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Deze audiotour is speciaal gemaakt voor de Lutherse Kerk in Den Haag aan de Lutherse 
Burgwal. De teksten zijn ingesproken door Myrthe de Haan en geschreven door Otto van 
Soldt en Rien Sprong. Voor meer informatie kunt u naar onze website: 
www.luthersdenhaag.nl. In de kerk kunt u ook een van onze vrijwilligers aanspreken. 
 
De tour start bij nummer 1, bij de hoofdingang. Vandaaruit kunt u de nummering volgen of 
zelf een keuze maken door de QR-codes te scannen. 

Inleiding 

Plattegrond van verschillende kerkgebouwen 

http://www.luthersdenhaag.nl
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Ontstaansgeschiedenis 

1517: de Reformatie en het ontstaan van lutherse kerken  
Maarten Luther, die leefde van 1483-1546, stuurde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen 
naar o.a. de aartsbisschop van Mainz. Ook heeft hij de stellingen op de deur van de slot-
kerk van Wittenberg hangen. Luther wilde misstanden in de kerk aan de orde stellen in de 
hoop op een reformatie binnen de kerk. Zijn plan was dus niet om een nieuwe kerk te 
stichten, maar dat gebeurde uiteindelijk wel. Nadat Luther en zijn volgelingen in 1521 door 
de paus officieel tot ‘ketters’ verklaard werden, ontstonden er lutherse kerken. Overigens 
hebben katholieken en lutheranen in 2013 zich verzoend en is er een blijvend gesprek met 
elkaar. Hierbij kijken ze naar de overeenkomsten tussen de twee stromingen op bijvoor-
beeld het theologische gebied en focussen ze zich niet zo zeer op de verschillen. 
 
Lutheranen in Den Haag & de bouw van de huidige kerk  
1585: de eerste lutheranen in Den Haag  
Rond 1520 waren in Antwerpen al de eerste volgelingen van Luther. Van daaruit kwamen 
de eerste lutheranen in 1585 naar onze streken. De lutherse gemeenschap in de Noordelij-
ke Nederlanden is geleidelijk ontstaan in het laatste kwart van de 16de eeuw. Halverwege 
de 19de eeuw, ontstond er een gemengde gemeenschap van Nederlanders en buitenlan-
ders, dit waren voorval veel Duitsers.  
 
1611: lutheranen worden lutherse gemeente  
Tot 1620 moesten de Haagse lutheranen in het geheim samenkomen voor de eredienst. Er 
waren locaties in de Lange Poten, Raamstraat, Spuistraat, het Noordeinde en de Gort-
straat. De eerste predikant in deze schuilperiode was ds. Fettius. Met zijn komst in 1611 
wordt dit jaar dan ook als het stichtingsjaar van de gemeente beschouwd.  
 
1620: de allereerste kerk  
Op aangekochte grond van het in 1584 verwoeste Sint Elisabethklooster, dat aan de zuid-
kant van de huidige Grote Markt stond, is op deze plek de eerste kerk gebouwd. Het was 
niet gelijk een grote kerk, maar een klein gebouw achter een huis. Ook heetten de straat 
waar de kerk nu aan ligt niet De Lutherse Burgwal, maar de Sustersloot. Het was dus een 
echte schuilkerk en viel niet zo op.  
1662: tweede kerk  
Na een aantal jaren, wordt de schuilkerk vergroot en ingrijpend verbouwd. Hierdoor was 
de kerk nu twee keer zo groot geworden, maar ook deze kerk blijft niet lang bestaan, want 
in 1759 komt de huidige kerk er te staan.  
 
Zie de afbeelding 1 voor een plattegrond van de verschillende kerkgebouwen 
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De huidige kerk 1759/1761  
Boven de hoofdingang, aan de buitenkant, is een voorgevel te vinden. Deze is ontworpen 
door de architecten Pieter de Swart en Coenraet Hoeneker. Daarnaast kregen zij hulp van 
Coenraad Valkenburg uit Den Haag en van Silbout Bollard uit Amsterdam. Het opvallende is 
dat het gebouw iets naar achteren staat ten opzichte van de andere gebouwen in de straat, 
en dat het niet de uitstraling van een traditioneel kerkgebouw heeft. Hoe komt dat? 
Het verhaal gaat dat de lutheranen, die een gedoogstatus hadden naast de officiële gere-
formeerde kerk, geen schuilkerk hoefden te bouwen, maar wel hun plek moesten weten en 
dus geen al te opvallende kerk mochten bouwen. Tot op de dag van heden is deze kerk 
voor veel Hagenaars een onopvallende kerk, vele weten niet eens dat dit een kerkgebouw 
is en dit terwijl velen er regelmatig langskomen.  
In het fronton, een stuk steen boven de grote deuren, is in reliëf afgebeeld het Alziend 
Oog. Sommigen vermoeden daarin een verwijzing naar de vrijmetselarij, maar daarvoor 
zijn geen concrete aanwijzingen. De vrijmetselaars hadden in de periode dat de kerk ge-
bouwd werd nog maar enkele jaren een loge in Den Haag, en het is de vraag of het Alziend 
Oog toen al wijdverbreid met de vrijmetselarij geassocieerd werd. Bij islamitische mensen 
is vaak verbazing merkbaar, omdat zij dit symbool als Het Boze Oog herkennen. Voor hen is 
het soms onbegrijpelijk dat dit symbool op een gebedshuis aangebracht is. Voor ons is het 
vooral een uitdrukking van Gods wakende en zorgende aanwezigheid.  
Boven de ingang staat in Romeinse cijfers het jaartal MDCCLIX (1759), het jaar van de 
bouw.   
Op elk van de vier hoeken van het dak staat een zwaan als windvaan. De zwaan is vooral in 
Nederland een luthers symbool op o.a. kerkspitsen. De zwaan komt voort uit de legende 
over Johannes Hus. Het verhaal gaat dat deze Tsjechische ketter tijdens zijn executie op de 
brandstapel in 1415 zoiets gezegd zou hebben als: “Heden verbrandt gij een gans (‘hus’ is 
Tsjechisch voor ‘gans’) maar na mij zal een zwaan opstaan.” Die zwaan zou een profetische 
verwijzing zijn naar Luthers optreden ruim een eeuw later. Of het waar is zullen we nooit 
weten, maar het blijft een mooie legende.  
 
Eerste steenlegging  
Aan de bouw is geen eerstesteenlegging voorafgegaan. Twee belangrijke, aan de gemeente 
verbonden Duitse hertogen waren niet bereid om de eerste steen te leggen. Dit was de 
hertog van Brunswijk-Wolfenbütel. Hij was nog voogd over de 12-jarige Willem V (1748-
1806) en de hertog van Nassau-Weilburg was ook niet bereid, omdat hij zal trouwen met 
de zuster van Willem V. De kerkenraad vroeg toen aan de drie dienstdoende predikanten of 
deze gezamenlijk de eerste steen wilden leggen. De jongste van de drie liet zich veront-
schuldigen. Daarop dacht de kerkenraad: dan maar bouwen zonder het leggen van de eer-
ste steen.  

De huidige kerk 1759/1761  
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Constructie en bouwstijl  

Interieur: constructie en bouwstijl  
De kerk heeft een oppervlakte van ongeveer 35 bij 17 meter, en is ongeveer 17 meter 
hoog. Deze verhoudingen zorgen voor een prachtige akoestiek. De kerk is ontworpen in de 
bouwstijl van de Hollandse Roccoco, met pilasters met ionische kapitelen. De Hollandse 
Roccoco is een ingetogener variant van de weelderige Roccoco-stijl die in de rest van Euro-
pa aanwezig is. Het fraaie Rococoplafond is in 1777 geheel gestuukt. In het midden is ook 
hier het Alziend Oog afgebeeld.  
De dakconstructie rust volledig op de dikke muren, zonder gebruikmaking van extra pila-
ren. Dit type kerk wordt daarom een ‘zaalkerk’ genoemd. Het overspannen van zo’n grote 
ruimte met dergelijke constructie in de 18e eeuw mag een knap staaltje vakmanschap ge-
noemd worden. Door deze constructie is er boven het plafond ruimte voor een zolder. De 
luiken in het plafond dienden oorspronkelijk voor natuurlijke ventilatie van de ruimte.  
De kroonluchters zijn een geschenk van de lutheranen uit 1911, ter gelegenheid van het 
300-jarig bestaan van de gemeente en tegelijkertijd van het 150-jarig bestaan van het hui-
dige kerkgebouw. Oorspronkelijk als gasverlichting aangelegd, later voor elektrische ver-
lichting omgebouwd. 
De uitsparingen in de muur achter de preekstoel doen vermoeden dat daar ooit ramen 
hebben gezeten. Echter, vanaf de bouw is dat een blinde muur geweest, maar om de sym-
metrie met de vensters en pilasters te houden zijn deze uitsparingen aangebracht.  
De vloer van de kerkzaal bestaat uit delen van omgedraaide en verzaagde oude grafzerken. 
In het portaal onder het orgel ligt nog een complete grafsteen met grafschrift.  
Aan weerszijden van beide hoofddeuren hangen eikenhouten Offerblokken uit 1761. Ge-
noemd omdat gelddonaties vroeger ‘offer’ genoemd werden. Ook nu zijn de offerblokken 
nog in gebruik voor donaties voor het onderhoud. 

 
 
 

Versiering aan de rand van het plafond 
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Het orgel  
stamt de bouwtijd 1762 en is vervaardigd 
door Heinrich Johann Hartmann Bätz uit 
Utrecht. Daarbij heeft hij enkele onderdelen 
van het orgel dat in de tweede kerk stond 
hergebruikt. Duurzaamheid avant le lettre. 
De afmeting van het orgel zijn indrukwek-
kend. Hoogte: ca. 9 meter, breedte ca. 3 
meter, diepte 4 meter. Boven op het orgel 
vindt u afgebeeld David met de harp met 
aan weerszijden engelenfiguren. Het orgel 
wordt tot de mooiste Nederlandse orgels 
gerekend en kent vele beroemde bespelers. 
Onder andere de jonge Mozart bracht zijn 
kunsten ten gehore tijdens een verblijf in 
Den Haag. In 2006-2007 vond een grote  
restauratie van het orgel plaats.  
 

Het orgel  

In de orgelkas 

Het Bätz-orgel 
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Het kleine orgel en epitaaf  

Balkon aan de straatzijde: Het kleine orgel en epitaaf  
Boven de hoofdingang bevindt zich een Italiaans instrument, afkomstig uit Napels. Het is 
eigendom van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en is aan deze kerk in bruikleen 
gegeven. Het stamt waarschijnlijk uit 1740, en is dus ouder dan het grote orgel. 
 
Het epitaaf aan de zijmuur is van Karl Wilhelm Baron Sparre, Zweedse officier, over de le-
gers van de Zuidelijke Nederlanden, gesneuveld in 1709. Sparre werd in de vorige kerk, uit 
1662, binnen het doophek begraven op 11 november 1709. Links van de kansel werd, aan 
de muur, zijn marmeren epitaaf met een omvang van marmer, 3,50 m x 1,50 m aange-
bracht. Het is meeverhuisd naar de huidige kerk op deze plek ingemetseld. 

Het Italiaanse orgel De tekst op het epitaaf 
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Het liturgisch centrum 
Oorspronkelijk werd het liturgisch centrum geheel omgeven door een hekwerk. Tijdens de 
restauratie van de kerk in de 70-er jaren van de vorige eeuw is de opening in het midden 
gemaakt. Hierdoor werd er meer interactie tussen voorganger en gemeente mogelijk ge-
maakt. Aan de zijkanten bevinden zich de oorspronkelijke koperen toegangspoorten die 
een biddende Jona in de vis verbeelden. Het verhaal van Jona is met de doop verbonden. 
Dit ritueel vindt daarom meestal binnen het liturgisch centrum plaats, dat daarom ook wel 
‘dooptuin’ met daarom heen het ‘doophek’ genoemd wordt.  
De fraaie kansel, uit 1761, is vervaardigd door de beeldhouwer A.E. Franck, naar ontwerp 
van Valkenburg. De koperen lezenaar op de preekstoel, midden 17de eeuw, stond vroeger 
op het gedeelte van doophek, dat later verwijderd is. 
De eikenhouten altaartafel is in 1956 vervaardigd door het gemeentelid L. Weijtze, naar 
ontwerp van architect J.B. Fels. Het houtsnijwerk in de tafelpoten verbeeldt aan de ene zij-
de vijf broden en twee vissen, naar het verhaal van de wonderbare spijziging. Aan de ande-
re zijde zijn korenaren en druiventrossen verbeeld, symbolen voor brood en wijn van het 
avondmaal.  
Naast de altaartafel staat de paaskaars op een eikenhouten kaarsenstandaard uit 1989, ge-
maakt door het gemeentelid M.J. Grund en gefinancierd vanuit het 2½-cents-fonds, een 
oud spaarpotje van gemeenteleden voor onderhoud en verfraaiing van de kerk.  
De houten stoel met zwaan uit 1807, destijds stoel van de voorzitter van de kerkenraad, is 
uitgevoerd in Empire-stijl met zwart fluwelen rug en zitting. Op de rug en op de armlenin-
gen is de zwaan afgebeeld.  
De preekstoel, de ‘Hertogenbank’ recht tegenover de preekstoel en de beelden boven op 
de orgelkast zijn volgens het ontwerp van Van Valkenburg, door A.E. Franck vervaardigd.  

 

Het liturgisch centrum 
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De Hertogenbank  

De Hertogenbank (ook wel Prinsenbank genoemd), is genoemd naar de Hertog van Bruns-
wijck-Wolfenbüttel, voogd over stadhouder Willem V, en een belangrijk financier voor de 
bouw van de kerk. Het verhaal gaat dat hij had zijn bank liever in de hoek bij de uitgang 
had willen hebben, zodat hij ongemerkt de kerk zou kunnen verlaten. Of hij dus blij was 
met de prominente plaats die zijn bank in de kerk kreeg laat zich raden. Hoewel de bank in 
1761 gebouwd is, dateert het achterpaneel uit 1628 en zijn de ornamenten, zoals de kro-
nen, rond 1775 in Lodewijk XV-stijl aangebracht. De stoelen in de Hertogenbank zijn van 
begin 18de eeuw, wortelnoot QueenAnne-stijl. 
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De geheimen in de vitrinekast 

De zwaan is een zeer bekend symbool binnen de Lutherse Kerken. Het is ontstaan uit een 
legende. Er was een hervormer in Tsjechië, genaamd Johannes Hus. Hij was tegen de ka-
tholieke kerk en was daarom erg gevaarlijk geworden, omdat hij steeds meer volgelingen 
kreeg. De kerk heeft hem toen levend laten verbranden, maar voordat hij werd vermoord 
zei hij;  
“Gij zult nu een gans (in het Tsjechisch Hus) braden, maar over honderd jaar zult gij een 
zwaan horen zingen, die zult gij moeten verdragen.” 
 
De bewering dat zwanen al zingend met vreugde sterven sprak Maarten Luther wel aan. Hij 
wist waarschijnlijk ook van de ridderlijke zwaanorde (die gesticht was in 1442) met een 
zwaan als kenteken en ideaal van evangelische vroomheid. 
 
Ook is er een oud rijmpje over de zwaan en het geloof; 
De Doopsgezinden hebben een houten huisje, 
de Roomsen hebben een kruisje, 
de Calvinisten hebben een haantje 
en de Lutheranen hebben een zwaantje! 
 
 
 

Tekening gemaakt op 15 april ± 1663  (in de tweede kerk) 
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Het plafond met het Alziend Oog  


