De Oude Kerk
Het was wellicht even zoeken, maar u heeft haar
gevonden! De Oude Kerk is misschien wel het best
verborgen gebouw van Amsterdam. De Oude Kerk is
in elk geval het oudste gebouw van de stad, ingewijd in
1306. De kerk ligt middenin het Middeleeuwse centrum.
Met haar ingeschatte 800 jaar staat zij aan het begin
van deze stad en leest zij als het geschiedenisboek van
Amsterdam. De kerk begon als Rooms-Katholieke kerk
en telde aanvankelijk negenendertig zwaar gedecoreerde
altaren. Na de zogenaamde Alteratie kwam de Oude
Kerk in Protestantse handen. In 1955 kocht Stichting de
Oude Kerk te Amsterdam de kerk voor een symbolische
gulden. Er volgde een halve eeuw van grondige
restauraties, die nog maar net ten einde zijn.
De rol van de Oude Kerk als publieke ruimte was
er een van stadse dynamiek, een levendig plein dat
door de eeuwen heen de tijd op de voet volgde. In de
Middeleeuwen was zij het chaotisch middelpunt in een
beginnende stad. In de Gouden Eeuw het centrum van
handel en economische welvaart met rijke gilden die
investeerden in de Oude Kerk. In de achttiende eeuw,
zoals Geert Mak haar omschrijft, een sober eiland te
midden van een welvarende stad. En vandaag de dag
het middelpunt van een metropool waar creativiteit en
innovatie de boventoon voeren.
Hedendaagse kunst gaat regelmatig de uitdaging aan
met het authentieke kerkinterieur. Kunstenaars vinden
hier sinds eeuwen inspiratie en het kerkgebouw omarmt
de kunst al vanaf haar prille bestaan. Muziek klinkt met
enige regelmaat en dankzij de houten kapconstructie is
de akoestiek in de Oude Kerk spectaculair.
Met deze routekaart wordt u door historicus Lodewijk
Wagenaar meegenomen door de tijd en door het gebouw.
Op verschillende plaatsen in de kerk laat hij u even
stilstaan bij het verleden. De tekening op de voorzijde is
van kunstenaar Jan Rothuizen. Deze wijst u de weg door
de Oude Kerk van vandaag.
Jacqueline Grandjean
directeur

→ Rondgang te beginnen bij de toreningang,
u loopt links langs het middenschip

I. De Orgels
van De Oude Kerk
→ standpunt bij de pilaren vóór het Noorderportaal
De Oude Kerk is beroemd geworden door Jan Pietersz.
Sweelinck (1562-1621). Doordeweeks om zes uur, en zondags vóór en ná de dienst, kwamen drommen bezoekers
naar zijn orgelconcerten luisteren. Na eerst als tijdelijk
kracht aangenomen te zijn, nam het nieuwe protestantse
kerkbestuur Jan Pietersz. in 1580 aan in vaste dienst. Men
had zich toen weliswaar verzet tegen het wufte orgelspel,
maar het stadsbestuur, eigenaar van het kerkgebouw en
dus ook van de twee orgels, was het hier niet mee eens;
Sweelinck mocht blijven spelen.
Hij geldt als de belangrijkste Nederlandse componist van
de Vroegmoderne Tijd, in de overgang van renaissance
naar barokmuziek. Sweelinck zou zelfs de jonge Johann
Sebastiaan Bach hebben geïnspireerd. Sweelinck speelde
ruim 44 jaar in De Oude Kerk. Bij zijn dood op 21 oktober
1621 werd hij in zijn kerk bijgezet en daar, rechts achter
het koor, vindt u zijn graf nog steeds.
De Oude Kerk telt vier orgels. Het Grote of VaterMüllerorgel is het belangrijkste, en is prominent aanwezig boven de entree. Het werd gebouwd in 1724 door de
Hamburgse orgelbouwer Christian Vater. Omdat de toren
begon te verzakken, moest het in 1738 worden gedemonteerd. Johan Caspar Müller bouwde het in gewijzigde
vorm weer op, zodat het in 1742 met een verder dragend
geluid de kerkgangers beter kon begeleiden.
Het koororgel valt op door de door Cornelis Brizé
(1621-1670) beschilderde luiken. De orgelkast toont aan
de rechterkant een koggeschip, het bekende symbool
van de handelsstad Amsterdam, en aan de oostzijde het
stadswapen van Amsterdam.
Het Puccini-orgel en het kabinetorgel zijn orgels die
in een kast gebouwd zijn. Deze orgels zult u respectievelijk aan de linkerzijde van het koor en links in het koor
tegenkomen.
Heilig-Grafkapel (deur links van het koororgel)
Via het houten deurtje komt u in de Heilig Grafkapel. De
uitbouw van de Heilig-Grafkapel dateert van omstreeks
1520. Hier kon vóór de Alteratie van 1578 gebeden worden voor een beeldengroep met voorstelling van de graflegging van Christus – alleen het gebeeldhouwde stenen
baldakijn in het plafond is bewaard gebleven. De beeldengroep is tijdens de beeldenstorm in 1566 vernietigd
door woedende tegenstanders van de Katholieke kerk.

geval werd er in verdiepingen begraven en was het eveneens nodig na verloop van tijd een laag te ruimen en de
beenderen te verplaatsen naar de onderste laag.
Om onhygiënische toestanden tegen te gaan werd een
landelijk verbod op het begraven binnen kerken vastgesteld. De Hervormde Kerkgemeente van Amsterdam heeft
de uitvoering ervan tegengehouden omdat zij de inkomsten van de grafrechten niet wilde missen. Uiteindelijk
moest het roer om. Vanaf 1 januari 1866 mocht er niet
meer in de kerk begraven worden.

II. Glas-in-lood ramen
in de Mariakapel
→ standpunt links van het hek van het Hoge Koor
In de vijftiende eeuw begon men met de uitbouw van een
hele serie kapellen. Nog in 1550 begon men aan wéér een
nieuw project: de Mariakapel. Na de voltooiing in 1555
werden drie glas-in-lood ramen geplaatst.
Het linkerdeel van het raam toont de Annunciatie of
Mariaboodschap, de aankondiging van de geboorte van
Christus; het rechterdeel toont de Visitatie of het bezoek
van Maria aan haar eveneens zwangere nicht Elisabeth
– haar zoon zou de geschiedenis ingaan als Johannes
de Doper. Onder in het raam zijn de opdrachtgevers
afgebeeld, burgemeester Jan Claesz van Hoppen met
vrouw en kinderen. Het raam rechts daarnaast toont de
Aanbidding der Herders. Hierin zien we de beschermheiligen van de Oude Kerk afgebeeld, Sint Nicolaas en
Johannes de Doper. In het rechterdeel is het stadswapen
van Amsterdam te zien: de drie kruisen geflankeerd door
twee leeuwen, getooid met de kroon van Maximiliaan
van Oostenrijk. In de vlieger, boven de twee raamhelften, is een koggeschip te zien met links daaronder het
wapen van het gewest Holland en links het wapen van
Amsterdam, en helemaal onder twee Bourgondische
knuppel- of stamkruisen.
In het derde raam is het Sterfbed van Maria uitgebeeld.
Dit glas werd bekostigd door de kinderen van burgemeester Cornelis Brunt, die met zijn vrouw staat afgebeeld met
familiewapens en hun patroonheiligen, paus Cornelius
en Catharina van Alexandrië. De ‘beeldenstormers’ hadden op 23 augustus 1566 niet voldoende tijd om alles te
vernielen. Daardoor hebben de ramen van de Mariakapel
het overleefd en hoefden na de Alteratie de glazen alleen
te worden gekuist door de afgebeelde heiligen van hun
stralenkransen of aureool te ontdoen.
Collegekamer
In 1571 kreeg de Onze-Lieve-Vrouwenvroedschap een
ruimte naast de Mariakapel. De meeste steden in de
vroegmoderne tijd kenden een regering bestaande uit
gekozen (mannelijke) burgers die zitting hadden in de
vroedschap, een stadsraad die ook de burgemeesters
aanwees. De onderneming om een nieuwe uitbouw te
realiseren zo vlak na de Beeldenstorm van 1566, is opvallend. Na de Alteratie kwam deze kamer in gebruik bij de
kerkenraad van Amsterdam. In 1625 vond een vergroting
plaats, maar de taken werden zo omvangrijk dat dit college in 1649 verhuisde naar een grotere ruimte elders.

III. Twee beroemdheden:
Jacob van Heemskerck en
Pieter van Dam
→ standpunt halverwege het houten schot van het Hoge Koor
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Stichting Vrienden van de Oude Kerk
Deze routekaart is mede dankzij de steun van Stichting Vrienden van de Oude
Kerk tot stand gekomen. Voor vijfentwintig euro steunt u De Oude Kerk in restauratie, onderhoud en bij het monument passende programma’s. Ook vriend
worden? Mail dan naar:
vrienden@oudekerk.nl

Graven
De Oude Kerk telt ca. 12.000 graven en ca. 2.500 graf
stenen. Op de computer in de kerk en op de website
www.gravenopinternet.nl zijn alle personen te vinden van
wie zeker is dat ze in de kerk begraven zijn. Bij velen
bekend is Saskia Uylenburgh (1612-1642), begraven in
graf nr. 29, vlak voor de ingang naar de Helig grafkapel.
In 1634 trouwde zij met Rembrandt van Rijn die ze eerder had leren kennen bij haar neef, de kunsthandelaar
Hendrick Uylenburgh.
Er zijn twee soorten graven, de ‘kerkgraven’ en de familiegraven. Kerkgraven (herkenbaar aan de letter K)
waren goedkoper. Onder één grafsteen kon in vier lagen
worden begraven. Na verloop van tijd werden deze graven
geruimd, waarna de beenderen verzameld werden in een
nóg diepere laag. In de achttiende eeuw werden beenderen uit geruimde graven overgebracht naar knekelputten
die waren gemaakt onder de toren en onder de aanbouwen buiten de eigenlijke kerk. Bij familiegraven kocht
men het grafrecht voor een bepaalde plaats. Ook in dat

Jacob van Heemskerck (1567-1607) is beroemd geworden
door het verhaal van de Overwintering op Nova Zembla
(1596/97). Ontdekkingsreiziger Willem Barendsz. overleefde de mislukte poging niet om via de ijszeeën van het
Hoge Noorden Azië te bereiken. Van Heemskerck, teruggekeerd met een klein deel van de bemanning, maakte
daarna carrière bij de Admiraliteit, de toenmalige marine.
Hij won de Slag van Gibraltar (25 april 1607), maar liet er
het leven. Deze slag was de aanzet tot de officiële gevechtspauze in de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland
en Spanje, het Twaalfjarige Bestand (1609-1621).
Van Heemskerck was de eerste vlootvoogd die met een
praalgraf en met een gedachtenisbord als held is vereerd.
Een model van de Aeolus, zijn admiraalsschip tijdens de
zeeslag, hangt boven de kooromgang ter hoogte van zijn
graf.
Vlak voor de toegang tot de collegekamer, is de imposante grafsteen te zien van Pieter van Dam (1621-1706).
Deze voormalige directie-secretaris van de Verenigde
Oostindische Compagnie heeft nooit de Zeven Zeeën
bevaren, maar hij is beroemd geworden door zijn onderzoek naar de geschiedenis van de VOC.

IV. Het Hoge Koor
→ toegang via ingang rechts vóór de kromming
van de kooromgang
In de vijftiende eeuw werd een getijdencollege opgericht
dat met gezang God eerde en gebeden las voor het zielenheil van overledenen. Hun stemmen klonken tijdens
de Metten (in de vroege ochtend, tussen 3 en 6 uur), de
Terts (9 uur), de Sext (12 uur), de Noon (3 uur ’s namiddags), de Vespers (vijf uur) en de Completen (acht uur
in de avond). Het college bestond aanvankelijk uit vier
tot acht in zang geoefende priesters, maar later werd het
gezelschap uitgebreid met zo’n vier tot zes koorknapen,
choralen genoemd – doorgaans leerlingen van de Latijnse
School. In de zestiende eeuw werden lekenzangers of
musyckers aangetrokken om met bas- en tenorstemmen
nieuwe partijen te kunnen vertolken in de moderne
polyfone kerkmuziek. Twee tegenover elkaar opgestelde
koorbanken met opklapbare zittingen boden omstreeks
1480 plaats aan een groot gezelschap – uiteindelijk zouden er 42 zitplaatsen worden gecreëerd. Het grote aantal
klapstoeltjes kan nooit speciaal voor het koor zijn bedoeld, want dat bestond niet uit zoveel leden. De plaatsen
waren waarschijnlijk vooral bestemd voor de vele kapelaans en altaristen priesters. De laatsten werden betaald
om de mis te lezen bij de 39 altaren die destijds werden
onderhouden door de gilden en particulieren.
De misericordiae
In opgeklapte toestand vertonen de 36 resterende zetels
van het koorgestoelte prachtig en vaak geestig snijwerk.
Het Latijnse woord misericordia betekent ‘barmhartigheid’:
hieraan ontleenden de klapstoelen hun bijnaam, omdat
ze de koorleden na het lange staan even rust gunden. Een
paar voorbeelden mogen hier niet ontbreken .
2. Met de afbeelding van een drinkende losbol wordt kritiek geleverd op overmatig drankgebruik. Gulzigheid en
matigheid lijkt het thema van nr. 4.
3. Twee geldbuidels al nut – al nyet, uit het embleem van
het Binnenlandvaardersgilde; in het aanzicht van de dood
heeft geld geen betekenis.
16. Twee zotten onder één kap, vergelijkbaar met de uitdrukking ‘twee handen op één buik’, oftewel: twee mensen
zijn het in alles eens.
18. Twee vechtende mannen, van wie de rechter de woede,
de linker zelfbeheersing voorstelt.
22. Portret van de vroegere archivaris van de Oude Kerk,
onderzoekster en auteur B.M. Bijtelaar (1899-1978). Deze
misericordia is omstreeks 1974 gemaakt door beeldhouwer Joop van Huisstede die zichzelf op nr. 21 en zijn collega en zoon Koos op nr. 1 heeft afgebeeld.
28. Omkering van de uitdrukking het geld groeit mij niet op
de rug dat vroeger de variant had ik kan geen geld poepen.
29. Hij zit tussen twee stoelen, oftewel: als je niet weet te
kiezen kom je in moeilijkheden.
30. Met het hoofd tegen de muur lopen.
De teksten buiten en binnen het koorhek
Voor de gewone kerkganger was het koor verboden gebied: een koorhek sloot de ruimte met het hoogaltaar en
sacramentshuis af van de rest van de kerk. In het midden
vóór het hek stond het zogeheten ‘volksaltaar’. De andere
zijden van het koor waren van de uit omstreeks 1450 daterende omgang afgescheiden door een houten schot.
Een kleine twintig jaar na de voltooiing van het Hoge
Koor kwam de kerk in protestantse handen. De kerkbestuurder Cornelis Schellinger (1551-1635) bracht de revolutie van 1578 in herinnering door buiten op het koorhek
de volgende tekst te laten schilderen:
’t misbruyk in godes kerck allengkens
ingebracht; is hier weer afgedaen in tiaer
seventich acht.
Met het woord misbruik werden de Rooms-Katholieke
gebruiken bedoeld, zoals processies en heiligenvereringen. Het opschrift maakt korte metten met het Roomse
leven van de Oude Kerk.
Aan de binnenzijde van het nieuwe koorhek was ook
een tweede tekst van Cornelis Schellinger opnieuw aangebracht; hierin werd benadrukt dat de Bijbel centraal
moest staan en dat alle latere rooms-katholieke toevoegingen er niet toe deden:
men moet om godes dienst en keniss’
reyn te houwen op ’s woords gront nu
voortaan geen menschen instel bouwen.
In de derde tekst van Cornelis Schellinger werd aangegeven dat God de Nederlanders als het uitverkoren volk in
1588 gered had van de dreiging van de Spaanse Armada:
’t heijlloos Verbondt ghesinn’t de Waerheijdt uijt
te roijen, Hadde de Spaensche Vloot, end’
Groot Heijr opgebracht. Maer Godt dit Heijr
verlet’t; En doet de Vloot verstroijen Door
vuijr ronds-om t’en toon’; slaet die te
gront met cracht. Looft hem die Sijn Saeck
Recht’t, in ‘t Jaer tachtig end’acht.

V. Burgemeestersglazen
en Sacristie
→ standplaats: rechts vóór de kooromgang

VII. Librije,
Kerkmeesterkamer
en voormalige Doopkapel

In de Buitenlandvaarderskapel is het raam voorzien
van de prestigieuze wapens van de burgemeesters.
Geharnaste mannen bovenin figureren boven twee belangrijke symbolen van de Amsterdam: het koggeschip
(links) en het stadswapen (rechts). De rechterfiguur
houdt met een stok de vrijheidshoed omhoog. Dit eerste
raam hing in 1757 vol, waarna in 1759 aan de overkant,
naast de Mariakapel begonnen werd aan een vervolg.
Draait men de blik naar rechts, dan ziet men drie
ruimtes die vroeger behoorden tot de sacristie. Daar werden zaken bewaard die de voorganger nodig had voor de
mis, zoals de liturgische gewaden en de altaarkleden. Na
1578 trokken de Commissarissen van Huwelijkse Zaken
hier in, de toenmalige ambtenaren van de burgerlijke
stand.
De trouwlustigen, waaronder in 1634 Rembrandt van
Rhijn en zijn vrouw Saskia van Uylenburgh, meldden
zich aan bij de toegangsdeur in de wachtkamer, in de
voormalige Sint-Sebastiaanskapel (achter de geel houten
afscheiding); deze deur had de gebruikelijke rode dodekop kleur – de uitdrukking ‘door de roodeur gaan’ was
tijdenlang synoniem voor het doen van de huwelijksaangifte. De tekst boven de deur Tis haest getrout dat lange rout
spreekt voor zich zelf (wie in haast trouwt krijgt spijt).
Door een luikje kon worden gezien wie er zaten te wachten of aanklopten. De feitelijke registratie vond plaats in
deze Spiegelkamer. De kleedruimte van de predikant, de
naastgelegen Toogkamer, werd ook wel gebruikt om het
glas te heffen op het nieuwe echtpaar. Overigens kan in
De Oude Kerk tot op de dag van vandaag getrouwd worden en kunt u in de Toogkamer en in de Sacristie een kop
koffie drinken. Vergeet dan vooral geen kijkje te nemen in
de sacristietuin, die is geïnspireerd op de Middeleeuwse
tuin.

Librije
De Librije was tot 1578 in gebruik als boekerij van de
kloosters en kerken en werd daarna kantoorruimte voor
de Diakenen die in de naastgelegen Sint-Sebastaanskapel
wekelijks aalmoezen uitdeelden aan geregistreerde
armen. Na de verhuizing van de Diaconie in 1642 werd
hier voortaan de opbrengst van de collecten geteld. De
stalen platen aan de muur zijn afkomstig van sommige
grafkisten.

VI. Sint-Sebastiaanskapel
met IJzeren Kapel

VIII. Beschilderingen
en decoraties

Aan de rechterwand van de Sint-Sebastiaankapel zit op
ruim vier meter hoogte een witgeschilderde deur, vervaardigd uit drie dikke ijzeren platen; er achter bevindt zich
een tweede deur, gemaakt van zwaar eikenhout. In de
vierkante brandvrije kamer, gelegen bovenin de uitbouw
naast het Zuiderportaal, waren in de muur tegenover de
ingang twee nissen uitgespaard; de grootste bood ruimte
aan een met ijzer beslagen kast, gedecoreerd met de drie
kruisen van het Amsterdamse stadswapen. Achter de
zware klep gingen 45 laatjes schuil waarin in de loop der
tijden 290 documenten waren verzameld uit de periode
1275-1650: privileges, handvesten en brieven. Afzenders:
graven, stadhouders, en verschillende vorsten, koningen en keizers, maar ook stadsbesturen van andere
steden. Een paar stukken zijn getekend door Willem van
Oranje, andere papieren zijn afkomstig van de Staten van
Holland, als soevereine provincie deel uitmakend van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze
documenten waren het kostbaarste bezit van de stad:
in de privileges of handvesten waren de stadsrechten van
Amsterdam vastgelegd, zoals de toestemming om recht
te spreken over de eigen burgers en het recht om zélf verordeningen of keuren te maken. Ook stonden in de handvesten bepalingen over het bestuur van de stad en over de
verkiezing van de bestuurders
Toegang tot de IJzeren Kapel was niet eenvoudig. Je
moest over twee steile ladders via een klein tussenbordes naar boven. Om de buitenste ijzeren deur te openen,
moest eerst een metselaar de kalk uit de spleten tussen
muur en deur wegbikken. Twee burgemeesters met ieder
een verschillende sleutel moesten vervolgens de deur
ontsluiten en daarna met weer andere sleutels de zware
binnendeur openen. En tenslotte moesten de sloten van
de charterkast worden opengedraaid. Van buitenaf binnendringen was onmogelijk, want de twee kleine vensters
waren voorzien van zeer stevige tralies.
De charterkast verhuisde in 1891 naar het nieuwe
stadsarchief in de Waag op de Nieuwmarkt.
Tegenwoordig is de charterkast te zien in de Schatkamer
van het Stadsarchief op de Vijzelstraat.

→ standplaats: enige meters vóór de Kerkmeesterskamer
omhoog kijken

Kerkmeesterskamer
Het zakelijk beheer van de kerk was in handen van de
kerkmeesters. Zij werden benoemd door het stadsbestuur. Het wapenbord toont de families die tussen 1521
en 1805 leden leverden voor dit college. Voor het dagelijks
toezicht was de koster verantwoordelijk. De kerkmeesters
telden en bewaarden in deze kamer het geld. De kluis is
hier nog steeds te zien.
Doopkapel
Na het verdwijnen van het katholieke hoogaltaar werd de
preekstoel de centrale plaats van de verkondiging van het
ware Woord; daarheen verhuisde ook de doopplechtigheid – met het avondmaal de enige door de protestanten
gehandhaafde sacramenten – en voor dat doel werd om
de preekstoel het ‘doophuis’ met hekwerk afgepaald.
De doopkapel werd opgeheven en de ruimte werd sindsdien gebruikt om te begraven. In 1648 kocht de invloedrijke burgemeester Cornelis de Graeff (1599-1664) de
grafrechten om hier een grafkelder voor zijn familie te
maken.
Vandaag is dit de plek in De Oude Kerk waar u volgens
christelijk gebruik een kaars kunt opsteken om iemand te
gedenken.

De door de protestanten verachte rooms-katholieke
pracht en praal is rigoureus grijs geschilderd na de
Alteratie van 1578. Bij uitvoerige restauratiewerkzaamheden na 1945 is een deel van de oude beeldrijkdom weer
tevoorschijn gekomen. De beschildering van de trekbalken van de Sint-Joriskapel stamt uit 1412 en is daarmee de
oudste overgeleverde decoratie. De schilders brachten de
kleurvlakken aan met sjablonen en vervolgens vulden ze
de contouren in. Niet alle gewelfschilderingen zijn goed
te zien, daarom volgen hier slechts een paar voorbeelden,
alle in het plafond van de zuidelijke zijbeuk.
1. Ter hoogte van de Huiszittenkapel zijn de heiligen
Crispinus en Crispianus afgebeeld, de schutspatroons
van het Schoenmakersgilde. De afgebeelde kleding is
herkend als afkomstig uit omstreeks 1470, de periode
waarin de leerbewerkers zich hadden losgemaakt van het
Smidsgilde. Het gilde onderhield zoals de meeste gilden
een eigen altaar, gewijd aan de heilige Barbara.
2. Rechts daarnaast is de inwijding van Sint Maarten te
zien. Eronder stond het altaar van het Grootkramersof Sint-Maartengilde waarin de machtige kooplui van
Amsterdam verenigd waren.
3. Vervolgens is een afbeelding te zien van het wapen van
Holland, op de vier hoeken vergezeld van het wapen van
Amsterdam, herkenbaar aan de drie kruisen.

