
Historie 

 

In de periode van 1576 tot 1661 was er een combinatie met Haamstede en we deelden de predikant. 
Die combinatie was niet zo'n succes. Burgh was veel kleiner dan Haamstede en in die tijd niet 
kapitaalkrachtig. Toch heeft Burgh, zo dicht naast Haamstede gelegen, altijd haar eigen identiteit 
gekoesterd. 

 

De kerk in Burgh was ooit gewijd aan St. Willibrord, de Engelse prediker die in 691 Walcheren 
bezocht en waarschijnlijk ook in de omgeving van Burgh en Haamstede heeft gepreekt. Men neemt 
algemeen aan dat er op de huidige plaats van de kerk in Burgh al omstreeks 1100 een kerk of kapel 
stond, wellicht de oudste van Schouwen-Duiveland. De kerk van Haamstede was al eerder gesticht. 
De kerk in Burgh was Rooms-Katholiek tot aan de Reformatie. 

 

In 1671 is er sprake van een ingestorte toren en een dito 
kerkgebouw in Burgh. De Ambachtsheer van Burgh, Pieter de 
Huijbert, afkomstig uit een vermaard geslacht uit Middelburg 
en Zierikzee, heeft Burgh in 1671 naar een hoger plan getild. 
Pieter was Raadpensionaris voor Zeeland en lid van de Raad 
van State.  

 

De Huijberts' invloed in deze hoge kringen zal hier beslist van 
invloed zijn geweest. Het Ambacht van Burgh was door 
huwen en vererving aan de familie De Huijbert gekomen. 
Pieter en de Ambachtsvrouwe van Haamstede waren sedert 
die tijd gebrouilleerd. Het bouwen van een eigen kerk en het 
beroepen van een eigen predikant was dus ook een 
prestigekwestie. Westenschouwen werd kort daarna door 
broer Johan de Huijbert gekocht. Deze koop werd door de 
Ambachtsvrouwe van Haamstede bestreden en tot de Raad 
van State werd hierover geprocedeerd. 

 

Tussen 1671 en 1674 wordt de kerk gebouwd, zoals deze er 
nu nog staat: het oudste protestantse kerkgebouw van het eiland. De eerste steenlegging werd 
geregistreerd op 25 mei 1671. De Staten van Zeeland moesten de bouw financieren De 
Ambachtsheer zal ook uit eigen portemonnee hebben bij gedragen. De familie was immers 
vermogend: eerst hadden zij succes in de haring-vangst, later was er sprake van grootgrondbezit, het 
bezit van een rederij, er waren belangen in de Middelburgse V.O.C. Beschamend is het gegeven dat 
de rijkdom dus deels werd verkregen uit de lucratieve slavenhandel.  

 

Waar je oog als eerste op valt als je de kerk van Burgh binnenkomt, is een schitterend glas in lood 
raam in de oostgevel, in 1676 geschonken door de Staten van Zeeland, met hierin afgebeeld de 
wapens van alle stemgerechtigde steden van Zeeland, gemaakt door de vermaarde Middelburgse 
glazenier Cornelis van Barlaer. 

 



Dit raam, dat teloor ging tijdens de brand in 1924, is in 1999 weer in oude 
glorie hersteld. Dit was mogelijk aan de hand van een zwart-wit foto en 
dankzij grondig onderzoek door glazenier Stef Hagemeier, die achterhaalde 
dat zijn 17e-eeuwse collega Cornelis van Barlaer ramen met een zelfde 
thematiek als die van Burgh had vervaardigd voor de kerk van Biervliet. 
Aan de hand van deze 'zusterramen' konden de oorspronkelijke kleuren 
worden achterhaald. Het hele project was tenslotte mogelijk dankzij 
bijdragen van gemeenteleden, gasten en dorpsgenoten die de kerk van 
Burgh een warm hart toedragen. 

 

Grote blikvangers in de kerk zijn tevens de epitafen oftewel 
grafmonumenten van Pieter de Huijbert, aan de muur achter de kansel en 
van zijn zoon Johannes met echtgenote Catherina, recht tegenover de 
kansel. De epitafen zijn in 1992 grondig in Duitsland gerestaureerd. 

 

In de loop van de geschiedenis heeft de kerk in Burgh drie orgels gekend. Het eerste werd in gebruik 
genomen tijdens een plechtige inauguratie geleid door ds. De Jagher op 6 augustus 1905. In 1924 
ging het tijdens de kerkbrand verloren. Het tweede orgel dat de kerkvoogdij van Burgh aankocht was 
het Dekker-orgel, afkomstig uit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zierikzee. 

 

Toen tijdens een Engels precisiebombardement de kerktoren van Burgh 
werd geraakt, ging dit orgel verloren. Het derde en huidige orgel kwam in 
Burgh dankzij toenmalig kerkvoogd en burgemeester Jhr. Albert van 
Citters. Dit orgel werd in 1794 gebouwd door de Friese orgelbouwer 
Albertus Gruysen (1741 - 1824). Het was bestemd voor de 13e-eeuwse 
kerk van de Hervormde gemeente te Ee (bij Dokkum). In 1922 werd het 
doorverkocht aan de Hervormde gemeente te Klazienaveen-Noord in 
Drenthe. Beschadigd door granaatscherven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog besloot deze gemeente het te verkopen en de Hervormde 
gemeente Burgh werd voor 7.450 gulden de nieuwe eigenaar. 

 

Restauraties werden in 1951 en 1982 uitgevoerd. Tijdens de watersnoodramp van 1953 zijn veel 
kerkorgels verloren gegaan. Het ongedeerde Burghse Van Gruisen-orgel is sindsdien het oudste orgel 
van Schouwen-Duiveland. 

 

Sinds 1661 behoorde de kerkgemeente Burgh tot de Gereformeerde kerk, zoals destijds de landelijke 
protestantse kerk heette. Deze naam werd veranderd in ´Hervormde Kerk´ na de scheiding van Kerk 
en Staat in 1795. Momenteel maakt Burgh als kerkgemeente deel uit van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Dit is de landelijke fusie sinds 2004 van Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen. Tot 
op vandaag is Burgh blij met haar eigen kerk en dynamische geloofsgemeenschap! 

 

(tekst: Bas Bijkerk) 


