Stichting tot behoud Praalgraf Veenhuizen
Secretariaat: Kerkweg 3, 1704 DG Heerhugowaard

Crowdfundingsactie voor historisch monument
fundamenten en grafkelder Veenhuizen
De Stichting tot behoud van het Praalgraf Veenhuizen start een crowdfundingsactie om de
fundamenten en de grafkelder van een kerk die gedateerd wordt rond 1300 als historisch
monument letterlijk boven de grond te krijgen en daarmee zichtbaar te maken. De fundering
van de kerk, botten en scherven werden ontdekt tijdens archeologisch onderzoek van het
praalgraf van Brederode in het Jaar van Brederode in 2016. De crowdfundingsactie moet 75
duizend euro opleveren. De naam van de website wordt tijdelijk omgedoopt tot:
www.crowdfundingfunderingVeenhuizen.nl. De start van deze actie is op maandag 9 april.
Burgemeester Bert Blase zal de actie openen om 16.30 uur in de Veenhuizer kerk

Grafkelder
In 2016, tijdens het Brederode
jaar, is de grafkelder opgegraven
met een tweeledig doel: de
grafkelder moest weer in een
ordentelijke staat gebracht worden
en we wilden onderzoek doen of
de botten die er nog liggen via
DNA onderzoek te koppelen
zouden zijn aan het DNA dat
eerder elders is gevonden en
waarvan met zekerheid te zeggen
is dat dit van een Van Brederode
afkomstig is. Tijdens deze
opgraving stuitten de archeologen,
niet verrassend, op de fundering
van de kerk uit 1862 maar toen er
wat verder gegraven werd
kwamen er tot grote vreugde ook
funderingsresten van een veel
oudere kerk aan het licht.
Vondsten rondom deze oude
fundering zoals botten en
potscherven alsmede de vorm van
de stenen waaruit de fundering
bestaat, wijzen er op dat deze
gedateerd kan worden rond 1300
en daarmee is het bewijs
gevonden dat dit deel van
Heerhugowaard meer dan 300
jaar ouder is dan de datum van
inpoldering die zijn beslag vond in
1631. De opgegraven fundering is van een goede kwaliteit en verdient het als historisch

monument bewaard te worden en door ieder die daarin is geïnteresseerd bezocht kan
worden. Daartoe zal een mooie aanleg worden gerealiseerd om de opnieuw op te graven
fundamenten en grafkelder weer boven de grond te krijgen waardoor deze als een historisch
monument goed zichtbaar blijven en zodoende bijdragen aan de monumenten rijkdom van
Heerhugowaard.

Reinout van Brederode
In Veenhuizen bevindt zich in de Veenhuizer kerk een bijzonder monument, het praalgraf
van Reinout van Brederode. Deze Reinout was tijdens zijn leven rond 1600 een beroemd
man, lid van de Hoge Raad van Holland, rechterhand van Johan van Oldenbarneveld,
onderhandelaar voor de vrede tussen Zweden en Rusland en last but not least, Heer van
Veenhuizen, een titel die hij geërfd had van zijn moeder, Adriana Blois van Treslong. Echter
niet alleen zijn praalgraf is hier, ook zijn stoffelijke resten die in 1633 in een grafkelder zijn
begraven bevinden zich in de Veenhuizer aarde. Deze grafkelder bevond zich in de apsis
van een kerk die in het verre verleden daar stond maar waarvan heden geen resten bekend
waren. In 1862 is op deze locatie een nieuwe kerk gebouwd, ook met een apsis waarin het
praalgraf stond met daaronder de grafkelder, die echter al in 1965 is gesloopt. Daarbij werd
na de sloop van de kerk deze apsis volgegooid met rommel en afgedekt met strobalen. In
een later stadium toen dit restant van de kerk ook afgebroken werd verdween de grafkelder
onder het maaiveld en het praalgraf kreeg een plek in de nieuw gebouwde kerk.

