijdingen gemetseld. De fundering bleek 
absoluut onvoldoende. De pijlers bleken nu tussen de palen te zijn doorgezakt. 

De fundering van het na de instorting nog bestaande priesterkoor was niet onderzocht; de muren 
vertoonden evenwel scheuren tot in de fundering. Grote gedeelten van het muurwerk waren in de 
loop der jaren reeds uitgebroken en opnieuw gemetseld. Over het algemeen vertoonden de 
resterende gedeelten muren en gewelven, zowel van het priesterkoor als van het nog overeind 
staande gedeelte van de zijbeuk, ernstige scheuren. Aangenomen moest worden dat de toestand van 
de fundering van deze gedeelten niet veel beter zou zijn dan van de onderzochte gedeelten. Hoewel 
in geringe mate vertoonden de nog bestaande kolommen zelfs na de instorting en het omverhalen 
van kolommen opnieuw tekenen van enige zetting. De toren, hoewel verzakt en losgescheurd van 
het overige metselwerk, stond nog vrij goed overeind. Een naderhand uitgevoerd onderzoek van de 
toren wees uit dat een versterking hiervan nog wel mogelijk zou zijn. 

Voor het stichten van een nieuw gebouw adviseerde architect Van der Laan om over te gaan tot de 
bouw van een eenvoudige dorpskerk, op dezelfde plaats en in aansluiting op de oude toren. Van die 
toren zou de fundering dan versterkt moeten worden en zou deze in de aansluiting op een nieuwe 
kerk enige wijzigingen moeten ondergaan. Deze wijzigingen beoogden het wegnemen van 
overbodige onderdelen en versieringen die voortdurend onderhoud behoefden, zoals bijvoorbeeld 
de vier pinakels72 op de torenhoeken. Dat advies werd door het kerkbestuur opgevolgd en Van der 
Laan kreeg de opdracht om een nieuwe kerk te ontwerpen. Begin 1931 had hij een opzet gereed en 
op 14 april had de aanbesteding plaats. N.V. Aannemersbedrijf ‘Erica’ v/h W.P. de Vreede uit 
Noordwijk bleek met 79.945 gulden de laagste van de acht inschrijvers en dit bedrijf werd de bouw 
gegund. De werkzaamheden verliepen vlot en op 4 augustus 1932 kon de bisschop van Haarlem, mgr. 
J.D.J. Aengenent, de nieuwe kerk consacreren.73 

 

Afbeeldingen:  

Historisch Topografische Atlas H. van der Wereld 

 

Noten 

1 Volgens zijn bidprentje zou hij geboren zijn 8 juli 1828, hetgeen onjuist is. A. van Lommel noemt in zijn 
‘Bijdrage tot de geschiedenis der parochie Rhoon’ in Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van 
Haarlem, dl. 10 (1882), p. 80, abusievelijk Dordrecht als Van Aarsens geboorteplaats. 
2 Streekarchief Rijnlands Midden: Gemeentearchief Woubrugge, registers van overlijden 1871-1880, inv.nr. 
969. 
3 Bidprentje. 
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4 Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, dl. 37 (1917), p. 320. 
5 Idem, dl. 36 (1915), p. 454. 
6 Idem, dl. 37 (1917), p. 343. 
7 Idem, p. 323. 
8 Als noot 3. 
9 Zie over deze kerk: H. van der Wereld, Hoe Hoogmade kerkelijk onder dak kwam, Hoogmade 2006, p. 64-73. 
10 Zie over deze school: H. van der Wereld, Honderd jaar katholiek onderwijs in Hoogmade, Alphen aan den Rijn 
1981. 
11 Streekarchief Rijnlands Midden: Gemeentearchief Woubrugge, inv.nr. 898. 
12 Mij is uit het parochiearchief niets gebleken van eerdere contacten tussen de pastoor van Hoogmade en de 
bisschop van Haarlem over de voorgenomen kerkbouw. Het is mogelijk dat hierover mondeling overleg is 
geweest. Verder onderzoek in het archief van het bisdom Haarlem kan mogelijk nog correspondentie met 
betrekking tot dit onderwerp aan het licht brengen. 
13 Streekarchief Rijnlands Midden: Gemeentearchief Woubrugge, ingekomen stukken, inv.nr. 334. 
14 Zie over hem: E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Heeren van Hoogmade, z.p. 1944, p. 63-65. 
15 A.J. Sormani, Geschiedenis van de parochie Hoogmade, onuitgegeven manuscript in 2 delen, Leiden 1943, dl. 
2, p. 123, aanwezig in de bibliotheek van Erfgoed Leiden en Omstreken cat.nr. 90708 d. 
16 De inrichting van het armwezen in de parochie van Hoogmade vormde een uitzondering op het uit 1855 
daterende Algemeen reglement voor het bestuur der parochiale en andere katholieke instellingen van 
weldadigheid in het bisdom Haarlem, dat bepaalde dat elke parochie in de regel één armbestuur heeft. In 
aansluiting op de plaatselijke situatie werden door de bisschop van Haarlem op 2 april 1855 in de parochie van 
Onze Lieve Vrouw Geboorte twee parochiële armbesturen ingesteld, te weten de afdeling Hoogmade en de 
afdeling Woubrugge. Deze twee waren de rechtsopvolgers van de reeds sinds 1700 bestaande katholieke 
armbesturen van Hoogmade en Esselijkerwoude. Zie: P.D. Hoffman, Inventaris van het archief van het r.k. 
armbestuur van Hoogmade en het archief van het r.k. armbestuur van Esselijkerwoude/Woubrugge, Rotterdam 
1992, p. 1. 
17 Theodorus Asseler (Aarlanderveen 1823 – Amsterdam 1879) bouwde tussen 1866 en 1878 een kleine twintig 
kerken in het toenmalige bisdom Haarlem. Zijn eerste opleiding als timmerman en later als opzichter kreeg hij 
bij zijn oom, Th. Molkenboer, na wiens dood hij zich als architect in Amsterdam vestigde. 
18 Bedoelde steun- of luchtbogen werden overigens toch gerealiseerd; de ‘gewigtige redenen voor derzelver 
behoud’ zullen dus blijkbaar wel aanwezig zijn geweest. 
19 Het Ministerie van Zaken der Roomsch-Katholieke Eeredienst, dat bestaan heeft van 1806 tot en met 1868, 
was onder meer belast met het ambtelijk en financieel ondersteunen van het bouwen van kerken en stelde 
hieraan ook eisen. Ook de naamgeving werd door het ministerie getoetst. Het ministerie was ondergebracht bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
20 B. Voets, Bewaar het toevertrouwde pand, Hilversum 1981, p. 91. 
21 A.N. Duijnisveld, Stompwijk, z.p. z.j [1939]. Wie een indruk wil krijgen van de Hoogmadese kerk kan het best 
een kijkje gaan nemen in de parochiekerk van de H. Laurentius in Stompwijk. 
22 Polychromie: het beschilderen van bouw- en beeldhouwwerken met bonte kleuren, in de gotische 
bouwkunst in het bijzonder de beschildering en vergulding van kapitelen en gewelven. 
23 Gegevens ontleend aan Biografisch Woordenboek van Nederland, in voce Everhardus Johannes Margry, deel 
III p. 395-396. 
24 Travee: ruimte tussen vier pijlers (gewelfvlak); geveldeel begrensd door twee steunberen, lisenen of 
pilasters. 
25 Transept (of dwarsschip): in de plattegrond van een kruisvormige kerk de dwarsbalk van het kruis. 
26 Luchtboog: boog die het hoge middenschip van een gotische kerk aan de buitenkant steunt. 
27 Contrefort: steunbeer. 
28 J. Kalf, De katholieke kerken in Nederland, Amsterdam 1906, p. 292. 
29 ‘Statistiek van het bouwwezen [van kerken en pastorieën van E.J. Margry over de periode 1866-1882]’, in 
Bouwkundig Weekblad, 3 (1883), p. 200, 206. 
30 E.J. Margy, Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed het bouwen der R.K. kerk met pastorie 
voor de parochie van de H. Maria Geboorte te Hoogmade, Rotterdam z.j. [1873?], p. 6. 
31 Inventarislijst van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland [hierna te citeren als SKKN-inventarislijst] 
Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte, Hoogmade, 1989, nr. 41. 
32 Als noot 30. 
33 Idem, p. 51. 
34 Idem, p. 60 e.v. 



25 
 

35 Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur. 
36 Idem. 
37 Trasraam; waterdicht metselwerk in muren tegen het optrekken van grondvocht. 
38 Als noot 36. 
39 Visitatie of visiteren: (Latijn) het jaarlijks bezoek van kerkelijke bestuurders aan hun onderhorig gebied. Bij de 
visitatie controleerde men de parochiële bescheiden, zoals doopboek, notulenboek enzovoort. 
40 Eugène H. de Fernelmont (Roermond 1845-’s-Hertogenbosch 1916) was werkzaam in ‘s-Hertogenbosch. 
41 Als noot 35. 
42 Consacreren: (Latijn) plechtig wijden. 
43 Als noot 35. 
44 Deze parochie had enkele maanden eerder eveneens een kerk naar een ontwerp van E.J. Margry in gebruik 
genomen. Zie: W. van Hemert, St. Lambertus 100 jaar kerk, Rotterdam 1978. 
45 Dagblad De Tijd, nr. 9210, zaterdag 13 oktober 1877. 
46 Missieweek: meerdaagse oefening van zielzorg, in de regel gehouden door reguliere geestelijken die niet in 
de parochie waren aangesteld. Zij verzamelden de gelovigen in de parochiekerk voor bijzondere godsdienstige 
plechtigheden en diensten. Er werd ruimschoots gelegenheid gegeven tot het spreken van de biecht. De 
missieweek werd afgesloten met een generale communie. Minderbroeders en redemptoristen waren de 
bekendste volksmissionarissen. 
47 Triduum: driedaagse gebedsoefeningen. 
48 Als noot 35. 
49 Kanunnik: (Latijn: canonicus) de priester die behoort tot het kapittel van een kathedraal of collegiale kerk. Hij 
wordt door de bisschop benoemd. Oorspronkelijk woonden zij ook bij de bisschop in huis en waren daar aan 
bepaalde regels of ‘canones’ gebonden. 
50 Plebaan: priester die namens de bisschop in de bisschoppelijke kathedraal de praktische zielzorg uitoefent en 
daar als pastoor optreedt. 
51 Alexander Kläsener (Vollender [Dld.] 3 maart 1826 – Alkmaar 11 november 1912) zou aanvankelijk priester 
worden, maar liet zich in 1845 inschrijven bij de kunstacademie te Düsseldorf. Na een periode in militaire 
dienst vertrok hij naar de kunstacademie te Antwerpen. In Limburg kwam hij in contact met architect P.J.H. 
Cuypers. Bij de versiering van diens Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar was Kläsener betrokken. In 1866 vestigde hij 
zich als zelfstandig kunstenaar. Kläsener schilderde veel kruiswegen en andere muurversieringen. Zie over hem: 
H. van der Wereld, ‘Alexander Kläsener, schilder van de kruiswegstaties in de rooms-katholieke kerk te 
Hoogmade’. In: De Jacobsladder, 14e jrg. (1994), nr. 2, p. 15-18. 
52 Veertigurengebed: een gebed om in een kerk of kapel gedurende veertig uren de H. Hostie in een monstrans 
ter aanbidding uit te stellen. Het gebruik ontstond in de zestiende eeuw. Men kan dit gebruik uitstrekken over 
talrijke parochies het gehele jaar door en aldus een ‘eeuwigdurende aanbidding’ houden. Vroeger was het 
Veertigurengebed in Nederland vooral in gebruik gedurende de drie dagen voor Aswoensdag, de 
vastenavonddagen. 
53 De beeldhouwer A. Lenaerts was een leerling van Cuypers & Stoltzenberg. Hij was werkzaam in Roermond, 
waar hij een werkplaats oprichtte, aanvankelijk samen met F. Houtermans. Later schijnt deze laatste een eigen 
atelier te hebben opgericht. 
54 Margaretha Maria Alacoque (1647-1690), verbreidster van de godsvrucht tot het H. Hart van Jezus en sinds 
1671 lid van de congregatie der Salesianerinnen. 
55 Theresia van Avila (1515-1582), Spaans hervormster van de Karmelietenorde en schrijfster van mystieke 
werken. 
56 Al deze zaken zijn helaas vermoedelijk bij de kerkinstorting in 1929 verloren gegaan. 
57 Als noot 35. 
58 Als noot 3. 
59 Aandenken aan den Weleerw. Heer Bernardus Jacobus van Aarsen, sedert 1872 pastoor te Hoogmade, aldaar 
overleden den 20sten Augustus 1880. Toespraak bij zijne plechtige uitvaart den 24sten Augustus van J.P. Görtz, 
pastoor te Oud-Ade. Boekdrukkerij St. Jacobs-Godshuis te Haarlem; Bijdragen voor de geschiedenis van het 
bisdom van Haarlem, dl. 24 (1899), p. 213. 
60 Bidprentje. 
61 Als noot 35. 
62 Nieuwe Leidsche Courant, 8 april 1908. 
63 Als noot 35. 
64 Smeele overleed, 85 jaar oud, op 6 maart 1919 als emeritus te Hoorn. 
65 Als noot 35. 
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66 De Leidsche Courant, 30 december 1914. 
67 Als noot 35. 
68 Idem. 
69 Aanbiddingsfeest: gelegenheid om de in de monstrans uitgestelde, geconsacreerde hostie te aanbidden. 
70 De Leidsche Courant, 5 juni 1929. 
71 Aldus een schriftelijke mededeling d.d. 23 juli 2002 van Donatus aan de auteur. 
72 Pinakel: torenvormige bekroning van een steunbeer. 
73 Voor meer informatie moge verwezen worden naar: H. van der Wereld, Hoe Hoogmade kerkelijk onder dak 
kwam, Hoogmade 2006. 
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