
 

 

 
 

 

 

 
 

  

       

 

Beknopte Geschiedenis 

De bouwperiode van de kerk ligt tussen 1629 en 1639. De kerk is gebouwd in de 

vorm van een Grieks kruis naar voorbeeld van de Noorderkerk in Amsterdam. De 

tekeningen van deze kerk werden gekocht van Pieter de Keyser, zoon van de Am-

sterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser. De kosten van de bouw van de kerk 

bedroegen 78.000 gulden. De financiering vond plaats door spaargeld, verhuur en 

verkoop grond en belasting op bier en op de aangevoerde vis.  

Inwijding van de kerk vond plaats door ds. Fenacolius op 9 oktober 1639. 

 

In het begin stond de daktoren midden op het dak van de 

kerk. Deze toren was groter dan in Amsterdam. In 1643 

werden 2 luidklokken geplaatst, elk 280 kg. zwaar en een 

klein uurwerk. Ondanks de extra aangebrachte grote steun-

beren, ontstonden er verzakkingen aan de 4 steunpilaren in 

de kerk. De pilaren gingen wijken en ook het dak begon in 

te zakken. In 1647 is de daktoren gedemonteerd en zijn de 

delen hiervan genummerd. In 1649 is aan de westzijde van 

de kerk een nieuwe toren gebouwd, waarvan de boven-

bouw (vanaf de trans) de oude daktoren is.  

Overzicht van het interieur 

Vanaf 1 juli t/m 1 oktober 2022 is de kerk voor bezoek geopend op vrijdag en zaterdag van 

11.00 uur - 16.00 uur.  

 

Buiten bovengenoemde periode is het mogelijk om op afspraak de kerk te bezoeken en/of de 

toren te beklimmen. Informeer naar de mogelijkheden via p.bouterse@caiway.nl of 06-

51099422. 

Het visserijbord 
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GROOTE KERK MAASSLUIS 
RONDGANG DOOR DE KERK 



U komt de kerk binnen bij de hoofdingang (zie pijl rechtsboven). De rondgang 

begint vervolgens aan uw linkerhand bij nummer 1.  
 

1. Eeuwfeestbord of Jubelbord (1739) gemaakt in opdracht van de kerkmeesters 

door Johannes de Ridder uit Delft. Geplaatst aan de zuidmuur tussen de ra-

men. Is geschonken door Jacob Schim en bevat een gedicht van Hendrik 

Schim. Bovenaan het bord een fenix of phoenix. Volgens een mythe herrijst 

deze vogel uit zijn eigen as na zijn dood door zelfontbranding.  
 

2. Visserijbord (1649) hing eerst op de plaats van het Eeuwfeestbord. Op de 

kroonlijst staan nog de originele modellen van een Haringbuis (links) en een 

Hoeker (vangst kabeljauw en schelvis). Schilder is Abraham van Beijeren. 

Het bord bevat een lofdicht op de visserij van Bartholomeus Brasser. Schilde-

ring aan de onderzijde is ‘Maassluis, gezien vanuit Brielle, over de brede 

Maasmond’. De nieuwe westtoren (gebouwd in 1649) is duidelijk zichtbaar. 

Het bord is gemaakt in opdracht van vier Maassluise stuurlieden (nu zouden 

we zeggen kapiteins). Na bemoeienis van de vrouwen van deze stuurlieden 

heeft het College van de Visserij de kosten betaald (1654). In 1739 is het bord 

verplaatst naar de huidige plaats, de westmuur van de zuidelijke transeptarm. 

De scheepjes zijn een aantal malen uitgeleend. Daarom zijn er replica’s van 

beide schepen gemaakt in 1914. Deze zijn verkocht aan het Scheepvaart 

museum Amsterdam. Nieuwe replica’s uit 1918 staan nu op het Koorhek. 

3. Preekstoel met lezenaar (koperen arm) en deur met koperen knop in de vorm 

van een grote vis (‘wallevis’) met Jona, die de vis verlaat.  
 

4. Inwijdingsbord (1639), met psalm 122, achter de Preekstoel. Geschilderd door 

de Maassluise schoolmeester David de Roo. 
 

5. Doophek of Kerkenraadshek, met plaats voor de voorzanger.  
 

6. Garrelsorgel Orgelbouwer Rudolf Garrels bouwde in 1732 z’n grootste orgel 

voor Maassluis. Het is groter dan dat van destijds in Maasland. Hij was leerling 

van Arp Schnitger. Schenker is de rijke reder Govert van Wijn, die zijn leven 

lang vrijgezel bleef. Op z’n 90e verjaardag (4 dec. 1732) is het orgel in gebruik 

genomen en ingewijd door ds. Aegidius Francken. Het rugwerk, hoofdwerk, 

bovenwerk en pedaal (met o.a. bazuin 32’) bestaat uit 47 registers, ca. 3.500 

‘sprekende’ pijpen. Op het ‘Orgelistenbord’ staan o.a. Feike Asma en de huidige 

organist Jaap Kroonenburg. De eerste organist was Dominikus Jaarsma 1733-

1753. Bijnamen van het orgel: ‘een deftig orgel’ en ‘de oude dame’.  
 

7. Weesbanken (1675) eerst banken onder het orgel, later op balkons onder het 

orgel  (zie model van de banken in vitrine onder het orgel). Rechts zaten de 

weesmeisjes met de weesmoeder, links de weesjongens met de weesvader. Zij 

droegen speciale kleding en waren gekenmerkt door een witte bies op hun 

mouw. De ‘onechte’ weeskinderen (buiten het huwelijk geboren) droegen een-

zelfde merkteken, maar op de andere mouw. Na de restauratie van 1947 zijn de 

balkons weggehaald, mede omdat er toen vrijwel geen weeskinderen meer 

waren.  
 

8. Oorlogs- en Vredesraam (1947) (ellende en verlossing) aan weerszijden naast 

en onder het orgel. Glazenier was Dirk Boode uit Delft.  
 

9. Kleermakersbord (1650), geschonken door 16 kleermakers. Eén daarvan was 

koster van de Groote Kerk (H.P. Noordervliet). Kenmerk een schaar. De tekst 

verloopt van boven naar beneden van groot naar klein (i.v.m. de leesbaarheid). 
 

10.Galmborden tegen het rondzingen van het geluid van de dominee. In 1643     

 tekst met zeildoek; 1647 eikenhout en 1663/64 beschilderd door Pieter Engel-

 Brechtszn Falk. Oorspronkelijk 3 stuks; in 1775 teruggebracht naar 2 na een 

 klacht van de organist. Het 3e bord is 7 jaar bewaard in de noordelijke tran-

 septarm en daarna gesloopt in 1782. Het 1e bord bevat het ’Gebed des Hee

 ren’ en het 2e bord de ’Wet des Heeren’. Het opschrift is: HWHJ (Hebreeuws) 

 = Jahweh. De achterzijden bevatten bijpassende Bijbelteksten. 
    

11. Koorhek (1660), bovenop een kleine logger (voor het bombardement 1943 een  

      haringbuis). Het Koor was vroeger in gebruik als Avondmaalsruimte. Opvallend 

      zijn de vele grafstenen die hier zijn neergelegd. 


