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VOORWOORD 
 

 

In deze bouwhistorische opname met waardestelling wordt een groot deel van het 

historische kerkinterieur van de Victoriustsjerke beschreven. Doel is om de vaste 

interieuronderdelen te dateren en te waarderen op cultuurhistorische 

(monument)waarde. 

 

Dit rapport is opgesteld conform de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. 

 

De opnames hebben plaatsgevonden op maandag 20 oktober 2014, woensdag 19 en 

vrijdag 28 augustus 2015 en zijn uitgevoerd door de auteur.  

 

Aan de hand van de opname d.d. 20 oktober 2014 is een rapport opgesteld met de 

titel “Bouwhistorische opname met waardestelling Kerkbanken in de Victoriustsjerke 

te Pingjum” (d.d. 24-10-2014). De inhoud hiervan is integraal in het hierna volgende 

rapport opgenomen, waar nodig geactualiseerd en aangevuld met onderdelen die 

destijds buiten de onderzoeksvraag vielen. 

 

De in dit rapport opgenomen plattegrondtekeningen zijn door de auteur vervaardigd 

ten behoeve van de bouwhistorische opname en uitdrukkelijk niet bedoeld voor enige 

andere toepassing. 

 

Mijn dank gaat uit naar Gerda Holzhaus en Bob Driessen van Nieuw Atlantis voor het 

aanleveren van de door hun gevonden informatie en de hartelijke ontvangst tijdens 

het onderzoek in de kerk. 

 

 

Kimswerd 16  september 2015 

 

ing. Rutmer Mekenkamp   
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HOOFDSTUK 1: BOUWGESCHIEDENIS 
 

1.1 Inleiding 

 

Het hier volgende bouwhistorisch onderzoek 

is uitgevoerd met het oog op de nieuw in te 

richten tentoonstelling. De hiervoor 

benodigde bouwkundige werkzaamheden 

beperken zich tot het interieur van de 

kerkzaal. In en aan de toren zullen geen 

werkzaamheden plaatsvinden, bovendien is 

deze eigendom van de Stichting tot Behoud 

van Monumenten in de gemeente Súdwest-

Fryslân en was de toren bij de opnames niet 

toegankelijk. De beschrijving van de 

bouwgeschiedenis van het totale gebouw in 

paragraaf 1.2.1 is daarom illustratief van 

karakter.  

 

1.2 Bouwgeschiedenis 
 
1.2.1 Kerk (toren en schip) 

Rond het jaar 1200 werd in Pingjum een tufstenen kerk gebouwd. De onderste geleding van 

de toren is nog van tufsteen en dateert zeer waarschijnlijk uit de bouwtijd
1
. Omstreeks 1500 

werd het schip herbouwd met gele kloostermoppen
2
. De sleutelstukken met peerkralen en 

bloemmotieven die zichtbaar zijn onder de trekbalken in het schip, dateren uit deze 

bouwfase. De toren werd  in de vijftiende eeuw verhoogd of eveneens omstreeks 1500 

opnieuw gebouwd
3
. 

In de in 1720 gedateerde klokkenstoel hangen 

twee klokken waarvan de kleinste gegoten 

werd in 1598 door Willem Wegewart en de 

grootste  in 1629 door François Simon en de 

broers, André en Nicolaas Rogier Obertin
4
. 

Op een tekening van Jacobus Stellingwerf uit 

1720 is nog een torenspits zichtbaar terwijl 

een kopergravure uit 1790 het huidige 

zadeldak toont. Deze dakvorm moet dus in de 

achttiende eeuw zijn aangebracht. Uit het 

rekeningboek van 1758/1759 blijkt dat de 

toren in deze jaren werd “afgebroken” en 

“vermaakt”
5
. 

De beschrijving van “… eene kerk … met 

eenen spitsen toren, doch zonder orgel.”
6
 die 

Abraham Van der Aa in 1847 in zijn 

Aardrijkskundig Woordenboek opneemt is 

dan dus al bijna een eeuw achterhaald. 

 

                                                 
1 Karstkarel (2010), p.251 
2 Karstkarel (2010) , p. 251 
3 www.stichtingmonumentenswf.nl 
4 www.stichtingmonumentenswf.nl 
5 Rekeningboek 1750 – 1792 
6 Van der Aa (1847), p. 187 

Afbeelding 1.1: 
Tekening Jacobus 
Stellingwerf, 1720 
Foto Stichting tot behoud 
monumenten in de 
gemeente Súdwest-
Fryslân 

Afbeelding 1.2: 
Gravure Jan Bendorp sr., 
Carel Frederik Bulthuis, 
1790 
Foto Het geheugen van 
Nederland 
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Op de gedenksteen boven de ingang in de 

zuidmuur en een geschilderd gedenkbord in 

de kerk is te lezen dat de kerk herbouwd werd 

in 1759. Volgens de beschrijving die 

geschreven is door de Stichting Alde Fryske 

Tsjerken (1976) werden de zuidgevel en de 

zuidoostelijke en oostelijke delen van de 

koorsluiting ommetseld. In het rekeningboek 

wordt echter vermeld dat “de oude kerk” 

werd afgebroken door Willem Douwes en 

andere “timmerbasen” en er worden relatief 

grote bedragen uitgegeven aan steen, kalk  

“serment” en ijzerwerk voor de kerk (en 

toren)
7
. Een aankondiging in de Leeuwarder 

Courant schept enige duidelijkheid wat er in 1759 met de kerk gebeurd is: “…, dewyl de Kerk 

by Vernieuwing kleinder zal worden gemaakt …”
8
.   

Opvallend is de levering van “Klinkerts moppen voor de Kerk tot 20000” in augustus 1759
9
. 

Uit de genoemde bronnen zou afgeleid kunnen worden dat de in kloostermoppen 

opgemetselde noord- en noordoostmuur niet zestiende-eeuws zijn, maar net als de overige 

gevels van het schip in 1759 opnieuw opgetrokken. Om hier duidelijkheid over te krijgen is 

nader onderzoek noodzakelijk. 

De openingen voor de huidige grote rondboogvensters werden bij de vernieuwing in de 

gevels aangebracht
10

. In 1761 Levert Y. Staak gebrandschilderde glas-in-lood ramen
11

. De 

gietijzeren vensters die nu in de vensteropeningen zitten kunnen niet uit de achttiende eeuw 

stammen en  moeten negentiende-eeuws zijn. 

Het orgel werd in 1877/1878 gebouwd. Zeer waarschijnlijk is hiervoor ook de kraak boven 

het toegangsportaal in deze periode aangebracht. 

In 1899 werd de toren gerestaureerd
12

. 

 

Het huidige torenuurwerk werd in 1906 

gemaakt door B. Eijsbouts in Asten 

(tegenwoordig Koninklijke Eijsbouts 

Klokkengieterij en fabriek van 

torenuurwerken B.V.)
13

. 

  

                                                 
7 Rekeningboek 1750 – 1792 
8 Leeuwarder Courant (1759) p.4 
9 Rekeningboek 1750 – 1792 
10 Karstkarel (2010), p.251 
11 Rekeningboek 1750 – 1792 
12 www.stichtingmonumentenswf.nl 
13 www.stichtingmonumentenswf.nl 

Afbeelding 1.3 
Torenuurwerk 
Foto Stichting tot behoud 
van het torenuurwerk 

Afbeelding 1.3: 
Gedenksteen boven de 
ingang in de zuidgevel 
“DEESE KERK IS VAN 
NIEUWS HERBOUWT 
ONDER HET OPZIGT VAN 
DE GECOMMITTEERDEN 
WELKERS WAAPENS 
HIERNEEVENS 
GEPLAATST ZYN 1759’ 

Afbeelding 1.4: 
Torenuurwerk 
Foto Stichting tot behoud 
van het torenuurwerk 
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De forse oorlogsschade aan de toren is hersteld in de periode 1962-1965 tijdens diverse 

restauraties
14

. Op een foto uit 1964 staan steigers rondom de toren en het metselwerk is 

duidelijk net gerestaureerd. 

Op een foto die gemaakt werd in 1959, zie afbeelding 2.2, is de onderste geleding van de 

toren voorzien van een cementlaag. Deze laag is bij de restauratie in 1964 verwijderd, want 

op de foto uit 1965, zie afbeelding 2.3, is het huidige uiterlijk met tufsteen zichtbaar. 

Mogelijk is de buitenschil bij deze restauratie geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Op de foto 

uit 1959 is nog net zichtbaar dat er tegen de noodzijde van de toren een baarhuisje 

aangebouwd is. Ook dit huisje zal bij de restauratie in 1964 verdwenen zijn. 

In 2013 werden de klokkenstoel, klokken en de torenhaan gerestaureerd
15

 en de buitenzijde 

van de toren werd geschilderd
16

. Het gewelf werd in 2014 opnieuw geschilderd en de 

banken werden tegelijkertijd deels gerestaureerd.  

 

In overzicht: 

 

- ca. 1200 tufstenen kerk 

- 15
de

 eeuw verhoging toren of: 

ca. 1500 herbouw toren 

- ca. 1500 nieuwe bakstenen kerk 

- 1598  kleine klok 

- 1629  grote klok 

- 1720  klokkenstoel 

- 1758/1759 wijziging toren 

- 1759-1761 verkleining / gedeeltelijke (?) herbouw schip 

- 1899  restauratie toren 

- 1906  torenuurwerk 

- 1962 – 1965 diverse restauraties 

- 1964  herstel oorlogsschade toren 

- 2013  restauratie klokkenstoel en torenhaan 

- 2014  gedeeltelijke restauratie interieur 

 

  

                                                 
14 www.stichtingmonumentenswf.nl 
15 www.stichtingmonumentenswf.nl 
16 www.tijtsma-schilders.nl 

Afbeelding 1.4: 
Gedenksteen boven de 
ingang in de zuidgevel 
“DEESE KERK IS VAN 
NIEUWS HERBOUWT 
ONDER HET OPZIGT VAN 
DE GECOMMITTEERDEN 
WELKERS WAAPENS 
HIERNEEVENS 
GEPLAATST ZYN 1759’ 
Foto Arnold Blikman 

Afbeelding 1.5: 
Restauratie toren in 1964 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 91.704 
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1.2.2 Interieur  

Het onderzoek van het interieur heeft deels plaatsgevonden in september 2014. Bij aanvang 
van het onderzoek ter plaatse bleek toen een groot deel van het interieur in beschermend 
plastic ingepakt te zijn in verband met een op handen zijnde restauratie van de banken en 
het gewelf. In het rapport d.d. 24 oktober 2014 waren daardoor een aantal 
interieuronderdelen zeer summier omschreven. 

De te onderzoeken mannenbanken aan de noordzijde van de kerkzaal waren volledig 
bereikbaar voor onderzoek. Dat gold echter niet voor de beide herenbanken. Op 28 augustus 
2015 waren beide herenbanken wel toegankelijk, zodat ook deze banken hoofdstuk 2.4.3.8 
uitvoeriger kunnen worden beschreven. 
  

Afbeelding 1.6: 
Begane grond 
Huidige toestand 

Afbeelding 1.7: 
Aangetroffen situatie  
september 2014 

voormalig koor 

herenbank noord mannenbanken 

toren kerkzaal 

herenbank zuid preekstoel 

entreehal 

voormalig koor 

d
o

o
p

h
ek

 

keuken 
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1.2.2.1 Mannenbanken en lambrisering 

In het rekeningboek van de jaren 1750 tot 

1792 worden naast talloze bouwactiviteiten 

aan de toren en buitenkant van de kerk ook 

diverse werkzaamheden aan het interieur 

vermeld. Zo wordt op 14 februari 1760 284 

gulden betaald aan Rense Klases “Wegens 

verdiende Arbeidsloon van het timmerwerk 

van Binnen in de Nieuwe Kerk”. 

 “Coopman Tjiepke Gratama” wordt op 5 

maart van hetzelfde jaar betaald “Wegens 

Leverransie van Houtwaren door Fokke 

Tjeerds gedaan”. De meest concrete 

aanwijzing wordt gevonden in de betaling die 

op 2 mei 1760 wordt gedaan aan Jacob 

Pytters “wegens arbeidsloon van de drie 

Mannen Banken en Een nieu deur en Cosyn in 

de toorn” en vervolgens een tweede betaling 

op 25 mei 1760  “wegens verscheidene 

Posten gearbeidt Aan het Binnenhoutwerk 

van de Kerk”. 

Dat er in deze periode meer dan een 

incidenteel interieurelement gemaakt werd 

blijkt overduidelijk uit de eerste betaling op 

24 november 1760 aan timmerman Willem 

Douwes. Hij ontvangt van de kerk 370 gulden, 

14 stuivers en 10 cent  “Wegens geleverde 

houtwaren als andere waren, en verdiende 

arbeids Lonen en Uitgeschoten geld, Als Seven 

Besondere teikeningen van het Binnen werk 

gemaakt, met het teikenen van de glasen, 

alles voor de Kerk tot Pingium”. Dit duidt er 

op dat er gewerkt werd volgens een totaal-

ontwerp voor de hele kerk en het interieur in 

het bijzonder.  

Het ontwerp voorzag niet alleen in vaste 

banken. Bij de Harlinger Jacob Juriens/Jieriëns 

werden op 3 juni 1760 “36 Nieuwe Stoelen in 

de kerk” aangeschaft en nog eens “12 stoelen 

voor de Kerk”  op 13 augustus 1760.  

orgel 

balgen-
kast 

bankenblok 

Afbeelding 1.8: 
Kraak 

Links Afbeelding 1.7: 
Overzicht mannenbanken 
 
Rechts:  Afbeelding 1.8: 
Rekeningboek d.d. 2 mei 
1760, betaling aan Jacob 
Pytters voor drie 
mannenbanken 

Afbeelding 1.9: 
Rekeningboek d.d. 14 
februari 1760, betaling 
aan Rense Klases 

Afbeelding 1.10: 
Rekeningboek d.d. 2 mei 
1760, betaling aan Jacob 
Pytters voor drie 
mannenbanken 

Afbeelding 1.11: 
Rekeningboek d.d. 24 
november 1760, tweede 
betaling aan Willem 
Douwes  
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Bij het onderzoek op locatie blijkt dat alle nog aanwezige mannenbanken voorzien zijn van 

exact dezelfde profileringen, houtafmetingen en bevestigingen. Door de gelijke detaillering is 

het zeer aannemelijk dat alle banken tot één bouwfase behoren. In combinatie met de 

informatie uit het rekeningenboek kan geconcludeerd worden dat de mannenbanken 

dateren uit de jaren 1759/1760. 

De onderste panelen van bank 1 zijn grotendeels recentelijk vervangen. Dit is te zien aan het 

gebruikte vurenhout, de draadnagels waarmee ze tegen de achterconstructie zijn bevestigd 

en de oranjebruine beitsafwerking. De originele eiken panelen zijn voornamelijk aan de 

rechter zijde te vinden.   

Links: Afbeelding 1.13: 
Profilering rugschotten  
 
Rechts: Afbeelding 1.14: 
Profilering voorschotten  

 Afbeelding 1.12: 
Overzicht mannenbanken  

Links: Afbeelding 1.15: 
Originele eiken panelen 
onder zitting achterste 
mannenbank 
 
Rechts: Afbeelding 1.16: 
Recentelijk vervangen 
vuren panelen onder 
zitting achterste 
mannenbank 
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1.2.2.2 Herenbanken 

De sobere herenbank die in de huidige 

opstelling langs de zuidgevel is geplaatst stond 

in 1959 nog tegenover de preekstoel. Dit is de 

meest gebruikelijke plaats voor een dergelijke 

bank. Als in een dergelijk interieur een tweede 

herenbank werd opgericht dan werd deze vaak 

ten oosten van de bestaande bank of in het 

koor geplaatst
17

.  

Op de foto’s uit 1959 is te zien dat de tweede 

herenbank, die nu langs de noordgevel is 

opgesteld tegen de oostmuur van de 

koorsluiting staat. Deze bank is rijker 

gedecoreerd, met bladmotieven rondom de 

korinthische zuilen en profiellijsten op de 

voorschotten. Omdat herenbanken 

prestigeobjecten waren, werden de nieuwe 

banken vaak uitbundiger versierd dan de reeds 

bestaande
18

. Aangenomen kan worden dat de 

zuidelijke herenbank ouder is dan de 

noordelijke. De profileringen van de 

bossingpanelen in het voorschot van de voorste 

bank lijken dezelfde te zijn als die van de 

mannenbanken, maar zijn bij nadere 

beschouwing een fractie platter en minder 

scherp. Het is aannemelijk dat deze ouder zijn 

dan die van de mannenbanken. Een datering in 

de zeventiende eeuw zou mogelijk kunnen zijn. 

De vormen van de profiellijsten van de 

noordelijke herenbank duiden op een 

achttiende-eeuwse oorsprong. 

                                                 
17 Van Lier en Steensma (2009) p.144 
18 Van Lier en Steensma (2009) p.144 

Links:  Afbeelding 1.15: 
Interieur naar het oosten 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.308  
 
Rechts:  Afbeelding 1.16: 
Interieur naar het westen 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.307  Afbeelding 1.17: 

Interieur naar het oosten 
in 1959 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.308  

Afbeelding 1.18: 
Interieur naar het westen 
in 1959 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.307  
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1.2.2.3 Preekstoel 

 

Het rugschot van de sober uitgevoerde preekstoel vertoont een 

achttiende-eeuwse profilering die gelijk is aan de pilasters van 

de noordelijke herenbank. Mogelijk is ook de preekstoel rond 

1759 gemaakt waarbij deze wellicht een oudere – katholieke - 

verving. Een preekstoel is in ieder geval aanwezig op 17 

december 1760, want dan ontvangt Folkert van der Plaats 7 

gulden en 10 stuivers “Wegens een quart Bybel op de 

Predikstoel”. 

 

 

1.2.2.4 Doophek (niet onderzocht) 

In de oorspronkelijke indeling was rondom de preekstoel een 

doophek aanwezig. Bij de modernisering van het interieur 

verdween het hek grotendeels. Het overgebleven deel is als 

afscheiding tussen de noordelijke herenbank en de 

mannenbanken geplaatst. De balusters komen overeen met die 

van het trapje van de preekstoel en zou zeventiende-eeuws 

kunnen zijn. 

 

1.2.2.5 Beeldhouwwerken (niet onderzocht) 

Op de overhuivingen van de herenbanken staan twee beelden: 

“Liefde”(zuid) en “Geloof” (noord) . Volgens het rekeningboek 1750-1792 zijn deze beelden 

samen met het alliantiewapen dat aan de noordmuur hangt in 1764 gesneden door Jan van Nijs, 

meester steen- en beeldhouwer te Sneek. 

1.2.2.6 Orgel (niet onderzocht) 

 

Het orgel is in 1877/1878 gebouwd door Friedrich 

Leichel, een uit Düsseldorf afkomstige 

orgelbouwer
19

. 

Uit onderstaand artikel in de Leeuwarder Courant 

van 23 april 1878 blijkt dat het orgel op  14 april van 

dat jaar in gebruik werd genomen
20

.  

In de archieven van Tresoar zijn onder 

toegangsnummer 244-68 26 “Stukken 

betreffende een nieuw orgel, 1877-1879” 

aanwezig. Friedrich Leichel bouwde ook 

onder andere het orgel van de 

Lambertuskerk in Arum (1885).  

  

                                                 
19 Leeuwarder Courant (No. 48, 1878) p.7 
20 Leeuwarder Courant (No. 49, 1878) p.6 

Afbeelding 1.17: 
Rugschot preekstoel met 
achttiende-eeuwse 
ornamenten 

Afbeelding 1.20: 
Overblijfsel doophek 

Afbeelding 1.22: 
Aanbeveling Friedrich 
Leichel 
Leeuwarder Courant 
No.48, 1878, p.7) 

Afbeelding 1.21: 
Advertentie Jan van Nys 
Leeuwarder Courant 
No.8, 1760, p.4) 

Afbeelding 1.19: 
Ruggeschot preekstoel 

Afbeelding 1.23: 
Ingebruikname orgel 
Leeuwarder Courant 
No.9, 1878, p.6 
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1.2.2.7 Avondmaalstafel (niet onderzocht) 

 

De tafel op de verhoogde koorvloer 

heeft bossingpanelen met een 

profilering die gelijk is aan die van de 

zuidelijke herenbank. Aan de 

binnenzijde zijn bouwsporen zichtbaar 

die wijzen op hergebruik. Mogelijk is dit 

een overblijfsel van de geldtafel (?) die 

oostelijk van de preekstoel in de 

dooptuin heeft gestaan. 

 

 

1.2.3 Herinrichting kerkzaal 

In de Leeuwarder Courant van 13 maart 1961 verscheen een artikel over een nieuw liturgisch 

centrum in de kerk van Pingjum. Uit het artikel blijkt duidelijk dat de huidige inrichting van de 

kerkzaal in dit jaar werd gerealiseerd. De foto’s van het kerkinterieur uit 1959 (afbeeldingen 1.17 

en 1.18) tonen aan dat de wijzigingen van het kerkinterieur behoorlijk ingrijpend waren. 

Alle vrouwenbanken, het doophek, de kerkeraadsbanken en een deel van de mannenbanken en 

lambrisering zijn in deze bouwfase verwijderd. De overgebleven mannenbanken werden 

verschoven naar de huidige posities. De beide herenbanken zijn verplaatst naar de peiwand, 

waarbij de beelden en het alliantiewapen die op de overhuiving van de zuidelijke herenbank 

stonden, uit elkaar zijn gehaald. Op elk van de herenbanken staat nu een beeld en het wapen 

hangt aan de noordmuur. Het bord dat op de noordelijke herenbank stond is verdwenen. Alleen 

de preekstoel hangt nog op de oorspronkelijke plaats, maar de trap en balustrade werden 

ingekort omdat de preekstoel werd verlaagd en de vloer in het aansluitende koorgedeelte 

herenbank noord mannenbanken 

toren kerkzaal 

herenbank zuid preekstoel 

entreehal 

voormalig koor 

d
o

o
p

h
ek

 

keuken 

herenbank mannenbanken 

toren kerkzaal 

vrouwenbanken preekstoel 

h
er

en
b

an
k 

vrouwenbanken 

dooptuin 

mannenbanken 

Afbeelding 1.25: 
Begane grond  
Huidige toestand 

Afbeelding 1.26: 
Begane grond  
Duiding oorspronkelijke 
indeling (tot 1961) 

Afbeelding 1.24: 
Avondmaalstafel 
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verhoogd werd
21

. De avondmaalstafel op de verhoogde koorvloer is gemaakt van hout dat 

vrijkwam bij de interieurwijziging
22

.  

Het oostelijke deel van het doophek is tussen de noordelijke herenbank en de overgebleven 

mannenbanken geplaatst. 

De deuren van de porte brisée werden bekleed met hardboard, evenals de nog zichtbare delen 

van de peiwand. 

 

Uit het artikel blijkt goed dat de opvattingen uit die tijd nogal verschilden van de hedendaagse.  

 

Enkele citaten uit het stuk: 

“Nieuw liturgisch centrum in oude Pingjumer kerk 

Met geld en arbeid maakten ook vele buitenkerkelijken interieurverfraaiing mogelijk” 

“… De afgelopen weken hebben opnieuw vrijwilligers in de avonduren meegeholpen aan de 

verfraaiing van het interieur. Timmerman J.R. de Vries heeft in het voormalige koor een liturgisch 

centrum gemaakt, hetgeen vakmanswerk was, maar waarbij ongeschoolde handen heel wat 

handlangersdiensten hebben bewezen, hetgeen de kosten zoveel mogelijk heeft gedrukt. …”  

“… Voor het liturgisch centrum moesten de beide herenbanken naar de ingang worden 

verplaatst, waar zij nu – opgeknapt – het ook nog beter doen. In elk geval heeft men van daaruit 

een beter zicht op de preekstoel, die iets lager is gekomen. Verder zijn het doophek en enkele 

banken weggenomen, waarvan men het zware eikenhout heel nuttig heeft gebruikt voor nieuwe 

banken, zonder rugleuning. De vrijgekomen ruimte in het voormalige koor is opgehoogd en 

afgedekt met estrikken, waardoor een fraai liturgisch centrum is ontstaan met een groot kruis, 

doopvont en avondmaalstafel, die weer van het vrijgekomen hout zijn gemaakt. …” 

“… Hierdoor komt ook in dezen de kerk weer meer midden in het dorp te staan. Ds. J.J. Franck is 

daarvan een warm voorstander. Vandaar dat hij zo met hart en ziel heeft geijverd voor de 

verfraaiing van het interieur en nog konden al zijn wensen niet in vervulling gaan, al is hij heel 

gelukkig met wat tot nu toe is bereikt en geen wonder, want het interieur van de kerk is veel 

rustiger en fraaier geworden.” 

  

                                                 
21 Leeuwarder Courant (No. 62, 1961) p.4 
22 Leeuwarder Courant (No. 62, 1961) p.4 
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1.2.4 Bouwfasering 

In onderstaande plattegrondtekeningen  zijn de (hoofd)bouwfasen aangegeven die in de 

voorgaande paragrafen zijn gedefinieerd.   

Deze faseringsplattegronden zijn indicatief. Om een exacte bouwfasering vast te stellen is 

diepgaander onderzoek noodzakelijk. 

Legenda 

 

Afbeelding 1.21: 
Bouwfasering 

Afbeelding 1.27: 
Bouwfasering begane 
grond 

ca. 1200 

ca.1500 (?) 

17de eeuw 

18de eeuw, mogelijk omstreeks 1759 

1759 

19de eeuw 

1842 

1877-1879 

1927 / 1948 

1961 

Afbeelding 1.28: 
Bouwfasering kraak 
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HOOFDSTUK 2:  BOUWHISTORISCHE BESCHRIJVING 
 
2.1 Inleiding 

 

De aanleiding voor dit bouwhistorisch onderzoek is de inrichting van een tentoonstelling in 

de kerkzaal. Het onderzoek richt zich daarom vooral op het huidige interieur van deze 

ruimte. Omdat het interieur niet losstaat van de context van het gebouw, wordt in het hier 

volgende hoofdstuk een zo compleet mogelijke beschrijving van het gehele gebouw 

gemaakt. 

 

2.2 Formele status 

 

Het pand is onderdeel van Beschermd Dorpsgezicht nummer 1342 dat in 1991 werd 

aangewezen.  

Sinds 1968 is het pand zelf een beschermd Rijksmonument met monumentnummer 39426. 

 

Redengevende omschrijving uit het Monumentenregister: 

 

“Ned.Herv.Kerk. In 1759 van een nieuwe koorsluiting voorzien. Kerkgebouw bij oudere 

zadeldaktoren. 

Inwendig overhuifde bank waarop gebeeldhouwd opzetstuk (van epitaaf ?). Overhuifde bank 

op korintische zuilen. (twee oorspronkelijke banken, 1459). Orgel in 1878 gemaakt door E. 

Leichel. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één van W. Wegewaert, 1598, 

diam. 110,3 cm. en één van F. Symon, A. 

Obertin en N. Rogier, 1629, diam. 124,3 cm.” 

 

2.3 Kanttekening bij redengevende omschrijving 

 

De redengevende omschrijving dateert twee oorspronkelijke banken in 1459. Dit jaartal 

klopt vermoedelijk niet, aangezien het hier gaat om een protestants kerkinterieur. De 

reformatie vond in Friesland plaats in 1580 waardoor een datering op zijn vroegst eind 

zestiende of waarschijnlijker in de zeventiende eeuw verwacht zou worden. Mogelijk is hier 

een typefout gemaakt en moet het jaar 1759 zijn. Dit is het jaar waarin de kerk herbouwd 

werd, zie hoofdstuk 1. 

 

2.4 Bouwhistorische beschrijving 

 

2.4.1 Exterieur 

2.4.1.1 Bouwmassa 

Het kerkgebouw bestaat uit twee bouwdelen. 

Aan de westkant staat een forse toren met 

vierkante plattegrond en zadeldak. De toren 

heeft drie geledingen die sterk variëren in 

hoogte en die naar boven toe inspringen ten 

opzichte van de onderliggende geleding. De 

bovenste geleding wordt aan de west- en 

oostzijde beëindigd met een tuitgevel. 

Het schip is in verhouding tot de toren vrij 

kort. De koorsluiting aan de oostzijde is 

driezijdig en zowel de noordoostelijke- als de 

zuidoostelijke gevels zijn iets teruggelegd ten 

opzichte van de noord-, oost- en zuidwanden. 

Het schip wordt gedekt met een steil 

schilddak.  

Afbeelding 2.1: 
Bouwmassa 
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2.4.1.2 Gevels  toren 

Als gevolg van forse oorlogsschade zijn de gevels van de toren begin jaren ’60 van de vorige 

eeuw onder leiding van architect A. Baart jr. uit Leeuwarden gerestaureerd. Daarbij zijn 

vermoedelijk grote delen van de buitenschil van “nieuw” materiaal voorzien. De toren heeft 

daardoor weinig opvallende bouwsporen. 

Noordgevel 

De onderste geleding van de toren is opgetrokken in tufsteen. Vlak boven het maaiveld zit 

midden in het gevelvlak een smalle vensteropening die dichtgezet is met vast glas. Een laag 

rode zandsteen met schuine bovenkant vormt de overgang naar de tweede geleding die 

opgemetseld is uit overwegend gele baksteen moppen. In het midden van dit vlak zitten  

twee boven elkaar gelegen smalle vensters van ongelijke hoogte. De bovenste geleding heeft 

metselwerk van kleinere rode baksteen. Door restauraties aan de toren is geen eenduidig 

metselverband aanwezig, maar in een deel van de koppenlagen zijn nog wel beëindigingen 

met klezoren zichtbaar. Mogelijk dateert 

dit deel van het metselwerk uit 1720
23

 

toen de klokkenstoel werd gemaakt
24

. 

Aan de onderzijde van de geleding zijn 

twee spitsboogvormige galmgaten 

aanwezig, elk met twee houten 

galmborden. Verdeeld over drie niveaus  

zijn tien ijzeren muurankers zichtbaar. De 

bovenste lagen van het metselwerk zijn 

uitgevoerd in gele steentjes. 

                                                 
23 het gebruik van klezoren werd omstreeks 1730 vervangen door drieklezoren 
24 www.stichtingmonumentenswf.nl 

Links: Afbeelding 2.2: 
Toren in 1959 voor 
restauratie 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.306 
 
Rechts: Afbeelding 2.3: 
Toren in 1965 na 
restauratie 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 97.982 

Links: Afbeelding 2.4: 
Tufsteen geleding 
noordgevel toren 
 
Rechts: Afbeelding 2.5: 
Noordgevel toren 
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Westgevel 

Centraal in de westgevel is een toegangspartij met een forse houten deur en daarboven een 

spitsboogvenster aangebracht. 

De deur is voorzien van ijzeren nagels met ronde koppen en ligt verdiept ten opzichte van de 

voorzijde van de gevel. De dagkant van de muuropening is geprofileerd. Bij de restauratie in 

de jaren ’60 van de vorige eeuw is het uiterlijk van dit geveldeel aangepast. Boven de deur is 

een bakstenen segmentboog aangebracht met daarboven een aantal lagen tufsteen. Het 

gotische spitsboograam met bakstenen tracering en glas-in-lood is nieuw gemaakt en 

geplaatst in een spitsboognis. Voor de restauratie waren deze elementen wel aanwezig, 

maar in een iets andere vorm en allen gevat in een rechthoekig terugliggend kader. Rechts 

van de deur waren nog twee muurankers aanwezig. 

In de fors gerestaureerde tweede geleding  zijn enkele rode zandstenen platen verwerkt en 

komen meer oranje stenen voor dan in de noordgevel. Er zijn nog vijf muurankers zichtbaar, 

terwijl voor de restauratie nog in ieder geval veertien ankers zichtbaar waren. Volgens de 

beschrijving van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (1976) stond het jaartal 1899 op de 

wijzerplaten vermeld. In dat jaar vond een restauratie van de toren plaats
25

. Mogelijk zijn de 

wijzerplaten toen aangebracht. De prent van Stellingwerf uit 1720 en die van Bendorp / 

Bulthuis uit 1790  laten twee verschillende wijzerplaten zien, die beide een andere vorm 

hebben dan de huidige. Opvallend genoeg is de wijzerplaat op de originele foto uit 1959 

(afbeelding 2.2) voorzien van het jaartal 1957. Sinds de restauraties in de jaren ’60, waarbij 

de wijzerplaat een nieuwe kleurstelling kreeg, is er geen jaartal meer zichtbaar (zie 

afbeeldingen 2.3 en 2.7). 

In het rode metselwerk van de bovenste geleding zijn opnieuw klezoren zichtbaar aan de 

uiteinden van de koppenlagen. Ook zijn er twee spitsboogvormige galmgaten aanwezig, die 

identiek zijn aan die in de noordgevel. De geveltop is uitgevoerd in Friese geeltjes en is 

voorzien van vlechtingen en een tuitgevel. Van de twintig muurankers die in 1959 nog in de 

gevel zaten, zijn de onderste vijf na de restauratie niet teruggekeerd. Het 

rondboogvenstertje helemaal bovenin de geveltop dateert uit 1964. 

                                                 
25 www.stichtingmonumentenswf.nl 

Links: Afbeelding 2.6: 
Westzijde toren 
 
Rechts: Afbeelding 2.7: 
Wijzerplaat 
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Zuidgevel 
Net als in de noordgevel bevindt zich in de zuidgevel een smal venster in de onderste 

tufsteengeleding. Rechts naast de opening is het tufsteen op eigenaardige wijze aangetast. 

In de met gele en oranjerode moppen gemetselde tweede geleding bevinden zich twee 

smalle vensters boven elkaar op dezelfde hoogte als in de noordgevel. Daarboven zit de 

tweede wijzerplaat. Ook deze is niet meer van een opschrift voorzien. In 1959 stond hier nog 

“Pingjum”. De bovenste geleding is identiek aan die van de noordgevel. 

Oostgevel 
Aan de oostzijde steekt alleen de bovenste geleding in zijn geheel boven het schip uit. De 

nok van het kerkdak sluit aan op de hoogte van de overgang tussen de tweede en derde 

geleding van de toren. Van de tweede in gele moppen gemetselde geleding zijn daardoor 

slechts twee driehoekige vlakken aan weerszijden van  het dak zichtbaar.  

De bovenste geleding is net als aan de westzijde grotendeels uitgevoerd in kleine rode 

baksteen met daarboven een in gele steentjes uitgevoerd geveltop. Het is waarschijnlijk dat 

ook hier het kleine rondboogvenstertje pas in 1964 is aangebracht. 

 

Afbeelding 2.8: 
Smalle vensteropening in 
tufsteengeleding 

Links: Afbeelding 2.9: 
Tufsteen geleding 
noordgevel toren 
 
Rechts: Afbeelding 2.10: 
Noordgevel toren 
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2.4.1.3 Gevels schip 

Zuidgevel 

De zuidgevel werd in 1759 opnieuw opgemetseld of voorzien van een nieuwe buitenschil van 

gele baksteen (strekken 203-220 mm, koppen 95-105mm, 10 lagen = 510 – 525 mm. Aan de 

onderzijde is echter een rand van drie tot vier lagen rood / gele moppen aanwezig. Westelijk van 

de toegang ligt het maaiveld lager en zijn zeven lagen moppen zichtbaar. Aan de linker zijde 

bevindt zich een rondboogpoortje met aan weerszijden pilasters, die op een zandstenen 

basement op een piëdestal staan en een zandstenen kroonlijst aan de bovenzijde. De 

oorspronkelijke dubbele deuren zijn nog aanwezig, maar door de komst van een “kraak” ten 

behoeve van het orgel in 1877 werd de hoogte in de achterliggende voorkerk te gering om de 

hoge deuren nog langer te kunnen gebruiken. In de rechter deur werd daarom een lagere 

loopdeur gemaakt. Boven de kroonlijst zit het kuifstuk waarop de vernieuwing van de kerk in 

1759 wordt herdacht (zie hoofdstuk 1.2.1).  

Afbeelding 2.11: 
3D-weergave exterieur 
zuidwest- en 
zuidoostzijde 

Afbeelding 2.12: 
Zuidgevel schip 
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Rondom de tekst zijn zes wapenschilden gegroepeerd die blindgekapt zijn, waarschijnlijk in 1796 

toen alle adellijke herkenningstekens uit en van kerken verwijderd moesten worden
26

. 

Daaromheen zijn rocailles en C-voluten geplaatst. Ten oosten van de ingang zijn drie 

rondboogvensters in de gevel aangebracht. De openingen zijn in 1759 gemaakt, de huidige 

gietijzeren kozijnen dateren uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Architect A.D. 

Mulder die omstreeks 1883
27

 diverse kerken in de omgeving van Pingjum heeft 

gedocumenteerd omschrijft “3 moderne rondbogige vensters tusschen de 4 dwarsbalken”
28

. De 

vensters hebben boven 3x5 rechthoekige ruitjes een vorktracering. In het linker venster is één 

van de oorspronkelijk vaste ruitjes vervangen door een raampje met drie glaslamellen. Het 

halfronde bovenraam van het middelste 

venster is uitgevoerd als valraam. Boven 

de vensters is een anderhalfstreks boog 

gemetseld. De negges zijn ruim een 

strek (ca. 250mm) diep en lopen naar 

buiten toe schuin uit om zo veel 

mogelijk daglicht naar binnen te laten 

vallen. Onder de vensters zijn 

natuurstenen onderdorpels  geplaatst 

waarvan de voorzijde is gefrijnd. Tussen 

de natuursteendorpel en het gietijzeren 

venster ligt één laag strekken en onder 

de dorpel is een tweelaags rollaag 

gemetseld. Vermoedelijk zijn de dorpels 

aangebracht bij de vervanging van de 

originele vensters door de huidige 

gietijzeren variant. 

In het metselwerk is nog veel oorlogsschade zichtbaar, in tegenstelling tot de toren waar deze 

schades in de jaren ’60 zijn weggerestaureerd. Met name rondom de toegangspoort zijn vele 

kogelinslagen aanwezig. Nadat de (buitenschil van de) gevel in 1759 is opgetrokken zijn er geen 

wijzigingen meer geweest. Er zijn helemaal geen bouwsporen aanwezig. 

                                                 
26 http://jong.tresoar.nl/bronnen/bron.php?b=70&per=7&t=13 /   
    http://jong.tresoar.nl/bronnen/thema.php?t=13&per=7 
27 Van de kerk in Kimswerd is op basis van de aantekeningen een tekening gemaakt. De aantekeningen    
    worden op die tekening gedateerd in 1883 
28 Mulder(ca. 1883) p. 45 

Afbeelding 2.13: 
3D-weergave exterieur 
noordoost- en 
noordwestzijde 

Afbeelding 2.14: 
Oorlogsschade rondom 
toegangspoort 
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Onder de goot zijn vijf muurankers zichtbaar die de posities van de trekbalken aangeven. Aan de 

ankers op ca. 2m boven het maaiveld is te zien dat onder de trekbalken muurstijlen aanwezig 

zijn. Ongeveer een meter boven het maaiveld zijn de rijnummers van de graven op het 

omliggende kerkhof aangegeven door middel van witte geschilderde cirkels met daarin een 

zwart nummer. Aan de oostzijde loopt een koperen hemelwaterafvoer voor de gevel langs. 

Onder de goot zit een koperen vergaarbak. 

 

Koorsluiting (zuidoost (ZO), oost (O) en noordoost (NO)) 

Twee zijden van de driezijdige koorsluiting zijn gemetseld met dezelfde gele baksteen als de 

zuidgevel. De plint van moppen loopt hier ook door. De NO-zijde wijkt af, omdat hier de grotere 

moppen zijn toegepast waarmee ook de gehele noordgevel is  opgetrokken. 

 In de ZO- en NO-gevelvlakken zijn gietijzeren vensters geplaatst. De strekkenboog boven het 

venster in de NO-wand is in de kleinere gele steen uitgevoerd net als de rollaag onder de 

hardstenen onderdorpel. Opvallend is dat de rollaag onder het venster in de ZO-zijde een laag 

lager ligt dan in de zuidgevel terwijl de vensters en hardstenen dorpel op dezelfde hoogte zitten. 

Daarom is er een strekkenlaag tussen de dorpel en de rollaag gemetseld. De strekkenlaag is ook 

aan de NO-zijde zichtbaar. Mogelijk hadden de oorspronkelijke vensters een iets andere 

hoogtemaat dan die in de zuidgevel. Op de hoeken loopt het metselwerk niet door maar springt 

een kop in.  

Afbeelding 2.15: 
Koorsluiting 
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In de oostwand is in 1842 een grote gedenksteen geplaatst voor de realisatie van de waterbak 

die daar nog steeds onder staat. De tekst op de gedenksteen luidt: 

”Op den 17 September 1842 heeft  

HEIN L. HIJLARIDES, oud circa vijf jaren aan 

Dezen bak den eersten steen gelegd 

-- 

Mogt het voorgeslacht alhier met dankbaarheid aanschouwen 

Hoe voorzaat Hein Hijlarides deez tempel deed herbouwen 

De naneef van dien naam t is boven reeds gezegd 

Heeft aan deez waterbak den eersten steen gelegd 

-- 

L.S. HIJLARIDES, A.J. VAN DER LAAN en B.E. VAN POPTA 

Kerkvoogden” 

Rechts naast de waterbak loopt een koperen regenwaterafvoer met onder de goot een koperen 

vergaarbak. Onder de goot zijn de schieters van twee muurankers zichtbaar. 

Links Afbeelding 2.16: 
Gietijzeren venster in 
noordoostgevel 
 
Rechts Afbeelding 2.17: 
Hoekaansluiting moppen 
op kleinere geeltjes 

Afbeelding 2.18: 
Waterbak met 
gedenksteen uit 1842 
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Noordgevel 

De noordgevel is geheel opgetrokken in geel / oranje moppen (strekken 290-310 mm, koppen 

135 – 145mm, 10 lagen = 963-986 mm). Oorspronkelijk was de gevel helemaal blind, maar bij de 

realisatie van de kraak en het orgel is in 1877 aan de westzijde onder de goot een ovaal houten 

venster gemaakt. Daaromheen is met het nodige kunst- en vliegwerk een anderhalf steens 

rollaag gemetseld. Ook in deze gevel zijn de muurankers van de vijf trekbalken en muurstijlen 

aanwezig. 

 

2.4.1.4 Dak toren 

Het zadeldak van de toren is gedekt met zwart geglazuurde holle of verbeterde holle pannen 

met op de nok bijpassende nokvorsten. Op het zuiddak zijn enkele rode pannen gebruikt voor 

herstellingen. Er zijn geen dakgoten aanwezig, de onderste pannen steken over de gevel heen. 

In het zuidelijke dakvlak is één dakluik aangebracht dat onderaan in het midden zit. Het 

noordelijke dakvlak heeft twee luiken, één links bovenin en één onderin in het midden van het 

vlak. Beide dakvlakken zijn voorzien van ladderhaken. In het midden van de nok staat de 

vergulde torenhaan op een met voluten versierde makelaar. 

 

Afbeelding 2.19: 
Noordgevel 

Links Afbeelding 2.20: 
Dakvlak zuidzijde 
 
Rechts Afbeelding 2.21: 
Dakvlak noordzijde 
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2.4.1.5 Dak schip 

Het steile schilddak van het schip is gedekt met verschillende soorten zwart geglazuurde pannen. 

Het zuidelijke dakvlak is geheel gedekt met “Lucas IJsbrandspannen”, maar dan het kleinere 

model dat door dakpanfabriek Draisma De Vries in Achlum gefabriceerd is. Deze pannen zijn in 

1985 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op tekening vastgelegd
29

. Op afbeelding 

2.22 is aan de onderzijde van het dak een opmerkelijke knik in de hoekkeper zichtbaar 

Op de overige dakvlakken liggen platte Friese dakpannen in de volledig vlakke variant en met 1, 

2, 3 of 4 verticale ribben die  willekeurig door elkaar heen zijn gelegd. Op oude foto’s is te zien 

dat in ieder geval het zuidoostelijke en oostelijke dakvlak van de koorsluiting verbeterde holle 

pannen hadden. Op dezelfde foto’s liggen op het noordoostelijke en noordelijke vlak al platte 

pannen. Het schip heeft geen originele pannen meer aangezien alle dakpanmodellen uit de 

negentiende eeuw stammen. Het is wel vrijwel zeker dat de kerk in de huidige vorm wel altijd 

zwarte dakpannen heeft gehad. Voor de vernieuwing van de kerk in 1759 lagen er leien op het 

dak, want op 29 september 1759 werd  

A. Certman betaald “wegens arbeidsloon als 

material: Aan Leidekken in den jare 1756 

voorgevallen”
30

. De leibedekking keerde niet 

terug op de nieuw kerk want op 11 januari 

1759 werd Allard Scheltinga uitbetaald voor 

de 2000 pannen en 90 vorsten die door hem 

geleverd waren voor de kerk . Eevert E. 

Nieuwenhuis ontving op 27 mei 1760 een 

betaling “wegens uitgeschoten geld aan 

Lambertes van Rossum Den 27 juli 1759 

wegens geleverde blauwe pannen voor de 

Kerk”
31

.  Op 1 mei 1761 volgt opnieuw een 

betaling “wegens gelevert Pannen, Esttrikken  

en malen van agt Sopen Sement onder korting 

van twe ton duivesteen voor de kerk”
32

. 

Ditmaal aan Jacob P: Hibma.  

                                                 
29 Beeldbank RCE, objectnummers BT-031425 en BT-031426 
30 Rekeningboek 1750 – 1792 
31 Rekeningboek 1750 – 1792 
32 Rekeningboek 1750 – 1792 

Afbeelding 2.22: 
Scheiding zuidelijk en 
zuidoostelijk dakvlak. 

Afbeelding 2.23: 
Verschillende soorten 
platte Friese pannen 
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2.4.2 Constructie 

De draagconstructie van de toren is niet onderzocht omdat de toren buiten de onderzoeksvraag 

valt. Uit de gevels is af te leiden dat de constructie bestaat uit dragende gevels met daartussen 

enkelvoudige balklagen. De kapconstructie is volledig van hout. 

De stenen begane grond-vloer (aan het zicht onttrokken door de huidige houten vloer) ligt 

vermoedelijk direct op een zandpakket. De gevels zijn dragend en tussen de noord- en zuidgevel 

zijn vijf trekbalken met peerkraalsleutelstukken, muurstijlen en korbelen uit de vroege zestiende 

eeuw geplaatst. De driehoekige ruimtes tussen de muurstijlen, sleutelstukken en korbelen zijn 

dichtgezet met planken.  

De trekbalken zijn aan de onderzijde afgewerkt met een duivejager die eindigt in een kapel. In 

het koor zijn in 1759 twee balken aangebracht tussen de oostelijke trekbalk en de hoeken in de 

oostwand. Hier zijn geen muurstijlen toegepast en de balken zijn niet afgewerkt met een 

duivejagerprofiel.  

Links Afbeelding 2.25: 
Peerkraalsleutelstuk 
tegen toren 
 
Rechts Afbeelding 2.26: 
Onderkant muurstijl met 
anker 

Afbeelding 2.24: 
Trekbalken met 
muurstijlen 
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In de periode 1877-1879  is de tweede trekbalk, gerekend vanuit het westen, grotendeels 

vervangen door een veel slankere stalen uitvoering. Dit had te maken met de komst van het 

orgel. De oorspronkelijke balk belemmerde het zicht op het orgelfront,  de nieuwe stalen balk 

doet dat veel minder. Voor deze aanpassing werden de peerkraalsleutelstukken afgezaagd.  

Voor de vloer van de kraak is een lange balk 

tussen de noord- en zuidgevel gelegd die 

ondersteund wordt door twee gietijzeren 

gecanneleerde kolommetjes die op 

gefrijnde hardstenen piëdestals staan. 

Tussen deze balk en de toren is een 

enkelvoudige balklaag gelegd, met tegen de 

toren een trapgatraveling. 

Aan de binnenzijde van de gevels zit op 

circa drie meter boven de houten vloer een 

versnijding in het metselwerk. De 

bovenzijde loopt schuin af. Opvallend is dat 

de versnijding in de zuidgevel ter plaatse 

van de kraak iets hoger zit. In het 

metselwerk van de gevels is de versnijding 

niet zichtbaar, als verhoging met een 

andere steensoort. De versnijding zou, ter 

plaatse van de noord- en zuidgevel, een 

overblijfsel kunnen zijn van de vroeg 16
de

-eeuwse kerk, maar kan ook in 1759 zijn aangebracht 

bijvoorbeeld om materiaal te besparen. De koorsluiting moet in 1759 nieuw gemaakt zijn toen 

de kerk verkleind werd. De versnijding is hier dus zeker in dat jaar aangebracht. 

Afbeelding 2.27: 
Ten behoeve van het 
orgel aangepaste trekbalk 

Afbeelding 2.29: 
Hoogteverschil in 
versnijding zuidgevel 

Afbeelding 2.28: 
Gietijzeren kolom onder 
kraak 
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2.4.3 Interieur 

 

2.4.3.1 Entreehal 

Via de toegangspoort in de zuidgevel wordt een entreeportaal betreden. Op de vloer liggen 

oranje ongeglazuurde estriken met brede voegen er tussen. De wanden hebben een in 

halfsteens verband gemetselde plint die iets vooruitsteekt. Aan de bovenzijde wordt de plint 

beëindigd door een rollaag. Daarboven zijn de wanden afgewerkt met wit stucwerk.  

Opvallend aanwezig zijn de twee gemetselde elliptische bogen met aanzet- en sluitstenen. Aan 

de linker kant van de ruimte is een smal gangetje gemaakt dat naar de steile houten trap naar de 

kraak leidt. Boven de doorgang naar de trap, aan het eind van het gangetje, zit naast de 

elliptische boog een segmentboog. Achter de oorspronkelijke dubbele toegangsdeur is een 

penant gemetseld waardoor de rechter deur (van binnenuit gezien) nog maar gedeeltelijk in het 

zicht is. De “peiwand” is opmerkelijk genoeg voor de boog een kop dikker dan daar achter. De 

reden daarvan is vooralsnog niet duidelijk. De indeling van de entreehal zou goed in 1961 

gemaakt kunnen zijn. 

 

De deur naar de toren heeft één paneel 

en dateert zeer waarschijnlijk uit 1759. 

De klinklichter wordt aan de zijde van 

de entreehal bediend met een ijzeren 

ring waarachter een hartvormig ijzeren 

plaatje tegen het hout van de deur is 

bevestigd. De deur naar de keuken is 

nieuw en hoort bij de bouwfase waarin 

de wanden en bogen zijn aangebracht. 

De dubbele deuren naar de kerkzaal 

zijn uitgevoerd met opgelegde panelen 

van dun plaatmateriaal. Dit lijken de 

deuren te zijn die op de foto uit 1959 

zichtbaar zijn. De opgelegde panelen 

zijn aan de zijde van de kerkzaal echter 

niet meer aanwezig.  

Afbeelding 2.30: 
Entreehal met 
metselwerkbogen 

Afbeelding 2.31: 
Deur naar toren 
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De gietijzeren espagnolet op de linker deur lijkt hergebruikt en zal negentiende-eeuws zijn.  

 

Ter plaatse van het trapgat is te zien dat op de vloerbalklaag van de kraak een houtimitatie is 

aangebracht die later crèmewit is overgeschilderd. De balusters van de trap naar de kraak 

zijn gesneden en lijken uit het begin van de twintigste eeuw te komen. Wellicht is de trap 

aangebracht toen het orgel in 1927 werd gerestaureerd . 

 

Links Afbeelding 2.32: 
Deuren naar kerkzaal 
 
Rechts Afbeelding 2.33: 
Detail espagnolet 

Links Afbeelding 2.34: 
Houtimitatie in trapgat 
 
Rechts Afbeelding 2.35: 
Detail trapgat 

Links Afbeelding 2.36: 
Trap 
 
Rechts Afbeelding 2.37: 
Detail trap 
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2.4.3.2 Keuken 

De keuken is een moderne ruimte waarin geen historische lagen zichtbaar zijn. Op de bank in de 

kastenwand staan nog wel de twee psalmenborden die ook op de foto uit 1959 lijken te staan. 

2.4.3.3 Kerkzaal 

 

Na binnenkomst in de entreehal 

wordt de kerkzaal betreden via de 

dubbele deuren in de peiwand [pei is 

Fries voor “voorportaal van kerk”
33

, de 

peiwand is dus de wand tussen de 

entreehal en de kerkzaal]. 

De vloer van de kerkzaal bestaat uit 

geschilderde houten delen die ter 

plaatse van het originele brede 

gangpad een forse breedtemaat 

hebben terwijl de delen op de plaats 

waar zich voorheen de 

vrouwenbanken en de dooptuin 

bevonden veel smaller zijn. Zie 

hoofdstuk 2.4.3.12 voor een 

uitgebreidere beschrijving van deze 

vloer. Het vroegere priesterkoor is in 

de 1961 ongeveer een halve meter 

verhoogd en afgewerkt met groen en 

geel-geglazuurde estriken in twee maten (16x16 en 21x21 cm) die afkomstig zijn uit de 

omstreeks 1959 gesloopte woning aan de Waltingaleane 5
34

 (“De Twirre”). Daar waar de 

glazuurlaag is weggesleten is de oranjerode kleur van de gebakken klei te zien. In de vloer is 

een vijftiende-eeuwse rode zandstenen grafzerk opgenomen en tegen de oostmuur ligt een 

kleine grafsteen met weggehakt wapenschild.  

                                                 
33 www.wurdboek.nl 
34 mondelinge mededeling door mw. M. Karsten-Kooistra, oud-bewoonster Waltingaleane 5 

Afbeelding 2.39: 
Interieur naar het oosten 

Afbeelding 2.38: 
Psalmenborden 
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Ongeveer halverwege de hoogte van de gevels zit 

een versnijding waarvan het bovenvlak schuin 

loopt. De vlakken boven de versnijding zijn geheel 

afgewerkt met wit stucwerk. Aan de horizontale 

en verticale naden is te zien dat de gevels onder 

de versnijding (deels) bekleed zijn met 

plaatmateriaal. Mogelijk houdt dit verband met 

de verwijderde lambriseringen die rondom in de 

kerkzaal aanwezig waren. In hoofdstuk 2.4.3.5 

wordt hier verder op ingegaan  

De vijf trekbalken liggen op sleutelstukken met 

peerkraalmotieven die op hun beurt op houten 

muurstijlen met korbelen geplaatst zijn. De stijlen 

lopen niet door tot vloerniveau maar beginnen 

ongeveer ter hoogte van de onderkant van de 

afzaten onder de rondboogvensters. Opvallend is dat alle driehoekige ruimten tussen 

muurstijl, korbeel en sleutelstuk zijn dichtgezet. De zware trekbalk die voor het orgel langs 

loopt is vervangen door een veel lichtere stalen trekstang waarbij de peerkraal van de beide 

sleutelstukken is afgezaagd. 

Het plafond wordt gevormd door een ellipsvormig houten tongewelf. Dit gewelf zal direct bij 

de herbouw van de kerk aangebracht zijn, want Gerryt Sybrants ontvangt op 29 juni 1760 80 

gulden en 15 stuivers “wegens 170 planken tot het wulft gelevert Aan de Kerk Yder 20 voet a 

9½ Stuiv:”. 

Aan de noordgevel hangen twee gedenkborden. Het eerder genoemde bord uit 1759 voor 

de herbouw van de kerk en een bord waarop het opnieuw laten verven van de kerk in 1898 

vermeld wordt. Tegen de zuidgevel hangt een derde gedenkbord uit 1844 waarop staat dat 

de kerk werd geschilderd en “anderszins versierd”.Tussen de gedenkborden aan de 

noordgevel hangt het alliantiewapen in 

Lodewijk XV-vormen (rococo) dat in 1764 

werd gemaakt door Jan van Nijs
35

. Het 

stelt de familiewapens voor van de ouders 

van Wilco Baron Thoe Schwartzenberg en 

Hohenlansberg, de toenmalige grietman 

van Wonseradeel. Aan de linker zijde het 

wapen van de familie Thoe 

Schwartzenberg en Hohenlansberg (vader, 

in het wapenschild de vlakken linksboven 

en rechtsonder) en rechts dat van de 

familie Van Gendt (moeder, in het 

wapenschild de vlakken linksonder en 

rechtsboven). 

                                                 
35

 Rekeningboek 1750-1792 

Links: Afbeelding 2.3: 
Gedenkbord noordgevel 
1844 
 
Midden: Afbeelding 2.4: 
Gedenkbord noordgevel 
1759 
 
Rechts: Afbeelding 2.5: 
Alliantiewapen Thoe 
Schwartzenberg en 
Hohenlansberg – Van 
Gendt, Jan van Nijs 1764 

Afbeelding 2.6: 
Gedenkbord zuidgevel 
1898 

Afbeelding 2.40: 
Interieur naar het westen 

Links: Afbeelding 2.41: 
Gedenkbord noordgevel 
1759 
 
Midden: Afbeelding 2.42: 
Gedenkbord noordgevel 
1898 
 
Rechts: Afbeelding 2.43 
Gedenkbord zuidgevel 
1844 

Afbeelding 2.44: 
Alliantiewapen Thoe 
Schwartzenberg en 
Hohenlansberg – Van 
Gendt, Jan van Nijs 1764 
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2.4.3.4 Mannenbanken  

Tegen de lange noordwand zijn drie rijen 

mannenbanken opgesteld. De banken staan in 

theateropstelling, de vloer waarop ze staan 

loopt in hoogte op richting de gevel. In totaal 

zijn nog zes banken aanwezig. Op de voorste 

rij staan twee banken van gelijke lengte (bank 

3 en 5) die elk een voorschot hebben. Het 

middelste niveau telt drie banken (bank 2, 4 

en 6). Bank 6 is korter dan de banken 2, 3, 4 

en 5 en heeft een voorschot. De achterste en 

hoogst gelegen bank (bank 1) loopt in één 

stuk over de volle lengte van het bankenblok, 

inclusief de opgangen.    

  

bank 1 

bank 2 

bank 3 

bank 4 

bank 5 

bank 6 

bank 1 bank 1 

Afbeelding 2.45: 
Overzicht mannenbanken 

Afbeelding 2.46: 
Nummering banken 

Links: Afbeelding 2.47: 
Banken 1, 2 en 6 
 
Rechts: Afbeelding 2.48: 
Banken 1, 4 en 5 

Afbeelding 2.49: 
Banken 1 en 6 
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De voorschotten van banken 3, 5 en 6 bestaan 

uit stijlen en regels waarin respectievelijk 7, 7 

en 5  bossingpanelen gevat zijn. Het kader van 

stijlen- en regels heeft aan de binnenzijde een 

rondlopend ojiefprofiel. De bossingpanelen 

zijn voorzien van een kussen met rondlopend 

ojief-profiel. Aan de bovenzijde is een schuine 

leesplank bevestigd die aan de uiteinden 

ondersteund wordt door de hoekstijlen van 

het schot en in het midden door een 

geprofileerde houten klos. Aan de achterzijde 

zijn geprofileerde planken met houten 

knoppen aangebracht als kapstok (mogelijk 

secundair). Een enkele houten knop is 

inmiddels vervangen door een ijzeren 

exemplaar.  

 Het voorschot van bank 6 is een rij 

naar achteren verplaatst waardoor 

het een niveau hoger staat dan 

oorspronkelijk. Om deze reden was 

het in 1960 noodzakelijk om aan de 

onderzijde een hoge plank te 

bevestigen. Een opvallend detail is de 

schuine linker zijde van het 

voorschot. Dit zal een overblijfsel zijn 

van de oorspronkelijke positie van 

het schot. 

De banken 2, 3, 4, 5 en 6 bestaan 

telkens uit een zitting uit één stuk die 

aan de uiteinden haaks is omgezet als 

staander. De ruimte tussen vloer en 

zitting is opgevuld met iets 

terugliggende vlakke voornamelijk 

eiken panelen met messing en groef. 

Afbeelding 2.50: 
Achterzijde voorschot 
bank 6 
 

Afbeelding 2.51: 
Voorzijde voorschot  
bank 6 met hoge plint 

Afbeelding 2.52: 
Schuin geplaatste stijl 
voorschot bank 6  
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Aan de onderzijde loopt een vlakke vloerplint voor de panelen langs. Tegen de achterzijde 

van deze banken is een rugschot geplaatst. Elk rugschot heeft twee eindstijlen, een 

middenstijl en een boven- en onderregel. De twee vlakken hiertussen zijn gevuld met tot 36 

centimeter brede vlakke eiken panelen, die opnieuw met messing en groef in elkaar grijpen. 

Aan de bovenzijde is een leesplank bevestigd voor de achterliggende bank met daaronder 

een kapstok zoals bij de voorschotten. 

Aan de linker eindstijl van rugschot 4 is een deurtje bevestigd dat sluit tegen een schotje 

tegen de lambrisering achter bank 1. In de rechter eindstijl is een opvallende beschadiging 

zichtbaar. Mogelijk heeft hier een sluiting van een tweede deurtje gezeten. Dit kan er op 

wijzen dat dit één van de banken was die verhuurd werd.  

Bank 1 loopt over de volle lengte van het bankenblok door zonder onderbrekingen voor de 

trappetjes. Aan de onderzijde zijn veel eiken panelen vervangen door vuren exemplaren. 

Aan de rechter zijde, achter bank 6 zijn nog de originele eiken panelen aanwezig. 

Afbeelding 2.53: 
Achterzijde rugschot 

Links: Afbeelding 2.54: 
Paneeltje en deurtje 
tussen rugschot 4 en 
bank 1 
 
Rechts: Afbeelding 2.55: 
Mogelijk bouwspoor 
sluiting tweede deurtje 
rugschot 4 
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De schotten en banken zijn ter plaatse van stijlen op de vloer bevestigd met verschillende 

soorten metaal. Op de meeste plaatsen zijn hoekijzers toegepast, maar deze zijn op 

verschillende uiteinden vervangen door gezette aluminium U-profielen. 

2.4.3.5 Lambrisering 

De lambrisering tegen de noordgevel fungeert als rugschot van bank 1. Er resteren nog vier 

in lengte verschillende vakken die onderbroken worden door pilasters. De twee middelste 

vakken hebben dezelfde breedte. Dit zal vermoedelijk rondom in de kerk de 

standaardbreedte geweest zijn. De lambrisering is op maat gemaakt voor de huidige situatie 

waarin de mannenbanken van hun originele plaats zijn gehaald. Hiervoor waren aan de 

uiteinden passtukken nodig. De maten van de banken en de lambrisering  corresponderen 

niet met elkaar, maar op de foto’s uit 1959 (afbeeldingen 1.17 en 1.18) is te zien dat dit in de 

originele situatie ook niet zo was. Aan de bovenzijde loopt een profiellijst die ter plaatse van 

de pilasters omgekornist is.  

  

Links: Afbeelding 2.56: 
Hoekijzer 
 
Rechts: Afbeelding 2.57 
Aluminium U-profiel 

Links: Afbeelding 2.58: 
Pilaster lambrisering 
 
Rechts: Afbeelding 2.59 
Tijdelijk verwijderde 
pilaster lambrisering 
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De brede eiken panelen met messing en groef zijn tegen de gevel bevestigd en schieten aan 

de onderzijde door tot onder de zitting van bank 1. Verschillende panelen zijn boven de 

onderregel met (roestige) spijkers vastgezet terwijl de verbindingen op andere plaatsen 

netjes zijn weggewerkt. Het rondlopende kader ligt in zijn geheel voor de panelen  

in tegenstelling tot de situatie bij de voor- en rugschotten waarbij de panelen in de stijlen en 

regels zijn gevat. Aan de binnenzijde is het kader voorzien van een papegaaibek-profiel. 

 

2.4.3.6 Afwerkingen 

Alle banken, schotten en de gehele 

lambrisering zijn overwegend uitgevoerd in 

eikenhout en aan de zichtzijden voorzien van 

een eiken-imitatiebeschildering. De 

papegaaibek- en ojiefprofileringen van 

respectievelijk de lambrisering en alle 

schotten hebben een geschilderd patroon van 

lichte en donkere lijntjes waardoor de 

suggestie wordt gewekt dat de profielen 

getordeerd zijn. 

De tekening en kleur van de houting op het 

rechter paneel van de lambrisering verschilt 

van de rest. Mogelijk is dit vak vernieuwd  

De achterzijde van de schotten is afgewerkt 

met een transparante beits in een afwijkende 

kleur. Mogelijk is deze oorspronkelijk 

onafgewerkt gebleven.  

 

De vloer is ter plaatse van de banken aan de bovenzijde bekleed met hardboard, evenals de 

stootborden ter plaatse van de loopzones tussen de banken.   

Links: Afbeelding 2.60: 
Doorstekende panelen bij 
tijdelijk verwijderde 
onderregel lambrisering 
en zitting bank 1 
 
Rechts: Afbeelding 2.61: 
Hardboard bekleding op 
vloer ter plaatse van 
mannenbanken 

Links: Afbeelding 2.62: 
Eiken houting op 
lambrisering 
 
Rechts: Afbeelding 2.63: 
Afwijkende houtimitatie 
in rechter paneelvak 
lambrisering 

Links: Afbeelding 2.64: 
Hardboard bekleding op 
vloer ter plaatse van 
mannenbanken 
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2.4.3.7 Bouwsporen 

Op de foto’s uit 1959 (afbeeldingen 1.17  en 1.18) is rondom in de hele kerkzaal een houten 

lambrisering te zien. In de huidige toestand is alleen het deel achter de mannenbanken 

tegen de noordgevel nog aanwezig, maar dit zit niet meer op de oorspronkelijke positie. Een 

deel van de gevels is bekleed met plaatmateriaal. In de koorsluiting loopt deze afwerking tot 

boven de vroegere lambrisering. Wellicht zijn hierachter nog bouwsporen te vinden van de 

vroegere lambrisering. Het deel van de noordgevel waar geen lambrisering zit is volledig 

opnieuw bepleisterd. Tegen de zuidgevel is alleen een lage plint bekleed met plaatmateriaal. 

Daarboven is de muur bepleisterd waardoor ook in deze beide wanden  geen sporen van de 

lambrisering zichtbaar zijn. In de afbeeldingen 2.65 t/m 2.69 is met bruin de bovenzijde van 

de vroegere lambrisering aangegeven. Met rood is de huidige wandbeplating aangegeven. 

Zoals in de bouwhistorische opname d.d. 24 oktober 2014 vermeld is de preekstoel in 1961 

iets lager geplaatst dan oorspronkelijk. Daardoor lijkt de bovenrand van de lambrisering in 

de huidige situatie iets hoger te zitten ten opzichte van de bovenrand van de kuip. 

Tegen de oostelijke gevel van de koorsluiting stond de herenbank die nu ten noorden van de 

toegangsdeuren staat. Om deze reden zit de bruine lijn hier hoger (afb. 2.65 t/m 2.68).   

Links: Afbeelding 2.65: 
Noordgevel 
 
Rechts: Afbeelding 2.66 
Noordoostgevel 

Links: Afbeelding 2.67: 
Oostgevel 
 
Rechts: Afbeelding 2.68 
Zuidoostgevel 

Bovenkant originele lambrisering 
 
Huidig plaatmateriaal 
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Links: Afbeelding 2.69: 
Zuidgevel 

Links: Afbeelding 2.70: 
Zuidgevel 

Links: Afbeelding 2.71: 
Zuidgevel 
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2.4.3.8 Herenbanken 

Tegen de peiwand staan links en rechts van de toegangsdeuren twee overhuifde 

herenbanken.  

De zuidelijke herenbank heeft twee achter elkaar geplaatste banken die vanaf de rechter 

zijkant bereikbaar zijn door paneeldeurtjes. De achterste overhuifde bank is een trede hoger 

dan de voorste die op zijn beurt een trede boven het kerkvloerniveau staat. Het vloerhout 

heeft een werkende breedte van 170 mm en is veel nieuwer dan de bank zelf. Het is goed 

mogelijk dat de vloeren in 1961 nieuw zijn aangebracht bij de verplaatsing van de 

herenbanken. De beide rugschotten zijn opgebouwd uit brede vlakke panelen met aan de 

onder- en bovenzijde een geprofileerde regel.  

 

Het voorschot wijkt af doordat hier vijf 

bossingpanelen zijn toegepast die gevat zijn 

in geprofileerde stijlen en regels. Aan de 

achterzijde zijn knoppen in de stijlen gezet als 

kapstok. 

De zijwangen van de voorste bank hebben 

aan de bovenzijde een beëindiging die sterk 

lijkt op die van de nieuwere noordelijke 

herenbank. Wellicht is deze in de achttiende 

eeuw aangebracht. Niet uitgesloten kan 

worden dat de voorste bank een latere 

toevoeging is. Nader onderzoek is nodig om 

dit met zekerheid vast te kunnen stellen. De 

leesplank van de achterste bank is aan de 

onderzijde verlengd, waarschijnlijk in verband 

met de vakjes die daaronder zijn aangebracht. De overhuiving van de achterste bank wordt 

ondersteund door slanke wit gemarmerde Toscaanse zuiltjes en heeft gebogen zijwangen en 

een gebogen plafond. Oorspronkelijk werd de overhuiving aan de bovenkant beëindigd met 

een geprofileerde lijst die aan drie zijden omliep. Deze lijst is aan de linker zijde echter 

verwijderd om de herenbank zijdelings tegen de zuidgevel te kunnen plaatsen. Aan de 

achterzijde is het profiel van de orgelgalerij in de herenbank uitgespaard.  

Afbeelding 2.72 
Zuidelijke herenbank 

Afbeelding 2.73 
Vooraanzicht herenbank 
met afwijkend voorschot 
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De gehele bank heeft een imitatiebeschildering gehad, maar deze is na 1959 verwijderd
36

 

waardoor nu het (vlekkerige) eikenhout zichtbaar is. Op de voorkant van de zitting van de 

voorste bank is de imitatieschildering nog aanwezig. De vlakke panelen onder de zitting van 

de voorste bank zijn bruin geschilderd, maar er is ook grijs zichtbaar aan de onderzijde, met 

uitzondering van de gemarmerde zuiltjes en het  wit geschilderde plafond. De achterzijde 

van het voorschot heeft een bruine schilderafwerking. Aan de onderzijde is een bruinrode 

kleur zichtbaar en opnieuw grijs. De blanke delen van de bank lijken behandeld te zijn met 

een donkere transparante laklaag. Op de zijkant zijn de sporen van de trapsgewijze vloer van 

de opstelling uit 1759 nog zichtbaar 

Het rekeningboek van 1764 vermeldt een betaling op 

“Den 30 Maart aan Jan van Nijs Ter Sake het Snijen 

van Een wapen en Twe Beelden in de Kerk Per 

quitantie No 85 118-12-: “ Eén van de beide beelden, 

dat de “liefde” verbeeldt, staat nu op de overhuiving 

van de zuidelijke herenbank. De gouden accenten zijn 

na 1959 aangebracht. Het andere beeld staat op de 

overhuiving van de noordelijke herenbank die hierna 

wordt beschreven. Het wapen is het alliantiewapen 

dat in hoofdstuk 2.4.3.3 wordt beschreven. 

  

                                                 
36 Op afbeelding 1.18 is deze nog aanwezig 

Links: Afbeelding 2.74: 
Voorste bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.75: 
Achterste bank met 
verlengde leesplank en 
kastjes 

Links: Afbeelding 2.76: 
Afwerkingen voorste 
bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.77: 
Zijaanzicht 

Afbeelding 2.78: 
“Liefde”. Jan van Nijs 
1764 
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De noordelijke herenbank heeft eveneens twee achter elkaar geplaatste banken op twee 

niveaus boven de vloer van de kerkzaal. Beide banken zijn vanaf de linker zijde bereikbaar 

via paneeldeurtjes. Het rugschot van de achterste bank bestaat uit vlakke panelen die in 

geprofileerde stijlen en regels zijn gevat. De profilering van de stijlen en regels komt mogelijk 

overeen met die van de hiervoor beschreven lambrisering.  

Op het rugschot van de voorste bank zijn profiellijsten aangebracht 

waardoor twee rechthoekige vakken zijn ontstaan. Het voorschot 

bestaat uit twee panelen, opgebouwd uit brede liggende planken, 

met aan de uiteinden en in het midden een houten pilaster waarop 

een profiellijst is bevestigd. Op de beide panelen is eveneens een 

profiellijst aangebracht met kwartronde hoeken. De vormgeving van 

de profiellijsten is typerend voor de achttiende eeuw. De overhuiving 

van de achterste bank wordt ondersteund door Korintische zuiltjes 

die een forsere doorsnede hebben dan die van de zuidelijke 

herenbank. Ook deze zuiltjes zijn wit gemarmerd. De gebogen vorm 

van de zijwangen en het plafond lijken sterk op die van de andere 

herenbank. Aan de bovenzijde is de overhuiving afgewerkt met een 

zwaardere profiellijst die aan de voorzijde binnen de zuiltjes iets naar 

voren springt. Ook deze lijst is aan de gevelzijde verwijderd in 

verband met de plaatsing 

tegen de muur en aan de 

achterzijde is opnieuw de 

profilering van de 

orgelgalerij in de 

herenbank uitgespaard. 

Op nagenoeg al het houtwerk is een eiken-

imitatie aangebracht. Opvallend is dat de 

profielen van de stijlen en regels en de opgelegde 

profiellijsten met donkere patronen zijn 

beschilderd, waardoor het lijkt alsof deze een 

getordeerd oppervlak hebben.  

  

Afbeelding 2.79 
Noordelijke herenbank 

Afbeelding 2.80 
Zuiltje 

Afbeelding 2.81 
Pilaster voorschot 
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De vlakke paneeltjes onder de zittingen zijn ter plaatse van de achterste bank voorzien van 

een geschilderde afwerking. Er zijn twee roodbruine vlakken zichtbaar en een aantal witte en 

grijze vervuilingen / beschadigingen. De panelen van de voorste bank zijn op een grijze rand 

aan de onderzijde na, onbeschilderd en mogelijk nieuw aangebracht. De beschadigingen in 

het rugschot van de achterste bank waren in 1959 (afbeelding 1.17)al aanwezig. Blijkbaar 

zijn deze nooit gerestaureerd. Op het zijschot tussen de beide banken is een afdruk van de 

getrapte vloer van de opstelling uit 1759 zichtbaar. 

Het beeld op de overhuiving van deze bank is 

eveneens in 1764 gesneden door Jan van Nijs en stelt 

“geloof” voor. Ook hier zijn na 1959 gouden accenten 

op het beeld aangebracht. Vermoedelijk is dit 

gebeurd  om een eenheid te creëren met de profane 

beelden op het orgel (zie hoofdstuk 2.4.3.15). 

  

Links: Afbeelding 2.82: 
Achterste bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.83: 
Achterzijde rugschot 
voorste bank 

Links: Afbeelding 2.84: 
Voorste bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.85: 
Achterzijde voorschot 

Afbeelding 2.86: 
“Hoop”, Jan van Nijs, 
1764 



 

 49 

2.4.3.9 Preekstoel  

Aan de zuidgevel hangt een sobere in eikenhout 

vervaardigde preekstoel met rug- en klankbord. De 

kuip is voorzien van rechthoekige panelen met 

daaromheen een geprofileerde lijst bestaande uit 

een halfrond profiel met daarbinnen een keellijst. 

Het lijstwerk van het rugbord vertoont vormen die 

typerend zijn voor de achttiende eeuw. De 

trapleuning heeft balusters met een ronde 

doorsnede die veel rijker ogen dan de rest van de 

preekstoel. De balustrade en trapboom zijn 

afgezaagd in verband met de verhoogde vloer van 

het koorgedeelte waar de trap op aansluit. 

Oorspronkelijk zat aan de muurzijde dezelfde 

trapboom, maar deze is vervangen door een 

moderne net als de oorspronkelijke treden. Het 

deurtje lijkt niet helemaal goed te passen en de 

deurknop mist. De ophanging met 

zwaluwstaartvormige scharnieren blijkt gewijzigd 

te zijn, wellicht in 1961. Met uitzondering van de 

witgeschilderde onderzijde van het rugbord en de 

traptreden is al het houtwerk onbehandeld. 

 

  

Afbeelding 2.87 
Preekstoel 

Links: Afbeelding 2.88 
Aangepaste trap 
 
Midden: Afbeelding 2.89 
Gewijzigd scharnier 
 
Rechts: Afbeelding 2.90 
Deurtje 
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2.4. 3.10 Doophek 

 

Van het oorspronkelijke doophek resteert nog 

slechts het oostelijke of westelijke deel. In de 

huidige situatie is dit tussen de noordelijke 

herenbank en de mannenbanken geplaatst als 

afscheiding. Aan de onderzijde is het hek 

voorzien van vlakke panelen die in 

geprofileerde stijlen en regels zijn gevat. 

Daarboven zit een zone met balusters die 

dezelfde vorm hebben als die van de 

trapleuning van de preekstoel. De 

eindbalusters hebben een forsere diameter 

dan de tussenliggende. Op de bovenregel 

staan drie vaasvormige knoppen. Het hek 

heeft in verhouding tot de rest van het 

interieur een rijke uitstraling. Mogelijk zijn het 

doophek en de trapleuning restanten van het 

interieur dat voor de herbouw van 1759 in de 

kerk zat. 

 
2.4.3.11 Los meubilair 

Behalve de vaste interieuronderdelen zijn er 

ook verschillende losse meubels en 

inrichtingselementen in de kerkzaal aanwezig. 

Tegen de voorschotten van de mannenbanken 

staan 12 biedermeier stoelen. Voor de 

preekstoel staat een dertiende exemplaar en 

op de kraak zijn er nog drie opgeslagen, 

vermoedelijk omdat deze hersteld moeten 

worden. Op de rugleuning van enkele stoelen 

is nog een nummer zichtbaar. Deze stoelen 

zijn donkerdere van kleur dan de overige 

stoelen. Alle stoelen hebben een biezen 

zitting waar een dun gebogen afwerklatje 

voor hoort te zitten, maar dit is niet meer bij 

elke stoel aanwezig. 

  Links: Afbeelding 2.93: 
Stoelnummer 
 
Midden: Afbeelding 2.94: 
Zitting met afwerklatje 
 
Rechts: Afbeelding 2.95: 
Zitting zonder afwerklatje 

Afbeelding 2.92: 
Biedermeier stoelen 

Afbeelding 2.91: 
Deel van het doophek 



 

 51 

Op de kraak zijn nog drie biedermeier stoelen van een ander type aanwezig. Op de plaats 

waar oorspronkelijk de vrouwenbanken stonden zijn nu 30 nieuwe houten stoelen met 

biezen zittingen opgesteld en tegen het voorschot van de noordelijke herenbank staan 34 

houten klapstoelen. 

Voor de preekstoel staat een vrij recent 

gemaakte knielbank die gebruikt wordt voor 

huwelijken en een standaard voor het 

doopvont. De houders voor de collectezakken 

die rechts naast de preekstoel aan de gevel 

hangen en de lessenaar op de 

avondmaalstafel hebben dezelfde 

profileringen en zijn tegelijkertijd gemaakt. Op 

de verhoging staan een avondmaalstafel, 

houten stoel met armleuningen en gesneden 

rugleuning en vijf houten banken. Een zesde 

bank staat voor mannenbank nummer 6 . 

Deze meubels zijn in 1961 gemaakt van het 

hout van het koorhek en de vrouwenbanken. 

Aan de achter- en onderzijden zijn daarvan 

nog verschillende bouwsporen zichtbaar. 

 

Links: Afbeelding 2.96 
Biedermeierstoel op 
kraak 
 
Rechts: Afbeelding 2.97 
Nieuwe stoelen in 
kerkzaal 

Afbeelding 2.98 
Knielbank 

Links: Afbeelding 2.99 
Standaard doopvont 
 
Rechts: Afbeelding 2.100 
Houders collectezakken 
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  Links: Afbeelding 2.101: 
Avondmaalstafel 
 
Rechts: Afbeelding 2.102: 
Lessenaar 

Links: Afbeelding 2.103: 
Bouwsporen achterzijde 
avondmaalstafel 
 
Rechts: Afbeelding 2.104: 
Stoel achter 
avondmaalstafel 

Links: Afbeelding 2.105: 
Bank 
 
Links: Afbeelding 2.106: 
Detail bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.107: 
Detail bank 
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2.4.3.12 Houten vloer 

De kerkzaal is met uitzondering van het verhoogde koor aan de oostzijde voorzien van een 

houten vloer. Het vloerhout is in de lengterichting van de ruimte gelegd. De getrapte vloer 

ter plaatse van de mannenbanken is bekleed met hardboard, vermoedelijk in 1961. 

In de vloer zijn in ieder geval twee verschillende bouwfasen zichtbaar. Aan de zuidzijde zijn 

op de plaats waar zich oorspronkelijk de vrouwenbanken en de dooptuin bevonden, veel 

smallere delen aangebracht dan in het middenpad. Deze smalle vloerdelen zullen 

aangebracht zijn tijdens de herinrichting die in 1961 plaatsvond, waarbij onder andere 

genoemde vrouwenbanken en dooptuin zijn verdwenen. 

De naden aan de kopse kanten van de brede planken in het middenpad lopen niet in één 

rechte lijn. Op enkele plaatsen zijn smalle stroken tussen de delen gezet om een brede taps 

toelopende naad te vullen. Tegen de mannenbanken is een invulling zichtbaar, waarvan de 

vloerdelen 210, 225 en 220 mm breed zijn, maar wel oud lijken. Op afbeelding 2.109 is 

zichtbaar dat deze invulling er in 1959 al in zat. Mogelijk is 

het oude vloerhout hergebruikt. Op basis van het gedane 

onderzoek is nog niet duidelijk geworden wanneer de 

vloerdelen zijn aangebracht. Mogelijk is dat gebeurd in 

1759, maar het zou ook later gebeurd kunnen zijn. Op 

twee plaatsen zijn gedeelten van de vloerdelen 

vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke breedte van ca. 

330 mm is opgevuld met nieuwe delen van 110, 205 en 

een vulstrookje van 15 mm  

 

In het smalle deel tussen de herenbank en de 

mannenbanken zijn vloerdelen van verschillende 

afmetingen zichtbaar. Drie oude delen met breedtes 

variërend tussen 260 en 280mm liggen vooraan. 

Daarachter zijn nieuwe planken met een breedte van 185 

gelegd. 

De vloertjes in de zuidelijke herenbank hebben nieuwe 

planken met een breedte van 170mm. Dat geldt ook voor 

het vloertje van de voorste bank in de noordelijke 

herenbank Het achterste vloertje heeft nog oude planken 

met afwisselend breedtes van 250 en 280mm en aan de 

zijde van het middenpad twee brede planken van 330 en 

350mm. 

 

Voor zover zichtbaar is al het vloerhout met draadnagels 

op de houten onderconstructie bevestigd (afbeeldingen 2.125 en 2.126). Dit duidt er op dat 

de vloerdelen relatief recent (opnieuw) zijn aangebracht. Wellicht is ook dit in 1961 gebeurd. 

 

Afbeelding 2.108 
Houten vloer 
Zie tekening V-01 voor 
meer informatie. 

Afbeelding 2.109 
Ingezet vloerdeel 
Foto Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 
objectnummer 54.308  
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De beschadigingen in het schilderwerk laten in ieder geval 4 kleuren zien op de oude brede 

vloerdelen, zie afbeelding 2.129. De onderste zichtbare laag is ossenbloedrood. Daarboven is 

een lichtblauwe laag zichtbaar en vervolgens een donkerder blauw en de huidige grijze 

afwerking. De donkere blauwe laag is in 1961 aangebracht, want deze is als eerste 

afwerklaag zichtbaar op de nieuwe smalle vloerdelen (afbeelding 2.118). 

De nieuwe planken tussen de noordelijke herenbank en de mannenbanken vallen naast de 

afwijkende maat ook op door een iets andere tint grijs en het ontbreken van beschadigingen 

waar oudere kleurafwerkingen, hier niet aanwezig, zichtbaar zouden worden 

 

  

Links:  Afbeelding 2: 
Interieur naar het oosten 
Foto Beeldbank RCE 
 
Rechts:  Afbeelding 3: 
Interieur naar het westen 
Foto Beeldbank RCE 

Afbeelding 2.110: 
Overzicht kerkzaal 

Links: Afbeelding 2.111: 
Vloer tussen herenbank 
en mannenbanken (deel 
doophek) 
 
Rechts: Afbeelding 2.112: 
Vloer bij toegang kerkzaal 
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Links: Afbeelding 2.113 
Oostelijk deel middenpad 
 
Boven: Afbeelding 2.114 
Middenpad 
 
Onder: Afbeelding 2.115 
Detail middenpad 

Links: Afbeelding 2.116 
Smalle vloerdelen 
zuidzijde kerkzaal 
 
Boven: Afbeelding 2.117 
Detail overgang brede 
naar smalle vloerdelen 
 
Onder: Afbeelding 2.118 
Detail smalle vloerdelen 
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Links: Afbeelding 2.120: 
Vloer herenbank zuidzijde, 
voorste bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.121: 
Vloer herenbank zuidzijde, 
achterste bank 

Links: Afbeelding 2.119: 
Herenbank zuidzijde 

Links: Afbeelding 2.122: 
Vloer herenbank 
noordzijde, achterste 
bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.123: 
Vloer herenbank 
noordzijde, voorste bank 

Links: Afbeelding 2.124: 
Herenbank noordzijde 
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Links: Afbeelding 2.125 
Detail bevestiging 
vloerdelen met 
draadnagels 
 
Rechts: Afbeelding 2.126 
Detail bevestiging 
vloerdelen met 
draadnagels 

2 

4 

3 

0 

1 

3 

4 

2 

Afbeelding 2.127 
Vloerdelen oostzijde 

Links: Afbeelding 2.128: 
Kleuren op oude 
vloerdelen 
 
Rechts: Afbeelding 2.129: 
Kleuren op oude 
vloerdelen 
 
0 = kale hout 
1 = ossenbloedrood 
2 = licht blauw 
3 = donkerder blauw 
4 = grijs (huidige 
afwerking) 
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2.4.3.13 Grafzerken 
In de Leeuwarder Courant van 1 januari 1759 

werd de volgende oproep geplaatst: 

 

“De Gezamentlyke Gecommitteerden tot het 

Opbouwen der Kerk van PINGIUM met 

approbatie van den Hoofd-Officier van 

Wonseradeel doen by dezen elk en een iegelvk 

te weten, dat die gene en dewelke aldaar 

Graven in de Kerk hebben met hunne bewyzen 

van Eigendom in gemelden Dorps Herberg 

Compareeren op Donderdag den 15 February 

1759. de Klok 9 uur voor Noen teneinde als 

dan aan te geeven om voorts daar op 

gebesoigneert te worden na behoren dewyl de 

Kerk by Vernieuwing Kleinder zal worden 

gemaakt, zullende in dezen by de presente 

worden geconcludeert.” 

 

Op 18 september 1760 werd ƒ15-40-: betaald 

aan Jacob Pytters “wegens arbeidsloon en 

materialen tot het Effen maken Steen 

opleggen en vloeren van de graven in de Kerk” 

 

Bij de verkleining van de kerk lagen er dus nog 

grafstenen in de kerkvloer. De website 

http://www.walmar.nl/inscripties.asp 

vermeldt 18 grafstenen in de kerk waarvan de 

oudste uit 1493 dateert en de jongste uit 1713 / 1718. Twee van de genoemde stenen liggen 

in de estrikenvloer van het verhoogde koor. Het gaat hier om de zerk van rode bremer 

zandsteen met het opschrift “Int iaer on[s] [her]en MCCCCC en ... me [Ulbe?] [Hi?]dde op 

sancte Julio Paulis dach bit v sin syel”
37

 en een kleinere van Naamse steen die tegen de 

oostgevel van de koorsluiting is geplaatst: De 8 september ann 1582 sterf Meijno Sijuoerd .. 

Iensma zoon olt 10 iaeren
38

.  

Mogelijk liggen de andere 16 stenen nog onder de houten vloer verborgen.  

                                                 
37 www.walmar.nl 
38 www.walmar.nl 

Afbeelding 24: 
Grafzerk van Rode 
Bremer zandsteen 

Links: Afbeelding 2.130: 
15de-eeuwse grafzerk van 
Rode Bremer zandsteen 

Links: Afbeelding 2.131: 
16de-eeuwse grafzerk van 
Naamse steen 

http://www.walmar.nl/inscripties.asp
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2.4.3.13 Kraak 

 

De kraak is een rechthoekige ruimte die betreden 

wordt via de smalle steile trap uit de entreehal. 

De vloer bestaat uit grotendeels ongeschilderde 

grenen delen. De zuid-, west- en noordwand zijn 

voorzien van een houten lambrisering van vlakke 

verticale houten delen die van oost naar west 

oploopt. Op enkele plaatsen is daar hardboard 

voorlangs gezet. De versnijdingen in de noord- en 

zuidwanden zijn weggewerkt achter de 

lambrisering, waardoor een brede afdekplank aan 

de bovenzijde noodzakelijk is. Zowel de 

afdekplank als de plint daaronder zijn afgewerkt 

met een kwarthol profielrand. De lambrisering 

aan de westzijde is direct tegen de torenwand aan 

gemaakt waardoor de afdekking veel smaller is. 

Boven de lambrisering zijn de wanden 

gestucadoord en witgekalkt. In de 

noordgevel is een ovaal houten 

venster aangebracht om licht te 

brengen op het orgel
39

. Dit venster is 

dus in de periode 1877-1879 

aangebracht. 

 

  

                                                 
39 Mulder (ca. 1883) p.45 en p.47 

Afbeelding 2.133 
Lambrisering tegen 
zuidgevel 

Afbeelding 2.132 
Vloerdelen kraak 

Afbeelding 2.134 
Lambrisering tegen 
torenwand 
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2.4.3.14 Banken kraak 

Tegen de zuidwand is een bankenblok geplaatst op een vloer die in vier verschillende 

niveaus boven dat van de kraak oploopt en bestaat uit roodbruin geschilderde houten delen. 

Het bankenblok bestaat uit een voorschot en vier banken met rugschotten waarop een 

leesplank is bevestigd. De achterste bank is tegen de lambrisering geplaatst. Aan de 

achterzijde van de rugschotten zijn kapstokken aanwezig. Aan de toegangszijde zijn 

zijschotjes op de banken tegen het rugschot aangebracht.  

De profileringen en afmetingen van de banken, rugschotten en leesplanken is gelijk aan die 

van de mannenbanken in de kerkzaal. Ook de verdeling van de rugschotten met twee door 

een middenstijl gescheiden paneelvakken is komt overeen. Ze lijken daarmee bij de 

bouwfase van 1759 te horen. Aan de zijde tegen de zuidgevel zijn de banken en rugschotten 

ingekort om ze passend te maken. De stijl die daar oorspronkelijk gezeten zal hebben, mist. 

Opvallend is ook het voorschot dat met een ruimte variërend van 55 tot 100 mm achter de 

orgelbalustrade is geplaatst. Als de banken daar tegelijk met het orgel waren gemaakt dan 

zou hier zeer waarschijnlijk een andere oplossing 

gekozen zijn. De staander achter het voorschot 

komt in de rest van de kerk niet voor. De achterste 

bank was oorspronkelijk toegankelijk via een 

deurtje, maar dat zit nu boven het trapgat waardoor 

het niet meer gebruikt kan worden. Om de bank 

toch toegankelijk te maken is een deel van de derde 

bank compleet weggezaagd. 

Links: Afbeelding 2.135: 
Bankenblok met 
zijschotjes en deurtje 
 
Rechts: Afbeelding 2.136: 
Ingekorte en deels 
weggezaagde rugschotten 

Links: Afbeelding 2.137: 
Achterzijde rugschotten 
 
Midden: Afbeelding 2.138: 
Staander voorschot 
 
Rechts: Afbeelding 2.139: 
Voorschot achter 
orgelbalustrade 

Afbeelding 2.140: 
Doorgezaagde bank  
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De hiervoor genoemde punten leiden tot de conclusie dat dit bankenblok van een andere 

plaats in de kerk afkomstig moet zijn, mogelijk is dit gebeurd bij de herindeling in 1961. Op 

afbeelding 1.18 is te zien dat de banken westelijk van de herenbank voorzien zijn van 

zijschotjes. Vermoedelijk zijn dit de banken die nu op de kraak staan. Waarschijnlijk dateert 

de lambrisering uit de tijd waarin het bankenblok op deze positie is aangebracht. 

De banken zijn in een lichte oranjebruine kleur geschilderd. Dezelfde kleur is toegepast op 

een deel van de lambrisering. Aan de westelijke zijde gaat de kleur ongeveer halverwege 

over in het roodbruin dat ook op de vloeren van het bankenblok aanwezig is. Deze kleur 

loopt tegen de noordzijde door ter plaatse van de balgenkast waarna de rest weer in oranje 

bruin is geschilderd. Deze kleur zit ook op de achterzijde van de orgelbalustrade. De 

bovenzijden en plinten van de lambriseringen aan de zuid- en noordzijde is afwijkend grijs 

van kleur terwijl die aan de westkant in dezelfde kleuren als de lambrisering zijn geschilderd. 

 

2.4.3.15 Orgel 

 

Een groot deel van de kraak 

wordt in beslag genomen door 

het orgel dat in 1877/1878 door 

Friedrich Leichel uit Düsseldorf 

werd gebouwd.  

 

Links: Afbeelding 2.141 
Hoogteverschillen vloer 
 
Rechts: Afbeelding 2.142 
Oorspronkelijke toegang 
achterste bank boven 
trapgat 

Links: Afbeelding 2.143 
Orgelfront 
 
Rechts: Afbeelding 2.144 
Achterzijde orgelkas met 
binnenwerk 
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In de noordwestelijke hoek staat de balgenkast met één handbediening en tegen de toren is 

een los register geplaatst dat waarschijnlijk in 1948 is toegevoegd door orgelbouwer 

Spanjaard uit Amsterdam
40

. De windkanalen lopen over de vloer van de balgenkast naar het 

orgel en het losse register.  

Boven op de torens staan beelden van een dansende man en vrouw en een jongetje met 

vaas. Dit laatste lijkt niet bij de andere twee te horen doordat de verhoudingen anders zijn. 

Het linker beeld mist een hand.  

Door de beschildering met gouden accenten lijken de beelden op het eerste gezicht een 

eenheid te vormen met de door Jan van Nijs vervaardigde beelden van “Geloof” en “Liefde” 

die op de overhuivingen van de herenbanken staan, maar deze drie beelden moeten meer 

dan een eeuw jonger zijn gezien het bouwjaar van het orgel. 

  

                                                 
40 Stichting Alde Fryske Tsjerken (1976) i.c.m. www.orgelsite.nl 

Links: Afbeelding 2.145: 
Secundair aangebracht 
register 
 
Rechts: Afbeelding 2.146: 
Balgenkast 

Links: Afbeelding 2.147: 
Profane beelden op 
orgeltorens 

http://www.orgelsite.nl/
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HOOFDSTUK 3:  WAARDESTELLING 

 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken blijft de feitelijke onderzoeksopdracht 

beperkt tot het interieur van de kerkzaal. Om deze reden beslaat deze interne 

waardestelling niet het gehele kerkgebouw. Alle niet onderzochte interieuronderdelen en 

het volledige exterieur blijven buiten beschouwing. 

3.1 Houten vloer kerkzaal, hoge, positieve en indifferente monumentwaarde 

De houten vloer bestaat uit oude en nieuwe delen. De nieuwe delen met smalle planken 

hebben geen historische betekenis waardoor deze een indifferente waarde hebben. 

Vanwege de ouderdom en als drager van bouwsporen hebben de gedeelten met de brede 

vloerdelen een hoge monumentwaarde. 

 

3.2 Verhoogde vloer mannenbanken, hoge en indifferente monumentwaarde 

De theateropstelling van de mannenbanken is typerend voor de Friese protestantse 

kerkinterieurs. Om deze reden heeft de trapvormige vloer een hoge monumentwaarde. De 

afwerking van de vloer met hardboard-platen heeft geen historische betekenis en heeft 

daarom een indifferente monumentwaarde. 

 

3.3 Mannenbanken, hoge en positieve monumentwaarde 

Uit het onderzoek is gebleken dat de mannenbanken onderdeel zijn van een zeer belangrijke 

bouwfase, namelijk de verkleining / herbouw van de kerk in 1759 en volgende jaren. Voor 

zover nog aanwezig zijn de banken en bijbehorende voor- en rugschotten nog op een aantal 

onderpanelen van met name bank 1 na, gaaf. De banken hebben daarom een hoge 

monumentwaarde. 

De positionering van de banken heeft een positieve monumentwaarde, omdat ze nog steeds 

in onderlinge samenhang in theateropstelling staan. Echter staan ze niet meer op de 

originele plaats. 

 

3.4 Lambrisering, hoge monumentwaarde 

Ook de lambrisering is onderdeel geweest van het omstreeks 1759 gemaakte interieur en 

heeft om deze reden een hoge monumentwaarde. 

 

3.5 Herenbanken, hoge en indifferente  monumentwaarde 

De beide herenbanken zijn voor zover beoordeeld kon worden, nog grotendeels gaaf. Als 

dragers van bouwsporen en belangrijke onderdelen van het protestantse kerkinterieur 

hebben beide banken een hoge monumentwaarde. 

Hoge monumentwaarde 

Positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 

Afwerking 

Afbeelding 3.1 
Waardestellings- 
representatietekening 
houten vloer 
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Met de positionering tegen de westelijke peiwand zijn de banken uit hun historische context 

gehaald. Deze positionering heeft daarom een indifferente monumentwaarde. De treden 

naast de beide achterste banken hebben geen historische betekenis. Deze zijn aangebracht 

na de verplaatsing van de banken en hebben een indifferente monumentwaarde. 

3.6 Preekstoel 

De preekstoel behoort zeer waarschijnlijk tot de bouwfase waarbij de kerk verkleind werd en 

is een belangrijk onderdeel van het interieurensemble. Daarom heeft de preekstoel inclusief 

het klankbord, de originele trapboom en balustrade een hoge monumentwaarde. De nieuwe 

trapboom tegen de zuidgevel en de nieuw aangebrachte treden en stootborden hebben een 

indifferente monumentwaarde, omdat deze geen historische betekenis hebben. 

 

 

 

 

3.7 Banken kraak 

Uit het onderzoek blijkt dat de banken die nu op de kraak zijn opgesteld, oorspronkelijk 

beneden in de kerkzaal hebben gestaan. Daarmee zijn ze onderdeel van het in 1759 

gemaakte interieur, waarmee ze een hoge monumentwaarde hebben. 

 

3.8 Orgel 

De realisatie van een orgel is een belangrijke bouwfase geweest. De orgelkast met 

bijbehorende balustrade en balgenkast heeft daarom een hoge monumentwaarde. Voor een 

waardering van het instrument is specifieke vakkennis nodig. Dit blijft daarom in dit rapport 

buiten beschouwing.  

Hoge monumentwaarde 

Positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 

Afwerking 

Afbeelding 3.2: 
Waardestellings- 
representatietekening 
begane grond 

Afbeelding 3.2: 
Waardestellings- 
representatietekening 
begane grond 

Hoge monumentwaarde 

Positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 

Afwerking 
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HOOFDSTUK 4: ADVIES 
 

Bij het opzetten van dit bouwhistorisch onderzoek bleek dat er in Pingjum relatief weinig 

bekend is over de (bouw)historie van de Victoriustsjerke. De kennis die er over het gebouw 

bestaat, is gefragmenteerd en het blijkt lastig om daar toegang toe te krijgen. Deze opdracht 

omvat slechts het interieur  van het kerkgebouw. Om toch een enigszins compleet beeld te 

krijgen is het nodige aan archief-, en literatuuronderzoek gedaan. Dit onderzoek geeft een 

globaal beeld waarbij een aantal vermoedens zijn ontstaan die het verdienen om nader 

onderzocht te worden. Als daar in de toekomst aanleiding voor is, bijvoorbeeld als het 

gebouw gerestaureerd moet worden, dan is het aan te bevelen om uitgebreider 

bouwhistorisch onderzoek te doen naar het gebouw. 

Indien het technisch noodzakelijk is om bij de uitvoering van de plannen die op dit moment 

ontwikkeld worden, afwerklagen te verwijderen van wanden, vloeren of plafonds, dan wordt 

geadviseerd deze lagen goed te documenteren. 

Na verwijdering van de lagen kan ook de achterliggende constructie nader bekeken worden. 

Wellicht dat aan de binnenzijde van de gevels bouwsporen zichtbaar zijn die iets vertellen 

over de ouderdom en fasering hiervan.  

Na de voorgenomen verwijdering van de houten vloer verdient het aanbeveling om de 

onderliggende vloer nader te onderzoeken. Het vermoeden bestaat dat er grafzerken 

aanwezig zijn. De gegevens die beschikbaar zijn op www.walmar.nl kunnen hierbij 

gecontroleerd worden.   

http://www.walmar.nl/
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*)
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Houten vloer Victoriustsjerke Pingjum 
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