Gebouwen - Kerken

De Nicolaaskerk of Westerlanderkerk in Westerland

(uit de 9e eeuw)

De Hippolytuskerk in Hippolytushoef
(De onderbouw van de toren is het restant van de vroegere kerk en dateert uit de 12e eeuw.)

Roomskatholieke kerk
Hoofdstraat -- Hippolytushoef

(dateert uit 1868)

Michaëlskerk Oosterland met historische
karakter voor de restauratie
Oosterland
Inventarisatie oude panden door Th. Mulder en A.
Pruimboom in opdracht gem. Wieringen
Hier is de apsis nog niet herbouwd. De restanten
daarvan werden aangetroffen bij de restauratie van
de kerk.

De Michaëlskerk in Oosterland, met de herbouwde apsis. (met een historie uit begin 12e eeuw)
In de kerk bevindt zich onder de apsis nog de crypte.

Doopsgezinde vermaning Hippolytushoef

(dateert van 1861)

Heidense kapel: oud en nieuw 2017
In het blad Eigen Haard uit 1885 wijdt hij een vrij uitvoerige studie aan deze afbeelding die ook
door hem voor een varken gehouden wordt. In het boek “Brieven over Texel en de nabijgelegen
eilanden” doet Pieter van Cuyck verslag van een tocht over Wieringen waarbij hij zo rond 1780
ook Wieringen beschrijft. Over Stroe staat in de 15e brief:
Van Ypelshoef wandelt men naar Stroe, hetwelke alleenlyck een arm Kapelletje is; boven de deur
is een varken in opwerk of zogenoemt basrelief van benthemmersteen uitgehouwen.

Boven dit artikeltje staat: “Heidense kapel of varkenshuisje”, twee benamingen voor het kerkje op
Stroe naar aanleiding van het varken boven de deur. Er werd gedacht aan het varken dat aan Sint
Antonius, tot loon voor zijn worstelstrijd met de duivel, is gewijd en waarmee hij dikwijls werd
afgebeeld. Latere gissingen veronderstelden dat de afbeelding boven de deur was geplaatst om de
joden uit de kerk te houden. Dit laatste zal niet de bedoeling zijn geweest omdat er op het eiland
geen of nauwelijks joden woonden en je kunt je afvragen wat de joden hier hadden te zoeken. De
eerste veronderstelling heeft enige waarschijnlijkheid maar de kerk was niet aan Antonius maar
aan Willibrordus gewijd en bovendien zou het vreemd zijn de Heilige Antonius als een varken
voor te stellen.

Heidense tempels De conclusie moet dan ook zijn dat het beeld dagtekent uit de
voorchristelijke tijd en uit de verwoeste heidense tempel is overgeplaatst boven de noorderdeur.
Voor de Germanen en de Kelten heilig en symbool voor vruchtbaarheid en voorspoed, maar voor
de Christenen verdoemd. Bovendien zijn er ook in Duitsland beelden uit verwoeste heidense
tempels in de buitenmuren van zeer oude kerkjes gevonden. Volgens een voorlopige lijst van
monumenten van geschiedenis en kunst was het in 1921 nog aanwezig in het Bisschoppelijk
Museum te Haarlem. Waar uiteindelijk het “varken” terecht is gekomen is helaas niet bekend.
Voor de Nieuwe Heidense Kapel is een nieuw Varkensreliëf gemaakt door de Wieringer
kunstenaar Piet Lont.

