
  

 

 

 
De overhandiging van het ornament aan voorzitter kerkrentmeester Cees de Hoop. (Foto: Hans Wisse) 

Ornament na ruim 50 jaar weer terug in  

Lopikse kerk 

ma 22 jan 2018, 9:41      

Lopik - Op zaterdag 20 januari heeft de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Lopik het ornament dat 

vroeger boven de herenbank heeft gestaan terug gekregen uit handen van Hans Wisse. Het ornament zal weer 

terug geplaatst worden boven op de herenbank. 

Tijdens de grote restauratie van de dorpskerk tussen 1964 – 1967 is de herenbank van de noordkant verplaatst 

naar de zuidkant binnen de kerk. Het ornament is toen, om onverklaarbare reden, niet meer terug geplaatst. Ook 

de hoek ornamenten, aan de bovenkraag van de herenbank zijn toen verdwenen. 

Jarenlang heeft het ornament op de torenzolder gelegen, waarom hij niet is terug geplaatst weet niemand. 

Blijkbaar durfde ze het ook niet weg te gooien, want het heeft al die jaren op de torenzolder gelegen. Diverse 

keren zal hij wel verplaatst zijn, maar niemand heeft er verder aandacht aan geschonken. Een paar maanden 

geleden is het ornament naar timmerman en meubelrestaurateur Cor Liefhebber uit Hagestein gebracht met de 

vraag of er nog wat van te maken is. Hij zag dat wel zitten en zodoende is het ornament weer in zijn glorie en eer 

hersteld. Het fraaie eiken houten krulwerk met het oude wapen van Lopik zal weer op zijn vertrouwde plek Het 

fraaie eiken houten krulwerk met het oude wapen van Lopik zal weer op zijn vertrouwde plek te zien zijn in de 

kerk. In het midden van het ornament staat een blauw schild met een keizerskroon er op afgebeeld. Dit was 

vroeger het oude wapen van het dorp Lopik. Dit wapen werd gebruikt vanaf september 1818 tot en met 1948. 

Na de gemeentelijke herindeling in 1948 heeft de burgerlijke gemeente van Lopik een ander wapen aangevraagd 

bij de Hoge raad van Adel. In 1989 vond er weer een gemeentelijke herindeling plaats. In 1990 is het wapen 

aangepast zoals we dat nu kennen. 



  

Wanneer dit ornament boven de herenbank geplaatst is, is niet helemaal duidelijk. In 1816 is de kerk ook al 

grondig gerestaureerd, mogelijk is het toe geplaatst boven de herenbank. Op het gemeentelijke wapen uit 1818 

is een keizerskroon afgebeeld, deze kroon verwijst naar het Utrechtse Kapittel van Sint-Marie, dat eeuwenlang 

de heerlijke rechten van Lopik bezat. Hoe het kapittel, in het verleden, aan dit wapen is gekomen is eveneens 

niet bekend. Om toch wat meer te weten te komen over dit wapen in de kerk zal er nog nader onderzoek gedaan 

worden om op deze vragen antwoord te kunnen geven. 

U kunt het ornament met oude wapen boven de herenbank komen bekijken. 

Op woensdag avond 31 januari is de kerk open tussen 19:00 en 21:00. We houden dan onze jaarlijkse Actie 

Kerkbalans “Geef voor je kerk”. Met dit geld kunnen wij de predikantsplaats, het kerkgebouw zelf onderhouden. 

Op deze avond kunt u de kerk gewoon binnen lopen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u de kerk 

bekijken. Op deze avond zal er kort wat verteld worden over het gerestaureerde ornament en de aangepaste 

predikantenlijst. Er is orgelmuziek en je kan het orgel bekijken. Verder zullen we de tussenstand van de actie 

kerkbalans doorgeven, worden er gedichten voorgedragen en de winnaar van de Selfie-actie, met als thema “ik 

en geloof”, wordt gekend gemaakt. 

Wil je ook meedoen, stuur dat een selfie naar selfieactie@hervormdlopik.nl . Dit kan nog tot 30 januari. 

(door Hans Wisse, amateur historicus) 
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Herenbank, met eikenhouten wapenornament. Met op beide hoeken de nieuwe eiken 

hoekornamenten. De hoek ornamenten zijn op 5 november 2018 geplaatst. 


