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Sible de Blaauw

‘Boven de mode verkiest
hij het vak’
De schilderingen van Jacob Ydema in
Friese kerken

Wapensteen Van Schwartzenberg {De foto’s bij dit artikel
zijn van de auteur}

Jacob Michiel Ydema kwam ter wereld in 1901
onder de klokslag van de St. Vituskerk van Blauwhuis.1 Na een vruchtbaar leven als kunstenaar en
etnoloog werd hij in 1990 begraven op het kerkhof bij dezelfde kerk. De wortels van zijn gelovige
levensovertuiging en zijn inspiratie als kunstschilder lagen in zijn jeugd in de katholieke enclave
Blauwhuis. Hoewel het tweede deel van zijn leven
zich grotendeels afspeelde in Gelderland, bleef hij
gehecht aan land en taal van de Friese Greidhoeke.2
Zijn naam is weinig bekend geworden, mede omdat
hij wars was van elke zelfpromotie. Toch heeft hij
opmerkelijke werken nagelaten, voor een aanzienlijk deel in Friese kerken.

Ydema hoorde tot de kunstenaars die in het interbellum en de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de
speelruimte kregen om katholieke kerken met originele
kunst te verrijken. De ‘monumentale’ of ‘gebouw-gebonden’ kunst in de kerken was voorheen sterk bepaald
geweest door het concept van de architect en de vormentaal van het verleden. De generaties kunstenaars
van na de eeuwwisseling zochten echter aansluiting bij
de ontwikkeling van de beeldende kunst in de eigen tijd,
en eisten daarbij ook ruimte voor de eigen creativiteit
binnen het nogal dwingende kader van de kerkleer en de
liturgie. Ydema is een van de minst bekende, maar zeker
niet minst getalenteerde personages uit deze episode
van de sacrale kunst, die pas onlangs onderwerp van
wetenschappelijke studie is geworden.3
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Een leven voor de kunst
Jacob Ydema’s begaafdheid bleef in het grote boerengezin
in Greonterp waarin hij opgroeide niet onopgemerkt.4

Jacob Ydema, zelfportret, olieverf op doek ca. 1943, particulier bezit

Zijn ouders Harmen Sjoerds Ydema en Minke Jacobs
Galama gaven hem de kans om te gaan studeren. Na een
studie Duits in Groningen begon hij een professionele
kunstenaarsopleiding in Amsterdam. De Friese boerenzoon werd aangenomen op de vermaarde Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten, een beroepsopleiding op academisch niveau waar gerenommeerde kunstenaars en
kunsttheoretici doceerden. Dankzij hen heeft hij ongetwijfeld een hoog peil van vakmanschap en kennis
verworven, maar na ruim vier jaar verliet hij de academie
voortijdig en keerde hij terug naar Blauwhuis. Daar kon
hij in 1929 niet bepaald een grote toekomst als kunstenaar
tegemoet zien. In de crisisjaren leefde hij sober en aanvankelijk zonder werk in een ‘húske oan de dyk’.
Zijn ambitie voor de monumentale kunst drong via
de pastorie van Blauwhuis echter langzaam door in
kringen van de katholieke geestelijkheid. In 1935 durfde
de pastoor van Bakhuizen het als eerste aan de 34-jarige
kunstenaar een opdracht van formaat te geven: de beschildering van het gewelf van het priesterkoor. Daarna
volgde snel een reeks opdrachten in kerken en kapellen in Friesland, en in katholieke enclaves in Zuidoost
Drenthe. Het werk was veeleisend en impliceerde doorgaans een langdurig verblijf in een pastorie of een gasthuis. De honorering was allesbehalve royaal, maar alles
wijst erop dat Ydema zijn bestemming had gevonden en
met inventiviteit en passie de kerkinterieurs versierde.
In de oorlogsjaren probeerde Ydema als niet-lid van
de Kultuurkamer clandestien zijn werk voort te zetten.
Zijn actieradius breidde zich intussen uit tot kerken en
kapellen in de Wieringermeer en Overijssel. Zijn privéleven nam een beslissende wending toen hij in 1944
trouwde met Hetty Dellemijn uit Apeldoorn, die hij tien
jaar eerder had leren kennen toen ze als meisje logeerde
op de pastorie van Blauwhuis.

Bakhuizen, St. Odulphuskerk, gewelfschildering priesterkoor door Jacob Ydema (1935). Foto Jan de Boer

Na de oorlog vestigden zij zich in Gelderland, om uiteindelijk in Miste bij Winterswijk een geliefde woonplek
te vinden. Hetty Dellemijn was werkzaam als schoolarts,
zodat haar man in alle rust in zijn atelier kon werken
en studeren. Hij wilde alleen nog monumentale opdrachten aannemen in de nabijheid van zijn woonplaats,
omdat hij zijn gezin niet steeds lange tijd wilde achterlaten. Bovendien raakte in de jaren vijftig de markt
voor monumentale figuratieve schilderingen in kerken
verzadigd en al spoedig verdween ook de behoefte eraan.
Zijn laatste monumentale opdracht was ver van huis: in
Jennings, Louisiana, waar hij in 1957 dankzij de bevriende
Nederlandse pastoor wandschilderingen, glazen en een
Kruisweg maakte. Intussen deed hij de universitaire

studie culturele antropologie en wijdde hij zich aan zijn
verzameling Batak-kunst uit Sumatra. Vanaf 1975 begon
hij weer intensief met het schilderen van vrij werk, vrijwel altijd zonder opdrachten en zonder ooit te exposeren. Ondanks zijn sociale natuur hield hij zich verre van
kunstenaarsnetwerken en de kunstmarkt.
De eerste opdrachten
Pastoor Fredericus Gerben Wartna van Bakhuizen nam
in 1935 een risico toen hij een volstrekt onbekende kunstenaar de opdracht gaf het stenen gewelf boven het
hoogaltaar van de St. Odulphuskerk te beschilderen.5
Zelf afkomstig uit Bolsward, moet hij door gemeenschappelijke bekenden op Ydema zijn geattendeerd. Zonder

Sloten, St. Fredericuskerk,
Jezus wordt weggeleid
van Pilatus, Kruiswegstatie I, muurschildering
door Jacob Ydema (1936)
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Leeuwarden, Woonzorgcentrum Sint Jozef, Tronende Maria, glas uit
de kapel van het vm. St. Jozefpension (1937)

ontwerptekeningen liet de Greonterper als Michelangelo
liggend op de steiger de beelden uit zijn hoofd via het
penseel in de pleistermortel trekken. Het resultaat was
overtuigend en als werk van eigentijdse monumentale
sacrale schilderkunst in Friesland ongekend. Geen wonder dat hij meteen gevraagd werd ook de nieuwe kapel
van het in
dezelfde parochie
gelegen kinderkoloniehuis
Pelikanen
op doopbogen
‘Mooi Gaasterland’ in Rijs te beschilderen. De nabijgelegen parochie Sloten aarzelde vervolgens niet om Ydema
de opdracht te geven de veertien staties van de Kruisweg
op de muren van de pas voltooide St. Fredericuskerk te
schilderen.
Zowel de kapel in Rijs als de kerk van Sleat waren ontworpen door architect Arjen Witteveen (1896-1952), generatiegenoot van Ydema, en net als hij een boerenzoon
uit de parochie Blauwhuis. Zowel in hun artistieke en
religieuze natuur als in hun culturele achtergrond waren
ze geestverwanten. Witteveen zal Ydema in contact hebben gebracht met deken Jozef Vaas als de opdrachtgever
van het in aanbouw zijnde Sint Jozefpension bij de St.
Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Ydema vertelde later dat
de autoritaire deken hem nogal op de proef stelde, maar
dat hij toch de opdracht kreeg de door Witteveen ontworpen grote kapel van het klooster-bejaardentehuis te
decoreren met een Kruisweg en gebrandschilderde glazen.6 Met het glaswerk moest hij wederom een meesterproef leveren, die hem ook nu overtuigend afging. Sinds
hij door de deken van Leeuwarden gesanctioneerd was,
vielen de opdrachten van andere ongeduldige pastoors
hem in ruime mate toe.

3

De lof van Frits van der Meer
Eén van de werken die Ydema vroeg in 1937 aannam was
de decoratie van de vroegere schuilkerk in Woudsend.
Hier ging het om olieverf-panelen op de wanden naast
het altaar in het krappe priesterkoor: een kleine cyclus

met hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis. Toen de parochie later dat jaar een jubileumboek uitbracht, stond
daarin een hoofdstuk over het kerkinterieur van de
priester-kunsthistoricus Frits van der Meer (1904-1994),
verbonden aan de universiteit van Nijmegen en oomzegger van de pastoor van Bakhuizen.7
Na een beschrijving van het beeldprogramma steekt
Van der Meer de loftrompet over de originaliteit van
Ydema, die niet meedoet aan de ‘leege brutaliteiten’ die
men op menige kerkmuur, beschilderd door ‘beunhazen
van de moderniteit’, aantreft. Van der Meer heeft blijkbaar alle werken in het vroege oeuvre van Ydema al gezien en concludeert kortaf: ‘boven de mode verkiest hij
het vak’. Wat hem aanspreekt is de onbevangenheid en
de ernst van deze kunstenaar, zijn brede kennis van de
kunstgeschiedenis, zijn stilistische veelzijdigheid, maar
ook het vermogen om uit al zijn potenties een keuze te
maken die het meest effectief is voor de plek en het doel
van zijn werk in de sacrale ruimte. Naast de kunstenaar
herkent Van der Meer in Ydema ook de ‘fijngevormde
lettré’. En tenslotte: ‘de echte Friezen zullen er evenzeer die eigenaardige verbinding van moeizaam uiten en
verbeten-heftige bewogenheid in terugvinden, die zoo
dikwijls voorkomt bij menschen van hun land’.
Inderdaad zag Van der Meer al in de eerste werken
van Ydema alle trekken die later zijn gehele oeuvre
zouden kenmerken. De sobere, zware schilderingen
van Woudsend staan tegenover de ‘luchtiger techniek’
van de met silicaatverf op de muren geschilderde voorstellingen in Bakhuizen, Rijs en Sloten. De klassieke
afbeeldingen in Woudsend contrasteren met de ‘fellen,

Jisp, pelikaan op doophek. Foto Anke Jansen

Prof. dr. F.G.L. (Frits) van der Meer, ca. 1951 (foto: Centrum Kunsthistorische Documentatie, Radboud Universiteit Nijmegen)

Het monumentale werk van Jacob Ydema in
zijn ‘Friese periode’
De verdwenen werken zijn cursief gedrukt.
1935 Bakhuizen, St. Odulphuskerk, fase 1, muurschilderingen gewelf priesterkoor
1936 Rijs, Kapel Mooi Gaasterland, muurschilderingen
achterwand altaar en triomfboog
1936 Sloten / Sleat, St. Fredericuskerk, kruiswegstaties
1936-1937 Leeuwarden, St. Jozefpension, kruiswegstaties (panelen), glazen met Bijbelse scènes
/ gekleurde glazen (nu in Woonzorgcentrum
Sint Jozef en bijgebouwen St. Bonifatiuskerk
Leeuwarden en in vm. St. Wirokerk in
Easterwierrum)
1937 Woudsend, St. Michaelkerk, panelen priesterkoor
1938 Witmarsum, Augustijner klooster, fase 1, muurschilderingen gang klooster / glasraam hal kapel /
kruiswegstaties kapel
1938 Bakhuizen, St. Odulphuskerk, fase 2, muurschilderingen wanden priesterkoor
1938 Bakhuizen, Mariahof, glazen kapel
1938 St. Nicolaasga, St. Nicolaaskerk, glazen fase 1
(zijbeuken)
1938-1939 Barger-Oosterveld (Dr.), St. Gerardus
Majellakerk, muurschilderingen middenschip en
zijbeuken
1939 Steenwijksmoer (Dr.), St. Franciscuskerk, muurschilderingen priesterkoor en ingangswand
1940 Nes Ameland, St. Clemenskerk, muurschilderingen priesterkoor en triomfboog
1941 Balk, St. Ludgeruskerk, muurschildering kruiswegstaties fase 1
1941 Bakhuizen, St. Odulphuskerk, fase 3, muurschilderingen zijkapellen / panelen hoogaltaar
1941 St. Nicolaasga, St. Nicolaaskerk, glazen fase 2
(transept)
1941 Denekamp, St. Nicolaasgesticht, muurschilderingen kapel
1942 Dalfsen, St. Cyriacuskerk, muurschilderingen kerk
en sacristie
1943 Witmarsum, Augustijner klooster, fase 2, muurschilderingen refter en gang fraterafdeling
1943 Balk, St. Ludgeruskerk, muurschildering kruiswegstaties fase 2
1943 Slootdorp (NH), Heilige Geestkerk, muurschilderingen priesterkoor en triomfboog
1943 Wieringerwerf, Christus Koningkerk,
muurschilderingen
1945-1957 Opdrachten in Gelderland, Overijssel, Breda,
Jennings U.S.A.
1949-1951 St. Nicolaasga, St. Nicolaaskerk, glazen fase
3 (transept)

Witmarsum, vm. Augustijnerkloosterer, signatuur van Jacob Ydema (1943)

hier en daar opkrijschenden kruisweg’ in Sloten, en met
de ‘speelschen ramen in [ ] Leeuwarden, waar een halve
bijbel in grisaille voorbijbladert’. Het meest enthousiast
is hij over de visioenen uit het boek Openbaring in de
kapel van Rijs, met ‘de doorwrochte handen, extatische
portretkoppen, de als vlammen steile, krullende gewaden, en als bogen gespannen groepen der “Oudsten”’.
Ydema zelf zei later dit één van zijn beste werken te
vinden.8 Helaas is juist dit werk, door minder fijnzinnige gebruikers van ‘Mooi Gaasterland’ tijdens en na de
Duitse bezetting, verloren gegaan.
Spontaniteit en meerstijligheid
Ydema’s werken in zijn ‘Friese’ jaren na Woudsend geven blijk van zijn blijvende lust te experimenteren met
stijl en compositie. De kerkelijke opdrachtgevers hadden
daarvoor geen vrees omdat ze er zeker van konden zijn
dat de schilder inhoudelijk als vanzelfsprekend vanuit
zijn geloof en vanuit de christelijke beeldtraditie te werk
ging. Daardoor genoot hij meestal een grote mate van
vrijheid in het bedenken van de programma’s en de
vormgeving. Ydema beschikte over een grondige kennis
van de kunstgeschiedenis, waaruit hij gretig zijn inspiratie
putte. Tegelijk verloochende hij niet zijn kunstenaarschap
ontwikkeld te hebben in de tijd van het expressionisme.
Het scheppen ging direct vanuit het hoofd naar de
muur. Dat is zeker voor grotere programma’s, zoals die
in de Drentse kerken, opmerkelijk. Ydema stond daarin
overigens niet alleen, want ‘de genade van de steiger’ was
het ideaal van menige kerkelijke kunstenaar in die tijd.
Alleen voor de glazen maakte hij eerst kartons. Die liet
hij vervolgens niet door de glazenier uitvoeren, maar hij
ging zelf naar het atelier van Jan van Kleef in Utrecht om
de tekeningen op het glas te zetten.
Ook in de ‘meerstijligheid’ is Ydema in zijn tijd geen
uitzondering in de kerkelijke kunstwereld. Toch is de
snelheid waarmee hij van stijl wisselt, soms binnen één
ensemble, opvallend. In Bakhuizen staat binnen zes
jaar de middeleeuwse inspiratie van het middengewelf
tegenover de engelenkoren in El Greco-trant op de
wanden naast het altaar en de ‘nieuwe barok’ in de zijkapellen. Over de Kruisweg in Balk merkte Ydema zelf
achteraf op, dat hij spijt had over het drastische verschil
in stijl tussen de ene en de andere zijde.9 Na in 1941 de
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Bakhuizen, St. Odulphuskerk, Musicerende engelen in de stijl van El Greco,
muurschildering door Jacob Ydema (1938). Foto: Bouwhuis & Journée

bewogen-barokke staties van de zuidwand te hebben
geschilderd, spreekt hij in zijn brieven uit 1943 over een
doorgaand leerproces. Midden in de oorlog maakt hij
een welbewuste wending als hij de staties van de noordwand toevoegt in de verstilde sfeer van Giotto en Fra
Angelico. In zijn na-oorlogse werk buiten Friesland ontstaat uit de integratie van die verschillende stijl-modi
een sterkere stilistische consistentie.10
Ydema kon flamboyant zijn, maar heeft weinig over
zijn artistieke keuzen gesproken. Hij werkte solistisch
en was niet snel tevreden over zijn eigen creaties. Wat
hij zelf wellicht als een zwakte zag, kan nu gewaardeerd
worden als een kenmerk van de persoon en zijn tijd.
Temeer omdat in alle fasen en stijlen zijn figuren en composities onmiskenbare Ydema-trekken blijven vertonen.
Niet alleen Van der Meer merkte de kwaliteiten van de
Friese schilder al in een vroeg stadium op. Toen de prior
van de Augustijnen in Witmarsum in 1938 een groep protestantse Friese onderwijzers rondleidde in zijn klooster,
wekten volgens een landelijk dagblad de pas voltooide
schilderingen van hun ‘landgenoot’ Ydema grote bewondering.11 Het Leeuwarder Nieuwsblad schreef dat
‘ontroerende Kruisweg’ en de – nu verdwenen – cyclus
over de heilige Nicolaas van Tolentijn in de kloostergang
‘het beste en meest rijpe oeuvre’ van deze schilder was.12

Sint Nicolaasga, St. Nicolaaskerk, Jezus onderwijst
de schriftgeleerden in de
tempel, detail glasraam van
Jacob Ydema, met rechtsonder het portret van Harmen
Sjoerds Ydema (1938)
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Balk, St. Ludgeruskerk, Jezus valt voor de derde maal, kruiswegstatie IX
(zuidwand), muurschildering door Jabob Ydema (1941)

Witmarsum, vm. Augustijnerklooster, Augustinus geeft de Regel aan zijn
volgelingen, muurschildering door Jacob Ydema (1943)

Kracht van tekening
Een hoogtepunt van Ydema’s Friese periode is de serie
gebrandschilderde glazen in de St. Nicolaaskerk van St.
Nicolaasga. Na de proeve in Leeuwarden is hier een
volleerd kunstenaar-glazenier aan het werk. Op het eerste gezicht gaat het om eenvoudige ramen, met relatief
kleine kaders waarin de nieuwtestamentische scènes zijn
opgenomen. Ze zijn in zwart en grijs uitgevoerd, zodat ze
niet concurreren met de kleurige neogotische glazen in
het koor. Bij nadere beschouwing blijkt de vitaliteit van
de voorstellingen, die met fijn lijnwerk in grisailleverf zijn
getekend. Frits van der Meer liet zich in een publicatie
uit 1975 met het oog op deze glazen nog eens lovend over
Ydema uit.13 De ramen zijn de ‘kleinodiën’ van deze fraaie
kerk en ‘frapperen onmiddellijk door de kracht van de
tekening’. Ydema wist wat sacrale kunst moet doen: ze
moet begrepen kunnen worden en tot vroomheid en reflectie aansporen. Daarom: geen bijkomstigheden, maar
rake lijnen en directheid van uitdrukking.
Hoewel in vele voorstellingen van Ydema personen uit
zijn eigen familie of uit het dorp waar hij werkte herkend
werden in de gelaatstrekken van de Bijbelse personages
of heiligen, is in St. Nicolaasga het enige voorbeeld te
zien waarin de kunstenaar dit zelf heeft bevestigd. In
de scène van Jezus onderwijzend in de tempel is onder
de ‘vlijmscherpe koppen van de schriftgeleerden’ (Van
der Meer) de karakteristieke kop van Ydema’s vader
Harmen Sjoerds duidelijk te onderscheiden.

Sint Nicolaasga, St. Nicolaaskerk, oorlogsscènes in de noordelijke transeptramen, detail glasraam van Jacob Ydema (1941)

Na de nieuwtestamentische ramen in de zijbeuken
kreeg Ydema in 1941 bij gelegenheid van het parochiejubileum de opdracht ook de grote transeptramen van
gebrandschilderd glas te voorzien. Hier viel de keuze
op afbeeldingen van Friese middeleeuwse heiligen, die
hij ook in de zijkapellen van Bakhuizen schilderde.
Als staande figuren verschijnen in de ramen de missionaris Odulphus, Fredericus van Sexbierum bisschop
van Utrecht, Radboud bisschop van Utrecht, Siardus
abt van Mariëngaarde, de missionaris-bisschop Ludger,
Fredericus van Hallum stichter van Mariëngaarde, kluizenaar Dodo van Haske en Eelco Liauckama abt van
Lidlum. De vrijwel monochrome glazen kregen op verzoek van de pastoor een oranje tint als teken van verzet
tegen de bezetter. Ook de voorstellingen aan de voeten
van de heiligen verwijzen naar oorlog en vrede.14 Deze
glazen vervulden de maker bij wijze van uitzondering
ook met artistieke voldoening, getuige Ydema’s latere
verklaring in Sint Nyk voor het eerst een eigen stijl te
hebben gevonden. Wat de worsteling van de man tekent
die zijn land al met verscheidene oorspronkelijke en nog
steeds verrassende werken van monumentale kunst had
verrijkt.
Religieus erfgoed
Ondanks enkele verliezen is een substantieel deel van
Ydema’s werk bewaard gebleven. Veel ervan is intussen
deskundig gerestaureerd en geconserveerd. Bij de herbestemming van het voormalige Augustijnerklooster in
Witmarsum zullen de scènes uit het leven van de kerkvader Augustinus zorgvuldig worden bewaard. Bij de dramatische brand van de kerk van Nes op Ameland in februari
2013 overleefden slechts Ydema’s schilderingen op het gewelf van het priesterkoor. Inmiddels is de kerk herbouwd
en voorzien van een nieuw programma van wand- en
glasschilderingen. De Bijbelse scènes van Ydema zijn geconserveerd en opgenomen in een – zeldzaam – ensemble
van eigentijdse monumentale kerkelijke kunst.

Over de auteur
Sible de Blaauw (1951) is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke
Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn
onderzoek en publicaties richten zich op de historische gelaagdheid
van de stad Rome, de wisselwerking tussen architectuur en liturgie,
herinneringsvorming rond vroegchristelijke monumenten, en religieus erfgoed in Nederland.
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Over Jacob Ydema is vrijwel niets gepubliceerd. Dankzij de
hulp van de familie Ydema kreeg ik de laatste jaren inzage in
persoonlijke documenten en nagelaten kunstwerken van de
schilder, waarop tal van gegevens in dit artikel zijn gebaseerd.
Graag dank ik de familie op deze plaats voor de enthousiaste
samenwerking. Dit artikel verschijnt als pendant van een artikel in Venster, het tijdschrift van de Stichting Oude Gelderse
Kerken (jaargang 17 2019, nummer 3), waarin de nadruk ligt op
Ydema’s Gelderse periode.
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B. van Hellenberg Hubar, De genade van de steiger: Monumentale
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Korte biografische schetsen o.a. C. Hoogveld et al. eds, Glas in
lood in Nederland 1817-1968 (’s-Gravenhage 1989), 363; https://
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‘Zóó klein dat het haast
niet eens een dorpje
heten mocht’
Foudgum en François HaverSchmidt

HaverSchmidt rond 1858

Sommige kerken in onze provincie zijn verbonden
met een bijzondere dominee, die daar tijdens zijn
ambtsperiode of later op een of andere wijze naam
heeft gemaakt. In enkele gevallen werd de relatie
onderdeel van de geschiedenis van die kerkelijke
gemeente en haar kerkgebouw. Dit is het geval met
Foudgum en de predikant die daar in de negentiende eeuw een aantal jaren stond, ds. François
HaverSchmidt1.
Dorp, kerk en pastorie
Foudgum is ontstaan in het noordelijke kweldergebied
van Friesland op een terp, waarvan de oorsprong teruggaat tot voor onze jaartelling. Omstreeks 1200 werd er
een kerk met zadeldaktoren gebouwd van grote bakstenen. Nu zijn alleen delen van de toren nog middeleeuws.
Door verzakking van de toren naar het westen waren in

1

7

De achternaam HaverSchmidt (met een hoofdletter S in het
midden) is voor het eerst gevoerd door de grootvader van
François, die als Johannes Hermanus Haver was geboren. Hij
werd opgevoed door een oom van moederszijde die Schmidt
als achternaam had. Uit dankbaarheid nam Johannes Hermanus
later de naam van zijn oom bij de zijne aan waardoor de achternaam HaverSchmidt ontstond.

De pastorie. Foto Louw Dijkstra
Kerk en pastorie op een tekening van Ids Wiersma.
Collectie Fries Museum

de vijftiende eeuw herstelwerkzaamheden nodig. De
westelijke torenmuur werd herbouwd met afbraakmateriaal en weer recht gezet. In 1755 waren nog eens
werkzaamheden aan de toren noodzakelijk. In het begin van de negentiende eeuw verkeerde de oude kerk
in een bouwvallige staat. De kerkvoogden besloten tot
afbraak en in 1808 werd een nieuw schip gebouwd op
de fundamenten van de vorige kerk. De kerk kreeg een
sobere inrichting met twee rijen banken en het doophek
en de vroeg zeventiende-eeuwse preekstoel in de oostelijke sluiting. De kerk, oorspronkelijk gewijd aan Maria,
is sinds 2007 eigendom van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken en werd in 2015 gerestaureerd.
Naast de kerk is ook de pastorie van HaverSchmidt er
nog. Deze ligt ten noorden van de kerk. Het is een langgerekt gebouw dat dateert uit 1723. De ingang zit in een
aanbouw met verdieping en topgevel aan de oostzijde.
Mogelijk dat op deze verdieping oorspronkelijk een
kleine ontvangstkamer voor de predikant was. Het gebouw is fraai gerestaureerd, wordt particulier bewoond
en heeft daarnaast de functie van bed & breakfast.
Dominee in Foudgum
HaverSchmidt werd geboren op 14 februari 1835 in Leeu
warden. Vader Nicolaas Theodorus HaverSchmidt was
apotheker en later ook wijnhandelaar. Moeder Geeske
Bekius stamde uit een predikantengeslacht. Na het gymnasium in Leeuwarden doorlopen te hebben, studeerde
hij van 1852 tot 1858 theologie in Leiden. Die jaren beschouwde hij later als de mooiste en gelukkigste van zijn
leven. Hij behoorde theologisch tot de ethisch-moderne
vrijzinnige richting. Op 3 juli 1859 deed hij intrede in
de kerk van Foudgum als predikant van de hervormde
gemeente van Foudgum en Raard. De jeugdige dominee
– hij was nog maar 24 jaar – nam zijn intrek in de pastorie in Foudgum. Een groter overgang van het levendige,
zorgeloze, studentikoze en fleurige bestaan in de universiteitsstad Leiden, naar het predikantsambt in het afgelegen, stille terpdorpje op de klei in het hoge noorden, te
midden van een over het algemeen wat stugge en gesloten bevolking, is nauwelijks denkbaar. HaverSchmidt bewoonde de pastorie alleen. Hij voelde zich niet echt thuis

in Foudgum, vaak treurig, eenzaam en niet begrepen. Hij
kon moeilijk aansluiting vinden bij zijn gemeente.
HaverSchmidt over Foudgum
In 1881 hield HaverSchmidt in Schiedam, zijn derde
standplaats, een voordracht met als titel ‘Mijn eerste
gemeente’. Zijn beschrijving van Foudgum en van personen en gebeurtenissen is zeer lezenswaardig en beeldend. Hij kijkt met een zekere mildheid, vermengd met
ironie, terug. Voor zijn Schiedamse gehoor schilderde
hij een dorpje ‘dat zoo klein was, zóó klein dat het haast
niet eens een dorpje heten mocht’.(…) ‘Het lag op en tegen een terp, een van die hoogten, waarvan men zegt dat
onze vaderen ze in overoude tijden hebben opgeworpen
om er een toevlucht te vinden als de zee het land overstroomde. Wel was het een onaanzienlijk plaatsje. Een
van mijn academievrienden die mij een bezoek kwam
brengen, liep het rakelings voorbij zonder het op te
merken en eerst in het volgende dorp vernam hij dat hij
er midden doorheen was gegaan.’
Aan de kerk wijdde hij niet veel woorden. Er was ’s zondags één dienst (ook in de kerk van Raard). In de kerk
van Foudgum catechiseerde hij ’s winters ‘voor de groote
meisjes’. Over de kerk vermeldde hij verder: ‘Er staat
een dik tufstenen torentje bij met (op Friesche wijze)
een gewoon pannen dak. (…) Binnen in het kerkje was
niets bijzonders te zien. Als er ooit gedenkteekenen van
een vroegere eeredienst of van een aanzienlijk geslacht
te vinden waren, dan had men die schoon opgeruimd’.
Toen schoot hem als het ware nog iets te binnen. De
nieuwbouw van de kerk aan het begin van de eeuw had
nog steeds een vervelende nasleep: ‘Merkwaardig was de
verf der banken, die nog altoos na dien tijd bleef afgeven,
maar verder hoegenaamd niets dat vermelding verdient’.
Maar toch ook nog dit: ‘De plaats waar het orgel had kunnen worden aangebracht was een galerij, gezegd “kraak”,
waarop nooit iemand zat’, behalve dan die ene keer een
lid van een beroepingscommissie, die met groot gestommel vertrok ‘toen ik als nazang geen psalm opgaf ’. 2
Over zijn pastorie, ‘een lang gebouw met ééne lage
verdieping verborgen in het groen waarmee de moestuin

Kerk en pastorie vanuit het oosten. Foto Louw Dijkstra
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De kerk vanuit het westen. Foto AFT

omzoomd was’, was HaverSchmidt ook niet bijster positief. In een voordracht in 1875 merkte hij op: ‘Alleen wil
ik u wel zeggen dat ik dikwijls een erg verlaten gevoel
had in mijn oude, bouwvallige pastorie, waar niemand
mij gezelschap hield behalve een dienstmeisje dat zeker
niet minder haar best deed dan ik, maar het daarom
toch evenmin kon helpen als ze soms in haar eenzaam
keukentje een deuntje zat te schreien.’ De bijgebouwde
zaal die ‘met eenige verbeeldingskracht voor een deftiger woonkamer kon doorgaan (…) was ’s winters te koud
en ’s zomers ondragelijk warm’. Hij verbleef liever in
‘wat tevens mijn studeerkamer was, een donkerbruin
geverfd vertrek met een hoogen zolder, door zware
onregelmatige balken gesteund en met een schoorsteen
of schouw waaronder gerust vijfentwintig hammen en
een onnoemelijk getal worsten hadden kunnen hangen’.
De tuin rondom de pastorie met veel fruitbomen en
de moestuin was hem dierbaar, want hij was een natuurliefhebber. Hij noemde speciaal de beide kersenbomen
’die de roem van mijn tuin uitmaakten’.

9

Huisbezoeken
Uit zijn beschrijving mogen we opmaken dat Haver
Schmidt trouw was in het bezoeken van zijn gemeenteleden. Hij vertelt er boeiend over, ook over markante
gemeenteleden. Wel had hij soms moeite om het gesprek gaande te houden omdat men niet veel anders las
dan de marktberichten in de Leeuwarder Courant ‘betreffende het vee, boter, kaas en granen’. Ook kwam het
wel eens voor dat een boer deftig de dominee op visite
nodigde na de hooitijd, wat hij zelden kon weigeren.
Zo’n visite kon duren van twee uur ’s middags tot middernacht, ‘in een gezelschap waarvan de meesten niets
zeiden en de spraakzaamsten zoo eens om het kwartier
een opmerking maakten die al een paar malen gemaakt
was, en al die uren werd er thee gedronken, koek en
boterhammen gegeten, koffie gedronken en gerookt.
En het ergste was nog als de flesch op tafel kwam. De

Het huidige interieur van de kerk. Foto AFT

boeren dronken jenever, de vrouwen iets zoetigs en
de dominee kreeg wijn, maar welke wijn? (…) Want ter
wille van het welzijn mijner gemeente heb ik soms wijn
gebruikt, (uit dezelfde flesch, waaruit ik op de visite van
het jaar tevoren ook een paar glaasjes had gehad en die
al dien tijd zonder kurk of met een prop papier als stop
was blijven staan). Men had de goedheid er op mijn verzoek een behoorlijke portie suiker bij te doen, maar zelfs
dan nog deed het edel vocht mij aan petroleum denken
(…) of aan boenwas. Wat doet men al niet ten pleiziere
van zijn medemenschen, doch ik zou soms de hele flesch
hebben geledigd, als ik er maar een onderhoudend gesprek uit had kunnen putten.’
‘Verwaande schriftgeleerden’
Aan het slot van zijn voordracht kwam HaverSchmidt
tot enkele persoonlijke ontboezemingen. Het lijkt bijna
een afscheidswoord. Daaruit blijkt dat hij met sommige gemeenteleden nog vriendschappelijke contacten
onderhield. Hij is enkele keren in Foudgum terug geweest, het laatst nog in 1892. Het dorpje was beslist niet
verdwenen uit zijn gevoels- en denkwereld. Veel fijne en
dierbare herinneringen waren zijn deel gebleven. Toch
kon hij het niet laten nog even venijnig uit te halen naar
die mensen aan wie hij als vrijzinnige predikant een
grondige hekel had gekregen, namelijk de bevindelijke
orthodoxen met hun ‘eindeloos vroom gekeuvel (om
een zacht woord te gebruiken)’. En zij die zich volkomen
zeker wisten van hun genadestaat ‘waren misschien wel
het ondragelijkst’. Zoals ‘master Bakker’ uit Raard. ‘De
neerdalende goedheid of stroopzoete minachting waarmee deze zeer stellig uitverkorene mij wel te woord wilde staan, (…) ik had nog nooit zoo’n wonder van genade
ontmoet. (…) Indien ik ooit op weg geweest ben om een
Calvinist te worden, dan heeft “master Bakker” er mij
van teruggehouden, en indien ik zodoende verloren ga,
dan heeft hij het voor zijn rekening. Ik hoop niet dat ik
er zonde aan doe, maar ik zeide – enigszins in de manier

van de oud-Frieschen koning Radboud – tot mijzelven:
als de Hemel bij voorkeur de woonplaats is van zulke
verwaande schriftgeleerden, dan wil ik er liever nooit
in komen’.
Maar toch: als hij terug dacht ‘aan dien, nu al zoo lang
vervlogen tijd, die mij in die dagen wel eens lang wilde
vallen. (…) Als een lieflijk beeld vertoont zich dan weer
aan mijn geest het eenvoudige, stille avondlandschap, de
frissche zomerochtend verkwikt mijn herinnering opnieuw, en boersche, maar trouwhartige stemmen wekken welluidende echo’s in mijn gemoed.’
Den Helder en Schiedam
Op 7 december 1862 nam HaverSchmidt afscheid van
Foudgum. Hij vertrok naar de hervormde gemeente van
Den Helder. Op 6 augustus 1863 trouwde hij in Utrecht
met Jacoba Johanna Maria (Koos) Osti. Al na anderhalf
jaar verlieten hij en zijn vrouw Den Helder omdat de
werkdruk hem er, zowel lichamelijk als geestelijk, te
hoog was. Zijn volgende gemeente was Schiedam, waar
hij op zondag 31 juli 1864 zijn werk aanving. Daar werden drie kinderen geboren: Margot (1864), Nico (1866)
en François (1869). In 1868 overleed Nico, nog geen twee
jaar oud. Dat greep hem zeer aan. Schiedam was een
morsige industriestad met veel arme werklieden in de
jeneverstokerijen. De woon – en leefomstandigheden
waren er slecht. HaverSchmidt trok zich met name het
lot aan van de arme arbeidersbevolking. Hij zou er bijna
dertig jaar predikant blijven.
Als vrijzinnige predikant had hij niet gemakkelijk in
een overwegend orthodoxe gemeente. Hij werd tegengewerkt, maar betekende voor een deel van de bevolking
zeer veel en werd ook zeer gewaardeerd.
Als persoon was HaverSchmidt een kwetsbaar, gevoelig
mens. Hij had een melancholieke, sentimentele, zwaarmoedige inslag en was geobsedeerd door de dood. In
zijn preken had hij het ook vaak over de dood en ook
kwam regelmatig het onderwerp ‘zelfmoord’ aan de
orde. Maar hij kon ook heel vrolijk, geestig en humoristisch zijn. Al jong had hij aanleg voor dichten, een talent
dat hij vooral in zijn studententijd verder ontwikkelde.
Zijn lezingen en voordrachten over uiteenlopende onderwerpen, vaak humoristisch van aard, trokken in zijn
Schiedamse tijd veel toehoorders. Hij was een geliefde,
populaire spreker. Zijn bekendste werk is wel zijn poëziebundel Snikken en grimlachjes uit 1867, die hij schreef
onder het pseudoniem Piet Paaltjens. De gedichten, die
een beeld geven van zijn leven als student in Leiden,
kenmerken zich door zwaarmoedigheid en sentimentalisme, maar ook door ironie, parodie en humor. Piet
Paaltjens was een echte romanticus.
Zijn sombere en melancholieke aard verliet hem niet.
Hij noemde de dood ‘zijn worgengel’. In de jaren 1870
en 1871 had hij gedurende zeven maanden een depressie
en kon hij niet werken. Om te herstellen bracht hij samen met zijn gezin de zomer door in Gelderland. Rond
1890 kreeg hij steeds vaker en langer last van depressies.

Het in 1994 bij de ingang van de kerk geplaatste kunstwerk van
gesmeed koper van de hand van Hillie van der Gang ter gelegenheid
van de 100ste sterfdag van HaverSchmidt. Het stelt een gebroken
hart en twee gezichten voor met daarop een opengeslagen boek.
Foto auteur

Vooral na het overlijden in 1891 van zijn vrouw, die altijd
een grote steun voor hem was, ging het steeds slechter
met hem. Op 19 januari 1894 gaf hij de jarenlange strijd
met zijn worgengel op. In zijn pastorie verhing hij zich
aan het gordijnkoord van de bedstee. De begrafenis
vond plaats op 23 januari op de begraafplaats Beukenhof
in Schiedam
Een tragisch einde. Maar als Piet Paaltjens leeft ds.
François HaverSchmidt met zijn ‘Snikken en grimlachjes’ nog steeds voort. De bundel wordt gerekend tot de
hoogtepunten van de Nederlandse literatuur en is nog
steeds verkrijgbaar.

Taeke van Popta is lid van de excursiecommissie en het algemeen
bestuur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
Geraadpleegde literatuur
Nieuwenhuis, Rob, De dominee en zijn worgengel / Van en over
François HaverSchmidt, Amsterdam 1994.
Van den Berg, Herma M., De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst / Noordelijk Oostergo / De Dongeradelen, Zeist 1983.

Noten
1 De achternaam HaverSchmidt (met een hoofdletter S in het
midden) is voor het eerst gevoerd door de grootvader van
François, die als Johannes Hermanus Haver was geboren. Hij
werd opgevoed door een oom van moederszijde die Schmidt
als achternaam had. Uit dankbaarheid nam Johannes Hermanus
later de naam van zijn oom bij de zijne aan waardoor de achternaam HaverSchmidt ontstond.
2 De kerk kreeg pas in 1924 een orgel.
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De Plaatselijke Commissie van Wânswert wordt geinstalleerd door
voorzitter Jan Kersbergen. Foto Gerko Last
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Alde Fryske Tsjerken neemt kerk van
Wânswert over
De Stichting heeft op vrijdag 27 september het kerkgebouw van Wânswert overgenomen van de Protestantse
gemeente Wânswert/Jislum. Ook de omliggende begraafplaats is door de Stichting overgenomen.
De kerk van Wânswert is gelegen op een hoge terp,
die enkele eeuwen voor onze jaartelling is ontstaan. De
terp is aan het eind van de 19e eeuw vooral aan de zuidzijde voor een belangrijk deel afgegraven. Een keermuur
behoudt aan die zijde het kerkhof en de kerk voor verzakking. De kerk bestaat uit een schip met een versmald
en vijfzijdig gesloten koor. Aan de westzijde bevindt zich
een zware toren met zadeldakbekroning. Opvallend is
dat de kerk en toren nagenoeg even breed zijn. De kerk
is oorspronkelijk gewijd aan Sint Petrus.
De kerk van Wânswert had in de 16de eeuw al een orgel. In 1674 werd een nieuw orgel gebouwd door Harmen
Ians. Dit orgel werd in 1877 vervangen door weer een
nieuw instrument, gebouwd door Willem Hardoff. Dit
orgel is gerestaureerd in 1893, 1947, 1966 en 1994. De
preekstoelkuip en het klankbord dateren uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Het ruggeschot en de trap met
leuning zijn van oudere datum. Alle onderdelen zijn van
eikenhout.
In het dorp is een Plaatselijke Commissie in het leven
geroepen, die de kerk na de overname gaat beheren. Er
zullen nog een beperkt aantal diensten per jaar gehouden worden in de kerk. Via de Plaatselijke Commissie
kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten, etc..
De meegeefsom die beschikbaar wordt gesteld voor
het toekomstige onderhoud, bestaat uit een aantal

hectares land. Uit de pachtinkomsten kan het onderhoud van de kerk en de begraafplaats en het gebruik
door de kerkelijke gemeenschap worden betaald.
Voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken is dit de 52ste
kerk die wordt overgenomen in het 49-jarige bestaan.
Kerk van Raard wordt atelier en
expositieruimte
De kerk van Raard (NEF) is veranderd in een atelier
en expositieruimte van de Leeuwarder kunstenaar Paul
Andringa. De kunstenaar huurt de kerk per 1 september
2019 van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarmee is
voor deze kerk een passende, nieuwe bestemming gevonden. Eerder was het Oerka Irene Verbeek museum
gevestigd in de kerk van Raerd.
De kerk dateert uit de 13de eeuw. Kenmerkend zijn
de dikke muren en de kleine (rond)boogvensters, de
bouwstijl die in de 10e tot de 13e eeuw gebruikelijk was.
Van het interieur is weinig meer oorspronkelijk. De
kerk heeft wel een eikenhouten preekstoel uit 1650. De
kerkruimte en inrichting zijn eenvoudig.
Enkele jaren geleden kwam de kerk leeg te staan, toen
het Oerka Irene Verbeek Museum ophield in de huidige vorm te bestaan. De Stichting Alde Fryske Tsjerken
raakte in gesprek met de Leeuwarder kunstenaar Paul
Andringa (1963), die op zoek was naar een nieuwe atelierruimte. De kerk van Raerd sprak hem enorm aan
vanwege de ruimte in het gebouw en de sfeer die in de
kerk heerst.
Het werk van Andringa wordt omschreven als ‘raadselachtig, rauw en poëtisch, met een sensitieve sfeer’. Zijn
tekeningen, beelden en installaties zijn niet alledaags.
Hij zegt er zelf over: ‘Het is mijn taak als kunstenaar om
mensen iets aan te reiken en mee te geven om over na te
denken. Een tegenwicht voor alle ellende. Een wereld

monumentaliteit, waar een mens bijna klein van wordt.’
Hij eindigt zijn verslag met een bedankje aan alle mensen die deze excursie mogelijk hebben gemaakt.
Nieuw boek over de opgravingen
in Hegebeintum
In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder
de toren van de kerk van Hegebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd
aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te
voeren in deze hoogste terp van Friesland. Hegebeintum
is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen
rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend
over de bewoningsgeschiedenis van deze oude terp.
Dit onderzoek is weergegeven in een nieuwe uitgave
van de Vereniging voor Terpenonderzoek, in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Provinsje
Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor
Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen).
Het boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de
vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met
name die uit het vroegmiddeleeuwse grafveld. Dat kreeg
indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van
P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries Museum.
Kunstenaar Paul Andringag in de kerk van Raard. Foto Joke Bakker

om blij van te worden. Mijn werk is niet altijd vrolijk
maar ik bied wel een mogelijkheid om even aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen.’
Andringa zal enkele dagen per week aan het werk
zijn in de kerk van Raard. Ook zal er een permanente
tentoonstelling te zien zijn. Daarnaast komen er kunstwerken van Andringa te staan in de kerken van Lichtaard
en Ginnum, zodat belangstellenden met de auto of met
de fiets deze drie kerken en de kunstwerken kunnen
bewonderen.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is blij met de nieuwe functie van de kerk van Raard. ‘Onze kerken zijn als
gebouwen belangrijk voor de Friese dorpen, maar we
vinden het nog belangrijker dat de kerken gebruikt worden, dat het levende stenen zijn’, zegt impresario Joke
Bakker. ‘Met de komst van Paul Andringa naar Raard
leeft deze kerk weer. Dat vinden we prachtig.’
Geslaagde najaarsexcursie
Op zaterdag 5 oktober organiseerde de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen,
Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en
de rondleiding in de kerken werden verzorgd door de
excursiecommissie.
Lid van ons Algemeen Bestuur Hindrik ten Hoeve
was ook mee op deze excursie. Hij schreef voor de
website een mooi verslag. Daarin schrijft hij onder meer
(in het Fries): ‘Het was een excursie die heel wat indrukken heeft achtergelaten. Dit keer vooral vanwege de

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht
van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en
tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de
moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen.
Het boek werd op 19 oktober gepresenteerd in de
kerk van Hegebeintum. Namens de Stichting kreeg medewerker Gerko Last het eerste exemplaar overhandigd
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van Egge Knol, voorzitter van de Vereniging voor
Terpenonderzoek.
Het boek is verkrijgbaar via de webwinkel van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken of via de website van de
Vereniging voor Terpenonderzoek: www.terpenonderzoek.nl.
Dorpskerk Huizum
De Dorpskerk van Huizum is het oudste monument van
de stad Leeuwarden en een van de paradepaardjes van
de Stichting. Onlangs heeft Gerk Koopmans de voorzittershamer overgenomen van Peter de Haan. We zijn
Peter ontzettend dankbaar voor alles wat hij als voorzitter heeft betekend. In oktober en november vond in
de Dorpskerk een veelomvattend project plaats, dat
als overkoepelende titel ‘Licht op de Dood’ had. Naast
diverse evenementen met poëzie en muziek (Dierbare
herinneringen, Orpheus in Huizum), rondleidingen over
de dodenakker en een expositie met werk van Guus
Slauerhoff bracht de Dorpskerk ook een prachtig boek
over het omliggende kerkhof en de naburige begraafplaats uit. De titel luidt: (schat)graven in huizum.
De auteurs zijn Peter de Haan en Leendert Plaisier. Dit
boek is vanwege zijn verhalen over bekende en ‘gewone’
Leeuwarders uniek in zijn soort en zal nog lang de tand
des tijds doorstaan. Het rijk geïllustreerde full colourboek van 136 bladzijden is voor slechts € 9,00 te koop bij
de Dorpskerk en in de Leeuwarder boekhandels.
De dichter Slauerhoff komt in het boek ook aan de
orde omdat een van zijn langste gedichten (In Memoriam
Patris) handelt over de uitvaart van zijn vader in Huizum.
Aan Slauerhoff is in de Dorpskerk inmiddels een prachtig door Ben van der Geest gemaakt reliëf gewijd.
[Verderop in dit Stichtingsnieuws leest u een interview met
Peter de Haan.]
Kerk Sint Anne op televisie
Onze kerk in Sint Annaparochie was onlangs weer op
de landelijke televisie te zien. Voor het programma ‘Het
Raadsel Rembrandt’ van de AVROTROS zijn opnamen
gemaakt in Fryslân. Zoals bekend is Rembrandt van
Rijn getrouwd in Sint Annaparochie, in de voormalige kerk die op dezelfde plek staat als de huidige Van
Harenkerk. Voor het programma reisde Onno Blom in
het voetspoor van Rembrandt om te ontdekken wie de
meesterschilder nou écht was. Onno onderzocht eigenlijk het Raadsel Rembrandt. Hij reisde onder meer naar
Leiden, waar Rembrandt als jonge molenaarszoon vol
ambitie en dromen begon. Hij was ervan overtuigd dat
hij als schilder de wereld zou veroveren. In Amsterdam
bezocht Onno Blom de plekken waar Rembrandt zijn
grootste successen boekte, maar ook flinke tegenslagen
te verwerken kreeg in zijn persoonlijke leven. Tijdens
zijn zoektocht naar het raadsel Rembrandt komt hij veel
verrassingen tegen. Ook in Sint Annaparochie...
De afleveringen zijn terug te zien op npostart.nl.
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Fotobijschrift: In Sint Annaparochie herinnert een beeld aan het huwelijk
van Rembrandt met Saskia op deze plek in Sint Annaparochie, in een
voorganger van de huidige kerk. Foto Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Giften groter dan 1.000 euro in 2019

Niemeijer
Van Ommen
Boonstra
Van der Reep-Jorna
NN
Van Heemstra
Repko-van der Leij
Oostra
Lambooij
NN
Uiterdijk-Corporaal
Weijer
De Boer-van der Kemp
Raalte
NN
Peterse
Verbeek

1.500,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
1.000,00
2.050,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
86.128,83
5.000,00
47.879,53
23.500,00
3.000,00
75.000,00
965.664,98

Deze lijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. De Stichting bedankt alle gevers en erflaters voor
het in de Stichting gestelde vertrouwen.

1970 - 2020
‘Jouw kerk, jouw verhaal’
De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat
in 2020 50 jaar. Dat willen we natuurlijk
vieren. Met trots kijken we terug op 50 jaar
zorg voor monumentale Friese kerken. We
zijn blij dat in al die jaren 52 kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen aan onze zorg
zijn toevertrouwd. Dit prachtige bezit mogen we beheren én een nieuw leven geven.
Dat kan allemaal dankzij de trouwe steun
van donateurs, fondsen en de overheden. En
natuurlijk dankzij de enthousiaste inzet van
vele honderden vrijwilligers, die lokaal, in
het bestuur én op kantoor ons werk mogelijk
maken.
Voor al deze betrokkenen vieren we in 2020
feest. We hebben een gevarieerd programma
samengesteld, met ‘voor elk wat wils’. Het
overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jouw kerk,
jouw verhaal’. Want het zijn – naast de stenen en het interieur – juist de verhalen die
onze kerken zo bijzonder maken.
Het programma voor het feestjaar ziet er in
grote lijnen als volgt uit:
Januari
Tentoonstelling ‘Kerk in Beeld’ in het Fries
Museum. Rondje om de kerk
Speciaal voor het aanstaande jubileumjaar
organiseert het Fries Museum een kleine
tentoonstelling van tekeningen, prenten en
oude foto’s van kerken in Friesland. De kerk
van veraf gezien als middelpunt van het
dorp of ingezoomd op details aan de binnen- en buitenzijde met soms een kijkje in
de toren of onder de grond. Ze zijn vooral
gemaakt voor achttiende-eeuwse topografische publicaties en in opdracht van het
bestuur van het Fries Genootschap, maar
geplande afbraak, nieuwbouw of restauratie
waren ook geijkte momenten om potlood of
fototoestel te pakken. Naast originele werken aan de muur worden via een beamer
alle aanwezige beelden van de SAFT-kerken
binnen de collectie van het Fries Museum
groot geprojecteerd.
In het voorjaar organiseren de Stichting en
het Museum gezamenlijk een presentatie in
de filmzaal. Hou onze website en de digitale
nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.
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Maart
Serie uitzendingen van Omrop Fryslân
Omrop Fryslân maakt een tweeluik voor FryslânDOK over kerken in Fryslân en de rol van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Er wordt in de documentaires breed gekeken naar de problematiek van leegkomende
kerken in Fryslân. Hoe groot is dit probleem,
wat zijn eventuele oplossingen, hoeveel kerken kunnen een nieuwe functie krijgen als
bijvoorbeeld woonhuis of zorginstelling? De
vrijsstaande
variant
overname
van de
kerk van Wânswert door
de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt gevolgd. Daarbij komen ook de emoties aan bod
die bij zo’n overname komen kijken.
Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’
Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of
Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’
gehouden. Dit symposium staat geheel in het
teken van monumentale kerken in Fryslân.
Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr.
Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. Hij zal een lezing houden met als thema:
‘De wonderbare vermenigvuldiging van kerken in de 12de en 13de eeuw’. Hij zal deze
lezing verzorgen samen met prof. dr. Gilles
de Langen. Prof. dr Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen,
zal ook een rede houden op het symposium.
Hij heeft als thema: ‘Kerktorens in Fryslân’.
Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan
Kersbergen en prof. dr Herman Pley, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.
Tijdens het symposium wordt het vernieuwde boek Levende stenen officieel uitgereikt
aan mr Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden. In dit boek, onder
redactie van Hans Willems, staan verhalen
over alle 52 kerken die in beheer zijn bij de
Stichting.
Het symposium zal eveneens verrijkt en onderbroken worden door kleine theatervoorstellingen en door een documentaire over
hoe jongeren naar de Friese kerken kijken.
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Deze documentaire is gemaakt door studenten van hogeschool NHL/Stenden.
Doelstelling van het symposium is om de
jongste wetenschappelijke inzichten over
eigendom, beheer, onderhoud en gebruik
van kerken te delen met geïnteresseerden en
de Friese samenleving. Er is bewust gekozen
voor sprekers met een wetenschappelijk niveau en/of grote reputatie. De Stichting wil
hiermee laten zien dat het een belangrijke
rol heeft en wil behouden bij het onderhouden van het belangrijke erfgoed van de provincie Fryslân.
Bij dit magazine vindt u een flyer met meer
informatie over het symposium. Aanmelden
is mogelijk vanaf 18 december, bij voorkeur
via de website www.aldefrysketsjerken.nl.

we bezoeken de kerken per boot! U leest er
meer over elders in dit Stichtingsnieuws.

Verhalenwedstrijd met het Friesch Dagblad
Samen met het Friesch Dagblad organiseert
de Stichting een verhalenwedstrijd, met als
thema ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. We nodigen iedereen uit om eens te graven in het
geheugen en verhalen op te duikelen die uw
leven in en om de kerk hebben verrijkt, geschraagd, lastig gemaakt. Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u verdriet hebben bezorgd of juist
vreugde, of die op wat voor andere wijze dan
ook maar geraakt hebben.
Het zijn de ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen die de geschiedenis van de kerk levend en levendig houden, of het nu een âlde
Fryske tsjerke is of een nieuwbouwkerkzaal
met systeemplafond. Daarom: breng ons uw
verhaal! Kort mag, langer mag, proza mag,
poëzie ook.
Vragen of al een verhaal klaar?
Mail het voor 15 januari 2020 naar:
info@aldefrysketsjerken.nl

Op 29 augustus gaan we samen met belangstellenden de grens over, om kerken te bewonderen in Ost-Friesland.

Mei
Open Kerkendag
In de maand mei organiseren we een Open
Kerkendag. Op deze dag zijn alle 52 kerken
van de Stichting open voor het publiek.
Onze lokale vrijwilligers heten alle gasten
van harte welkom, en vertellen graag hun
verhalen over de kerk.

November
Het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken kan niet gedaan worden zonder de enthousiaste inzet van honderden vrijwilligers,
waaronder ook al onze bestuursleden. Voor
al deze vrijwilligers en voor onze jubilerende
donateurs organiseren we in de maand november een feestelijke middag, waarin wij
hen in het zonnetje zetten. Deze speciale middag is ook de afsluiting van ons jubileumjaar.

Juni
Bijzondere donateursexcursie met boottocht
Friese kerken zijn prachtig, maar Fryslân is
natuurlijk ook schitterend vanaf het water.
Die twee zaken gaan we combineren. Daarom
organiseren we op 6 juni een bijzondere donateursexcursie in de omgeving van Sneek. En

Juli en augustus
De maanden juli en augustus staan in Fryslân
traditoineel in het teken van Tsjerkepaad.
Ieder jaar zetten meer dan 250 kerken in Fryslân elke zaterdagmiddag de deuren open voor
het publiek. Ook worden vaak speciale activiteiten georganiseerd. Tsjerkepaad sluit in
2020 aan bij het thema van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’.
Als gezamenlijke activiteit wordt er mogelijk
een elfkerkenroute georganiseerd, langs de elf
kerken die genoemd worden in het vorig jaar
verschenen boek van Justin Kroesen.

September
In de maand september staan we op 9 september staan we stil bij de officiële oprichtingsdatum van de Stichting.
Oktober
Een aantal van onze kerken neemt deel aan
‘Nacht van de nacht’; een initiatief dat mede
mogelijk wordt gemaakt door de Friese Milieu
Federatie.
Het idee is om kerken én kerkhoven bij
nacht te laten ervaren door de bezoekers.
in deze maand vindt ook onze najaarsexcursie plaats, die dit jaar langs de dorpen
Allingawier, Gaast en Ferwoude gaat. De
kerken in deze drie dorpen zijn allemaal in
beheer bij onze Stichting.

Dit is het voorlopige programma voor het
jubileumfeest. Er kunnen nog zaken bijkomen of
worden aangepast. Hou vooral onze website in
de gaten. Hebt u vragen? Bel dan naar Rommie
van der Heide, tel. 058-2139666

gerealiseerd, ’t Jabikshuus, waarin onder meer vergaderingen en recepties plaatsvinden.

In samenwerking

De kerk van Sint Jacobiparochie in de steigers. Foto Jan Bonefaas

Kerk Sint Jacobiparochie straalt weer
De afgelopen maanden stond de Groate Kerk van Sint
Jacobiparochie in de steigers. En dat valt op, bij dit bijzondere kerkgebouw zo middenin het dorp. De kerk is
aan de buitenkant helemaal geschilderd. Daarmee heeft
het gebouw z’n karakteristieke gele kleur weer helemaal
terug. Deze gele kleur was door architect Romein in
1843 uitgezocht. Later werd de kerk wit. In 2011 heeft de
kerk z’n oorspronkelijke kleur teruggekregen.
Naast het schilderwerk is ook de karakteristieke lantaarn bovenop de kerk helemaal gerestaureerd. Deze
was in matige staat van onderhoud. Ook is er veel werk
verricht aan het voegwerk en zijn buiten de kerk natuurstenen platen gerestaureerd. Het werk kon verricht worden met dank aan subsidies en bijdragen van fondsen.
Onder meer het Juckema Sideriusfonds, dat een nauwe
relatie heeft met Sint Jacobiparochie, heeft bijgedragen
aan het onderhoudswerk.
De Groate Kerk uit 1844 werd in 1979 overgenomen
door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het gebouw
werd ingrijpend gerestaureerd en is sinds 1980 in gebruik als cultureel centrum. In het voorportaal is sinds
2011 een pelgrimsinformatiecentrum gevestigd.
De Groate Kerk functioneert al dertig jaar met veel
succes als cultureel centrum voor de hele voormalige
gemeente het Bildt en wijde omgeving. Het beheer is
in handen van Stichting Kultureel Sintrum De Groate
Kerk. Achter de kerk is in 2003/2004 een aanbouw

Activiteit met Tsjerkepaad
De afgelopen zomer werden opnieuw ongeveer 250 kerken opengesteld tijdens Tsjerkepaad. Dat zijn voor het
overgrote deel kerken die in beheer zijn van een plaatselijke kerkgemeenschap, maar er zijn ook kerken bij
van de Stichting Alde Fryske Tsjerken of van een plaatselijke stichting. De gezamenlijke activiteit van SAFT
en Tsjerkepaad op 13 juli was een groot succes. De pas
gerestaureerde kerk van Dedgum zat vol en de mensen
hebben genoten van een mooi programma, met bijdragen van Gerrit Groeneveld (namens Tsjerkepaad), Gerko
Last (namens SAFT over de restauratie van de kerk van
Dedgum), Bert Looper (directeur van Tresoar, over kerk
en kunst) en Jannie Brandsma met de zanggroep Vocal
Flex. Het geheel werd afgesloten door impresario Joke
Bakker. Volgend jaar hopen we weer een gezamenlijke
activiteit aan te kunnen bieden. Het thema is dan “Mijn
kerk, mijn verhaal.” In 2020 vieren we in Nederland 75 jaar
bevrijding. De kerken kunnen tijdens de openstelling verhalen vertellen over de oorlogstijd, of over de tijd daarna,
tot de dag van vandaag. We zijn benieuwd of het thema
weer net zo goed zal aanslaan als het thema kerk en kunst
waarvoor we dit jaar hadden gekozen. Dank aan allen die
zich tijdens Tsjerkepaad hebben ingezet. We hopen ook
volgend jaar weer een beroep op u te kunnen doen.
Gerrit Groeneveld, voorzitter Tsjerkepaad

Van de excursiecommissie
Excursie per boot!
De excursiecommissie zorgt ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
volgend jaar voor een primeur. Voor het eerst in het bestaan van de stichting zal een kerkenexcursie per boot
worden georganiseerd. De waterrijke zuidwesthoek van
Friesland leent zich daar bij uitstek voor.
De excursie-rondvaart zal plaatsvinden op zaterdag 6
juni 2020. Wij vertrekken uit Sneek, waar de luxe rondvaartboot Toerist VI van Rondvaartbedrijf M. van der
Werf voor ons klaar ligt aan de Jousterkade. De boot is
ruim van opzet, beschikt over drie salons, verdeeld over
twee dekken en is geheel aangepast voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. De salons zijn goed bereikbaar
met liften en op beide dekken bevinden zich aangepaste
toiletten.
Het vertrek zal zijn om 10.45 uur. We varen naar het
fraaie dorp Langweer aan de Langweerder Wielen, waar
we om ongeveer 12.30 uur zullen arriveren. Onderweg
genieten we van koffie of thee met een traktatie. In
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schilderijen en het meubilair. Het orgel, gebouwd door
Albertus van Gruisen, dateert uit 1811.
Woudsend heeft nog een schuilkerk gehad, de voormalige doopsgezinde kerk. Het nog bestaande gebouw uit
1858 is niet meer in gebruik als kerk. Het heeft in 1969
een nieuwe bestemming gekregen als ‘Kerkrestaurant
’t Ponkje’. Het interieur ademt nog de unieke sfeer van
een kerkzaaltje.
De voormalige gereformeerde kerk, gebouwd in 1912–
1913 in neoromaanse stijl, is sinds 1997 buiten gebruik.
Het interessante beeldbepalende gebouw is fraai verbouwd tot een particuliere woning.

Een primeur! Voor het eerst in het bestaan van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken gaan belangstellenden per boot een aantal kerken
én dorpen bewonderen. Foto: Stichting Alde Fryske Tsjerken

Langweer brengen we een bezoek aan de uit 1777 daterende dorpskerk met een bezienswaardig interieur
(preekstoel uit 1684 met rijk gesneden voorstellingen,
herenbank uit de bouwtijd en orgel gebouwd in 1784
door Lambertus van Dam). Om ongeveer 13.45 uur verlaten we Langweer en zetten we koers naar Woudsend.
Onderweg wordt een ‘Captainslunch’ aangeboden.
De aankomst in Woudsend zal zijn omstreeks 15.00
uur. Het dorp Woudsend heeft een interessant historisch centrum met veel monumentale panden. We brengen een bezoek aan de protestantse kerk De Karmel en
de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk.
De Karmel is als hervormde kerk gebouwd in 1837 in
waterstaatsstijl. Het interieur van de kerk is nadien
meermalen aangepast en gerestaureerd. Voor het laatst
gebeurde dat in 2007 – 2008. Daarbij is het interieur
ingrijpend gewijzigd en vernieuwd met een eigentijdse
inrichting. De kerk werd in 2009 uitgeroepen tot ‘de
mooiste kerk van Friesland’.
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De Sint Michaëlkerk is gebouwd in 1792 als schuilkerk.
Het is de oudste rooms-katholieke kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De toren dateert uit 1933
toen het gebouw de status van schuilkerk al geruime
tijd achter zich had kunnen laten. Het knusse interieur
is zeer bijzonder door de beelden, glas-in-loodramen,

Mogelijk is er tijd om een wandeling te maken door het
gezellige centrum van Woudsend met zijn vele historische panden, smalle straatjes en steegjes.
Het vertrek uit Woudsend zal zijn om ongeveer 16.30
uur, waarna we terugvaren naar Sneek. Onderweg kan
worden genoten van hapjes en drankjes. De aankomst
in Sneek is gepland omstreeks 18.00 uur.
Tijdens de vaartocht is er volop gelegenheid voor
het delen van informatie over de Stichting Alde Fryske
Tsjerken, het geven van toelichtingen over de te bezoeken dorpen en kerken en – niet in de laatste plaats – voor
onderlinge kennismaking en contacten. Het moet vooral ook een feestelijk en ongedwongen samenzijn worden, al varend door het unieke Friese waterlandschap.
Het tijdschema is nog voorlopig van opzet. Er kunnen
nog wijzigingen in komen. De begin- en eindtijd staan
wel vast. Op de website van Alde Fryske Tsjerken (www.
aldefrysketsjerken) volgt het definitieve vaarschema en
nadere informatie over onder meer de rondleidingen en
lezingen die op die dag ook voor alle (losse) bezoekers
worden gehouden.
Er zal een brochure worden gemaakt met informatie
over de te bezoeken dorpen en kerken die op de boot en
in de betreffende kerken verkrijgbaar is.
De kosten voor het totale arrangement bedragen
€ 60,-- per persoon.
U dient zich voor 29 mei 2020 per mail of telefoon
aan te melden!
mailadres: info@aldefrysketsjerken.nl; tel. 058 213966
Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.
(Vol = Vol)
Het bovenstaande bedrag graag na aanmelding overschrijven op NL92 INGB 0003 6906 69 t.n.v. Alde
Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘kerkenexcursie per
boot’ en het aantal personen.
Adressen van de kerken:
Langweer, Dorpskerk, Oasingaleane 13
Woudsend, De Karmel, Ald Tsjerkhof 2
Woudsend, St. Michaëlkerk, Merkstrjitte 11
Contactpersoon:Taeke van Popta, 06 2680 1938

Dorpskerk met stedelijke aspiraties

Peter de Haan volop in actie in ‘zijn’ Dorpskerk in Huizum.
Foto Stichting Alde Fryske Tsjerken

jaap van der boon
Als een oase ligt het oude dorpscentrum van Huizum te
midden van de drukte van de stad Leeuwarden. De dorpsstraat is nog steeds nauw, met huizen minstens 100 jaar
oud en een paar zijweggetjes leiden naar de lommerrijke
buurt rond de middeleeuwse dorpskerk.
Peter de Haan is de gids. De inwoner van Huizum Dorp
wijst op de nieuwe aanlegsteiger en prijst terecht deze
prachtige locatie voor trouwfoto’s. De weg naar de kerk
wordt abrupt versperd door een rood-wit afzethek.
Straters zijn druk bezig om de klinkers weer egaal in
het zand te leggen. Met een complimentje verschaft De
Haan zich toegang: de herstrating is juist op tijd klaar
voor weer een weekend met activiteiten in en rond het
oudste monument van Leeuwarden. Gevonden tufstenen in de muren wijzen er namelijk op dat het bedehuis
van Huizum uit de twaalfde eeuw moet dateren.
Dat de middeleeuwse kerk van Huizum zo bruist van de
activiteiten, is niet in de laatste plaats te danken aan De
Haan. Hij was tot voor kort de voorzitter van de plaatselijke commissie van de Alde Fryske Tsjerken. De voorzittershamer is pas overgenomen door Gerk Koopmans,
die vanuit zijn woning in een nieuwe flat letterlijk op de
kerk neerkijkt.
Het interieur van de Dorpskerk doet met zijn honderden
jaren oude preekstoel – de enige pre-reformatorische van
Fryslân – en herenbanken niet bepaald denken aan een
centrum voor culturele activiteiten. Er ontbreekt een
toilet en een keuken(tje): daarvoor moeten gasten naar
het iets verderop gelegen gebouw De Voorhof.
Toch is juist het monumentale karakter van de kerk de
reden dat er zo’n 70 tot 80 vrijwilligers geworven konden worden. De Haan. ‘Dat heeft absoluut te maken
met het cultureel erfgoed waartoe onze kerk behoort.’
Ongeveer 90 procent van de vrijwilligers komt uit de

directe omgeving. ‘Het heeft ook een beetje de functie
van sociaal hart van de buurt.’
De Plaatselijke Commissie organiseert een hele variatie aan activiteiten in de kerk: concerten, lezingen,
exposities en de uitgifte van boeken. De Haan legt ze
thuis op tafel: ‘Voetstappen door Huizum’ in een serie
stadswandelingen door Leeuwarden (2019), ‘Tienmaal
in Memoriam Patris’ met het langste gedicht van J.J.
Slauerhoff in alle wereldtalen (2018) en ‘(Schat)graven in
Huizum’ (2019), verhalen over de Huizumer dodenakker. ‘Op deze drie boekjes ben ik het meest trots’, wijst
De Haan, die als samensteller of mede-auteur nauw
betrokken was bij deze drukwerken.
Ook heeft de Plaatselijke Commissie ervoor gezorgd dat
Huizum niet vergeten werd in diverse wandelroutes door
de stad en zelfs meegenomen is in een sloepenroute. De
Haan gaf bij zijn afscheid een informatiebord aan de kerk,
dat de waterrecreanten duidelijk maakt dat ze misschien,
zonder er anders erg in te hebben, het oudste monument
van Leeuwarden rakelings passeren in hun vaartuig.
Voor de vier lezingen per jaar nodigt Peter de Haan altijd landelijk bekende namen uit. Zo spreekt voorzitter
prof. dr. Jouke de Vries van het college van bestuur van
de Rijksuniversiteit Groningen op 23 januari de Epo van
Doumarede uit in de Dorpskerk. Ook mr. Pieter van
Vollenhoven heeft achter de microfoon gestaan van het
Huizumer monument. Het leek eerst of de echtgenoot
van prinses Margriet niet reageerde op het verzoek van
Peter de Haan om een toespraak te houden. ‘Ik denk:
wat slordig’, blikt de Huizumer terug. Maar op een gegeven moment wordt hij gebeld. ‘Pieter van Vollenhoven’,
klinkt het door de telefoon. Een grap van een goede kennis die bekende Nederlanders imiteert, denkt De Haan
meteen, en barst in lachen uit. ‘Pardon, wat is er aan de
hand?’, klinkt de karakteristieke stem aan de andere kant
van de lijn. Dan herpakt De Haan zich en vertelt Van
Vollenhoven over zijn mensen imiterende kennis. ‘Oh,
wat enig’, is de reactie van Van Vollenhoven.
De kerk en De Voorhof worden regelmatig verhuurd,
De Voorhof zelfs elke zondag voor kerkdiensten van de
christelijke gemeente Elim. Beide gebouwen worden meer
gebruikt dan toen de protestantse kerk de eigenaar was, is
De Haan’s overtuiging. De kerk was bijvoorbeeld tijdens
de herdenking van de Mata Hari-executie precies 100 jaar
na haar executie in 1917 ‘bomvol’, herinnert de Huizumer
zich. Hij noemt het ook met afstand het mooiste evenement dat hij in en rond de Dorpskerk heeft georganiseerd.
Bedrijvig als hij is, gaat De Haan met het neerleggen van
de voorzittershamer niet achter de geraniums zitten. Hij
blijft rondleidingen geven en lezingen organiseren voor
‘zijn’ Dorpskerk, zoals de Anna Maria van Schurman
Lezing op 9 april met Daan Roovers (Denker des Vader
lands) en de 5 Mei Rede door Geert Mak (ook 2020).
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Kees Kuiken

Middeleeuws herdenken
in woord en beeld:
memoria in kerken van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Een bijzondere kinderzerk in de
Doelhoftsjerke van Aldeboarn

Dorpelingen dragen kaarsen naar de kerk voor Maria Lichtmis. Miniatuur uit een verlucht getijdenboek van de hand van Simon Beningh (vermeld
Brugge 1500-1562). The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 50.

In Alde Fryske Tsjerken 11 (2014) was te lezen hoe
overleden dorpelingen in Hommerts tot kort vóór
de Hervorming werden herdacht met regelmatige
missen en andere gebeden voor hun zielenheil. Deze
laatmiddeleeuwse ‘memoriecultuur’ verdween officieel in 1580 uit Friesland.1 Hij is in de afgelopen
jaren opnieuw in kaart gebracht. Historici onderzochten de geschreven bronnen en kunsthistorici
de artistieke resten ervan. Een en ander resulteerde
in 2011 in de landelijke website Medieval Memoria
Online (MeMO), die onder – veel – meer 148 Friese
kerken beschrijft.2 Daarvan zijn 22 eigendom van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken. Hoe zat het in deze
kerken precies met de memoriecultuur?
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Memoria en erfgoed
Memoria is een verzamelterm voor allerlei vormen van
georganiseerde en/of geïnstitutionaliseerde herinnering.
In de late middeleeuwen werd de herinnering aan overleden familieleden en andere personen georganiseerd
met een bijzondere bijbedoeling. De katholieke kerk
leerde dat de zielen van bijna alle gelovigen – heiligen
uitgezonderd – in het ‘vagevuur’ moesten louteren voordat ze naar de hemel mochten. Hoe meer voor hen werd
gebeden, hoe sneller ze in de hemel kwamen. De kerk
leerde ook dat speciale missen voor het ‘zielenheil’ van
de doden bijzonder werkzaam waren.
Daar hing wel een prijskaartje aan. De middeleeuwse
memoriecultuur was in zekere zin een markt waarop
parochiegeestelijken, kloosters en privéstichtingen hun
diensten aanboden.3 Kunstenaars profiteerden eveneens
van de vraag om aandacht voor – rijke – overledenen.

Allerlei kunstwerken, van rijk bewerkte grafstenen tot
gebrandschilderde ramen en geschilderde portretten,
trokken tot 1580 de aandacht van kerkbezoekers, al dan
niet met het nadrukkelijke motto: ‘Bidt voor de ziel’.
Bij een parochiekerk of klooster bestelde ‘zielmissen’ en/of voorbeden voor overledenen werden vaak
genoteerd in de heiligenkalender voorin een missaal, of
anders in een speciaal memorieboek. Na de Hervorming
hadden ze geen nut meer. De meeste zijn verloren gegaan. In Friesland is alleen uit Hommerts een deel van
een memoriekalender bewaard. Een afschrift van zo’n
kalender uit Dronrijp is in 1658 gepubliceerd door de
(protestantse) geschiedschrijver Christianus Schotanus.4
De kalender uit Hommerts is opgenomen in MeMO,
maar die uit Dronrijp niet. De reden is dat MeMO
uitsluitend origineel middeleeuws erfgoed – teksten en
kunstwerken – tot 1580 documenteert, geen ‘surrogaten’
zoals edities uit latere jaren. Voor Friesland is daarbij
een unieke en rijke bron over het hoofd gezien: de
Beneficiaalboeken, een register uit 1543 met inkomsten
van geestelijke instellingen zoals parochie- en pastoriefondsen, maar ook privéstichtingen (zie kader) die
zielmissen verzorgden.5
Artistiek erfgoed
De oogst aan kunstzinnige overblijfselen van de laatmiddeleeuwse memoria zoals grafzerken en epitafen
is rijker. In 22 middeleeuwse kerken van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken vermeldt MeMO zulke objecten.
Daarvan moet één bij nader inzien vervallen. In de
kerk van Augsbuurt is een romaanse grafplaat met een
knotskruisversiering bewaard, maar zonder de naam van
een te herdenken overledene.6 Strikt genomen is dit dus

van de Stichting. Verrassend genoeg werd deze formule
na 1580 nog gebezigd op grafzerken in Sexbierum en
Spannum: voor de katholiek gebleven Liauckama’s cum
suis, de adellijke bewoners van Liauckamastate, en in
Spannum voor Eelcke Iacobs Duinterp, een katholieke
boer met acht kinderen.11 Het in het openbaar opdragen van zielmissen was na 1580 verboden, maar stil
gebed voor iemands zielenheil zal in de praktijk nog wel
lang gebruik zijn geweest.
Bladzijde uit de Beneficiaalboeken van 1543. Foto Geale Groen/Omrop
Fryslân.

geen memoria-object. In de plaats van Augsbuurt kan
Sint Jacobiparochie komen, want daar zijn in 2010-2011
verschillende grafzerken van vóór 1580 herontdekt – te
laat om nog in MeMO mee te doen, maar zeker niet te
laat om in dit tijdschrift te worden beschreven.7
Het is geen toeval dat in bijna alle gevallen de opname
van deze kerken in MeMO is te danken aan de aanwezigheid van zulke laatmiddeleeuwse grafzerken. Friese
zerkhouwers hadden al vóór 1580 zo’n grote reputatie
dat ze hun zerken vaak signeerden. Hun werk vond
aftrek tot ver buiten Friesland. Zelfs tweedehandszerken van Friese meesters waren gewild bij de elite van
hun tijd.8 Anders dan gebedsportretten en dergelijke
kunstwerken hebben vrij veel zerken in Friese kerken
de Hervorming overleefd. Sinds 2007 werkt drs. Hessel
de Walle te Eelde aan de ontsluiting van de inscripties
en wapens erop. De inscripties zijn onlangs ook toegevoegd aan de site allefriezen.nl.9
Bidt voor de ziel
Met gedrukte hulpmiddelen zoals de Beneficiaalboeken
en digitale zoals MeMO en allefriezen.nl is voor memoria-onderzoekers in en buiten Friesland in de laatste
jaren een nieuwe wereld opengegaan. Met twee simpele
voorbeelden kunnen we laten zien hoe deze hulpbronnen zich laten benutten.
Bij de jongste uitgave van de Beneficiaalboeken wordt
een pdf-bestand van de hele tekst meegeleverd. Daarin
kun je zoeken op trefwoorden zoals ‘memorie’ of ‘eeuwig deel’, beide gebruikelijke termen voor een laatmiddeleeuwse herdenkingsdienst.10 Het is dan wel zaak om
alle mogelijke spellingen van deze termen stuk voor
stuk uit te proberen, want in 1543 was er nog geen standaardspelling. Zo kunnen memoria-diensten worden
herkend in vier middeleeuwse kerken die tegenwoordig
eigendom zijn van de Stichting Alde Fryske Tsjerken:
Britswert, Hijum, Swichum en Sijbrandahuis.
Ook het voorkomen van de aansporing ‘Bidt voor de
ziel’, die bij uitstek is verbonden met de middeleeuwse
– katholieke – memoria-praktijk, kan zo worden nagetrokken. Dat lukt niet in de Beneficiaalboeken of
MeMO, maar wel via de vrije zoekfunctie in het hoofdmenu van allefriezen.nl. In dit geval zijn de zoektermvarianten ‘bid’, ‘bidt’, ‘voor’ en ‘foor’ ingevoerd. Dat leverde negen treffers op, maar geen enkele in de kerken

Vier dorpskerken in 1543
Over memoria-praktijken in Britswert, Hijum, Swichum
en Sijbrandahuis vóór 1580 kunnen we dus lezen in de
Beneficiaalboeken. In Britswert verzorgde heer Pier,
de pastoor, een ewich deel ofte memorie voor een ongenoemde dorpeling en nog een ewich deel voor olde heer
Tzierck Tyepkez. Een ewich deel was dus een jaarlijkse
herdenking die in theorie altijd (en in de praktijk tot
1580) zou doorgaan. Het woord ‘deel’ geeft aan dat
Tzierck niet alleen werd herdacht in gebed, maar ook
met een jaarlijkse uitdeling van geld of voedsel aan de
armen. De titel ‘heer’ betekent in dit geval waarschijnlijk dat Tzierck priester – en geen ridder of heer van een
‘heerlijkheid’ – was.12
Hijum (19 huishoudens in 1552) en Swichum (12 huishoudens) waren kleine parochies in wat toen Leeuwarderadeel heette.13 Het kerkje van Hijum is al vóór 1200
gebouwd. Sporen van een lage aanbouw zouden kunnen
wijzen op een zijaltaar, dat in andere dorpskerken vaak
een privéstichting huisvestte.14 Geen enkele zestiende-eeuwse bron noemt echter zo’n stichting (‘leen’) in
Hijum. Pastoor Willem verzorgde hier in 1543 een wekelijkse vrijdagse brooduitdeling voor het zielenheil van
Fecke Aebynga, een edelman die in 1479 grietman van

De Nicolaaskerk te Hijum. Foto Picasa via WikiMedia Commons.
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Wapensteen van de Aytta’s en de dorpskerk te
Swichum. Foto’s Romke Hoekstra via WikiMedia
Commons

Leeuwarderadeel was. Heer Willems voorganger heer
Mathias Eelbing is in 1524 in Hijum begraven onder een
hergebruikte zerk, die waarschijnlijk nog uit de bouwtijd
van de kerk dateert. De oorspronkelijke versiering van
deze zandstenen grafplaat was vóór 1200 namelijk gangbaar op deksels van stenen grafkisten. In 1524 is hieraan
de naam van heer Mathias toegevoegd, met een miskelk
als teken van zijn priesterschap.15
Swichum is vooral bekend als stamdorp van de geleerde boerenfamilie Aytta, die er in 1573 een armhuis
stichtte. De bewoners moesten dagelijks bidden voor
het zielenheil van de stichters. De gevelsteen van het
in 1911 afgebroken armhuis siert nu de kerkhofmuur.
In 1543 werkten twee priesters in Swichum: de plaatsvervangende pastoor en heer Pieter, priester van een
privéstichting (zie kader). Door wie Pieters ‘prebende’
(voor het eerst vermeld in 1494 en gewijd aan Maria)
was gesticht, en voor wiens zielenheil, is onbekend.
De pastoor-plaatsvervanger nam waar voor dr. Viglius
ab Aytta, die in 1543 zelf als raadsheer bij de Grote
Raad in Mechelen werkte. In 1572 stichtte Viglius een
tweede prebende in Swichum. Er waren in 1543 eeuwige
memories voor vier overleden dorpelingen, die voor dit
doel land aan de kerk hadden nagelaten. Uit de pachten werden zielmissen betaald.16 De bekendste in 1543

Privéstichtingen in de kerk
Rijke particulieren konden in de late middeleeuwen een
eigen altaar stichten waarop een eigen priester voor hun
zielenheil bad. De priester en het onderhoud van het altaar werden betaald uit een privéfonds dat te boek stond
als ‘kapelanie’ of ‘prebende’ en in Friesland ook wel als
‘leen’. Sommige oude Friese lenen hebben de Hervorming
overleefd en fungeren nu als studiefonds.22
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herdachte Swichumer was den welgeleerden meester Buijko
(† 1528), een heeroom van Viglius. Hij is niet begraven bij
de Aytta’s in Swichum maar in Den Haag, waar hij raadsheer was. Viglius zelf rust in de kathedraal van Gent,
waar nog een drieluik met een gebedsportret van hem
is te zien. In 1561 liet hij een verguld zilveren monstrans
maken die mogelijk voor Swichum bestemd was.17
In 1543 tekende curatus (pastoor) Bernardus Alckema
van Sybrandahusum voor een eewige momorie ten bate van
wijlen Aulthie Roloffsz en all zijn geslachte. Van Aulthie is
verder niets bekend, maar zijn memorie in Sijbrandahuis
heeft hem ontrukt aan de vergetelheid – en wie weet aan
het vagevuur. Aulthie was misschien een oudoom van
de Friese geschiedschrijver Suffridus Petrus (1527-1597),
want diens grootvader Suffridus Rodolphi was pachtboer op Starkenborgh in Sijbrandahuis.18 Of de pake van
de geschiedschrijver dan ook werd herdacht als lid van
Aulthies geslachte, is niet bekend.
Bont panorama
Dit zijn allemaal inkijkjes op sleutelgatformaat, maar je
zou daarnaast ook een breder beeld willen krijgen van de
middeleeuwse memoria in Friesland en elders. Een bont
panorama werd in 1999 aangeboden op de tentoonstelling ‘Leven na de dood’ (Catharijneconvent, Utrecht),
waarvan een prachtige publicatie is verschenen. Ook de
Friese gebedsportretten van Frans Minnema († 1540) en
Wyts Iongama († 1562) staan er in.19
Nieuw onderzoek naar memoria-praktijken op het
middeleeuwse Nederlandse platteland, waarvan naar
verhouding weinig teksten en kunstwerken over zijn, is
onlangs in boekvorm gepubliceerd.20 Dankzij de rijke
zerkhouwerstraditie, maar vooral dankzij de unieke gegevens in de Beneficiaalboeken, zijn hierin 26 Friese
dorpsparochies opgenomen – bijna de helft van de 56
onderzochte parochies.

‘Minnema-altaar’ met gebedsportretten voor Frans Minnema († 1540) en Wyts Iongama († 1562) aan een altaarstuk met de Heilige Familie.
Olieverf op paneel. Fries Museum, Leeuwarden | Collectie Provincie Fryslân

Een van de conclusies in het nieuwe boek is dat de
memoria-praktijk vooral draaide om loyaliteit. Voor de
nabestaanden bleven de overledenen er gewoon bij horen. Dat de zorg voor hun welzijn niet ophield bij de
uitvaart, werd minstens eenmaal per jaar in de (dorps)
kerk gevierd. Een Fries testament uit 1511 verwoordt die
zorgplicht treffend: dye levende den doode daer trouwelick
in te helpen.21
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Doeke Sijens

Opdat zij rusten mogen

Een familiegraf op het kerkhof
van Boer
De Mariakerk in Boer met op de voorgrond de grafkelder
van de Stinstra’s en de De Clercqs. Foto Hans Willems

Toen op donderdag 20 april 1899 de trein uit de
richting Leeuwarden om 15:27 arriveerde bij station Franeker, wachtten daar zes mannen naast een
vrachtwagen met daarvoor twee paarden. Nadat de
trein was gestopt, liepen de mannen het perron op
om twee lijkkisten uit een wagon te halen. Daarmee
begon de laatste fase van een door Pieter de Clercq
zorgvuldig voorbereidde operatie om zijn eerder in
Amsterdam begraven moeder en broer een plaats
te geven bij andere familieleden op het kerkhof van
Boer. Nadat de kisten in de met een zeil overspannen wagen waren gezet, vertrok de stoet in noordelijke richting. De Clercq voegde zich bij hen; hij had
de gebeurtenissen op het station nauwkeurig in de
gaten gehouden. De inwoners van Franeker, die de
stoet voorbij zagen rijden, kenden De Clercq goed,
hij had vaak bij zijn grootmoeder Elisabeth StinstraBanga gelogeerd, die in de Zilverstraat woonde.
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Pieter de Clercq (1849-1934) had in 1897 besloten om
zijn baan als directeur van de Ontvang en Betaalkas
in Amsterdam op te geven. Hoewel hij in het bevolkingsregister simpel als ‘kassier’ werd vermeld, was De
Clercq een zeer vermogend man, met een huis aan de
Herengracht. Kennelijk bevredigde hem de positie, die
hij binnen de Amsterdamse elite bekleedde, niet meer
voldoende. Hij ontwikkelde daarom het plan om naar
Friesland te verhuizen en zich daar in te spannen voor

Pieter de Clercq
in 1908. Collectie
Tresoar

het gebruik van het Fries. Met name het onderwijs in het
Fries, dat hij ook als zijn moedertaal beschouwde, wilde
hij bevorderen. Daarnaast was hij van mening dat het
niet meer dan fair was om het geld dat hij met de verhuur
verdiende van een aantal grote boerderijen (met veel
grond) in Friesland, ook in deze provincie te besteden.1
Deze voornemens voerde De Clercq ook uit. Dertig
jaar lang zou hij een drijvende kracht binnen de Friese
beweging zijn. Als deftige patriciër, met nogal dwingende omgangsvormen, was hij een opvallende figuur,
die meerdere malen in aanvaring kwam met andere
‘bewegers’ als ds. Wumkes en Douwe Kalma. Omdat hij
zo gehecht was aan Franeker, wilde hij daar in eerste instantie ook gaan wonen. Hier stak zijn vrouw echter een
stokje voor, waarschijnlijk was zij niet zo gecharmeerd
van het kale Noorden. Daarom liet De Clercq een

Elisabeth Banga zou, als weduwe, de nalatenschap van
haar man goed beheren.
Volgens het kadaster van
1832 bezat de familie in totaal negen ‘zathes’ met veel
grond. Daarvan werd trouwens Elgersma State in 1849
afgebroken en vervangen
door een nieuwe boerderij.4
Joannes en Elisabeth hadden vier kinderen. Aaltje
(1816-1890), de oudste docht
er, trouwde met banBoer, ingangsportaal van de kerk, afkomstig
kier Pieter de Clercq sr.
De villa in Feanwâlden. Foto RCE opname 1983
van Elgersma State. Foto AFT
(1807-1879) en woonde in
Amsterdam. Pieter Stinstra (1819-1861), de oudste zoon,
kapitale villa in Feanwâlden bouwen, naar een ontwerp
studeerde net als zijn vader rechten, niet meer in Franeker
van Hendrik Kramer.
maar in Groningen. Na zijn studie werd hij griffier bij het
Toen hij in Franeker op zoek was naar een geschikt
kantongerecht in Beetsterzwaag. Heel hard heeft hij
huis, had De Clercq ook weer eens het kerkhof van
niet gewerkt, vaak wordt hij vermeld als rentenier. In
Boer bezocht. Hier waren zijn grootouders begraven,
1856 nam hij ontslag bij de rechtbank en ging weer bij
een oom, een nichtje en zijn eigen vader. Zijn moezijn moeder in Franeker wonen. Waarschijnlijk was hij
der en zijn broer waren achtergebleven op de Oude
lichamelijk niet sterk, want hij overleed in 1861 ‘na een
Westerbegraafplaats in Amsterdam. Dit zal hem gelangdurige sukkeling’. Hij werd naast zijn vader in Boer
stoord hebben en daarom besloot hij om zijn familie
begraven. De tweede dochter van Joannes en Elisabeth
te herenigen. Hij informeerde bij allerlei instanties hoe
was Leeuwkje Stinstra (1834-1925), die met haar echtgehij dit aan kon pakken en vroeg toestemming bij de
autoriteiten. In Boer gaf een beheerder hem het advies
noot (en neef) Klaas Banga in Harlingen woonde. Toen
om voor zijn twee familieleden een nieuw graf te kopen,
een dochter van dit echtpaar, ook Elisabeth Banga gehewant dan was er ‘ook geen drukte met die steenen’, die
ten, slechts 25 weken oud overleed, werd ook zij in Boer
voor een bijzetting gelicht moesten worden.2 Zo ontbegraven. De tweede zoon van Joannes en Elisabeth,
Tjeerd Stinstra (1826-1893) moet wat een buitenbeentje
stond een familiemausoleum, dat de herinnering levend
zijn geweest. Hij woonde lange tijd in Londen en zijn
hield aan zijn Friese familie.
zaken liepen niet heel erg voorspoedig, zo moest hij een
lening bij zijn zuster afsluiten. Hij heeft de banden met
Het eerste familielid van De Clercq dat in Boer was
Friesland niet onderhouden.
begraven, was zijn grootvader van moeders kant Joannes
Stinstra (1789-1842). Dat voor hem Boer als laatste rustNa de begrafenis van de baby Elisabeth verstoorde
plaats werd gekozen, moet te maken gehad hebben met
lange tijd niets de rust bij de familiegraven in Boer,
de Elgersma State, die aan de rand van het dorp stond.
tot Elisabeth Banga begin 1879 overleed. Toen vertrok
Deze state was al lange tijd eigendom van de Stinstra’s.
opnieuw een voorname rouwstoet uit Franeker naar het
Op het terrein van de state stond ook een zomerhuis
kerkhof. Pieter de Clercq jr. zal daar zeker bij aanwezig
en het lijkt waarschijnlijk dat de familie hier geregeld
zijn geweest. Hij had sinds een paar jaar het directeurverbleef.3 De Stinstra´s waren een bekende, welgestelde
doopsgezinde familie uit Harlingen, die beroepen uitoeschap van de bank overgenomen van zijn vader, die een
beroerte had gehad. Nu het huis van Elisabeth Banga
fenden als dominee of medicus. Pieter Stinstra, de vader
in Franeker beschikbaar kwam, besloten Aaltje en haar
van Joannes, had in Franeker aan de universiteit gestuman om daar te gaan wonen. Het was er rustiger dan in
deerd en zich naderhand als doopsgezinde dominee
Amsterdam en de woning was ook geschikter voor een
in die plaats gevestigd. Joannes studeerde in Franeker
patiënt dan het grote huis aan de Herengracht. Slechts
rechten en werd later griffier bij de rechtbank. Zeer teenkele maanden nadat ze in Franeker waren komen wogen zijn zin werd hij nog voor korte tijd ingelijfd in het
leger van Napoleon. Hij trouwde met Elisabeth Banga
nen, overleed De Clercq sr. ‘na een langdurig lijden’ en
(1793-1879), dochter van een arts uit Franeker. Haar
ook hij werd in Boer begraven.
broer Klaas was van 1847 tot en met 1856 burgemeester
Aaltje Stinstra vond het in haar eentje te stil in Franeker
van Franeker, een functie die overigens ook werd uitgeen vertrok na een paar maanden weer naar Amsterdam.
Haar zoon Pieter jr. was een harde werker, zijn oudere
oefend door een broer van Joannes.
broer Johannes (1842-1867) had andere ambities. Hij
Het lijdt geen twijfel dat Pieter de Clercq zeer trots was
hield van uitgaan, van kunst en van reizen. Hij stierf al
op deze familie. Joannes Stinstra stierf plotseling, ‘op het
op 25-jarige leeftijd, ‘na eene hevige ziekte van weinige
onverwachtste’ zoals in zijn rouwannonce werd gemeld.
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De grafkelder van de Stinstra’s en De Clercqs. Foto Hans Willems

Detail van het graf van Pieter de Clercq sr. Foto Hans Willems
< Het graf van Joannes de Clercq (1842-1867) en zijn moeder Aaltje
Stinstra (1816-1890). Foto Hans Willems
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dagen.’ Pieter de Clercq was zeer op zijn broer gesteld
en dat moet de reden zijn geweest, dat hij hem in 1899
alsnog in Boer liet begraven, dichter in de buurt dan het
verre Amsterdam. Na de herbegrafenis van zijn moeder
en broer, liet hij een grafsteen op het graf plaatsen, die
wat moderner oogt dan de Stinstra-graven. De Clercq
koos voor zijn broer Psalm 73, vers 28 als graftekst (‘Het
is mij goed nabij God te wezen’) en voor zijn moeder
Openbaringen 14, vers 13 B (‘Ja, zegt de Geest, opdat zij
rusten mogen van hun arbeid’).
De Clercq was begin april 1899 met zijn gezin naar
Feanwâlden verhuisd en in dezelfde maand werd dus ook
de herbegrafenis van zijn moeder en broer afgerond. Pas
toen alle werkzaamheden in Boer tot een goed einde
waren gebracht, betaalde hij de werklieden hun loon
uit. Een informant had hem namelijk gewaarschuwd ‘dat
men hier op verschrikkelijke wijze wordt beet genomen,
zoowel door aansprekers, lijkwagenverhuurders, iedereen
[...] die men moet gebruiken voor- en bij eene begrafenis.’
Mogelijk was het bedoeling van De Clercq geweest
om later ook zelf in Boer te worden begraven. In 1928
bekoelde zijn liefde voor Friesland echter tot onder het
nulpunt omdat hij – naar zijn smaak onterecht – veel
meer gemeentebelasting moest gaan betalen. Woedend
verkocht hij zijn villa in Feanwâlden en verhuisde naar

Zeist. Hoezeer de tijden inmiddels veranderd waren,
blijkt wel uit het feit dat De Clercq werd gecremeerd.
Voor deze plechtigheid waren geen leden van de Friese
beweging uitgenodigd, hij was zeer ontstemd over de
koers die met name de Jong Fryske Mienskip volgde.
Wel waren een aantal huurders van zijn boerderijen
aanwezig, toch een teken van continuïteit.
Inmiddels is ook de tweede Elgersma State in Boer al
weer afgebroken en vervangen door een moderne boerderij. De graven van de familie Stinstra en De Clercq,
ooit uit sentiment en familietrots bij elkaar gebracht,
zijn echter nog altijd op het kerkhof te vinden.
Doeke Sijens (1955) is bibliothecaris en schrijver. Zijn meest recente
publicaties zijn Aangeraakt door een nieuw licht. Alida Pott en
De Ploeg (2018) en Jaap Min. Wat zich schildert tussen polder
en duin (2019).
Noten
1 Koen Zondag, ‘In alles singulier. Een verhaal over Pieter de
Clercq (1849-1934)’, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 31
(2005), pp. 205-222.
2 Archief van de Familie De Clercq en aanverwante families,
Stadsarchief Gemeente Amsterdam, inv.nr. 255-262, https://
archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/255.nl.html. Alle
citaten zijn uit deze bron afkomstig.
3 Kadaster 1832, Minuutplan Ried A2, www.allefriezen.nl
4 H. de Haan, ‘Elgersma State to Boer’, Friesch Landbouwblad,
15 augustus 1958; Kerst Huisman, ‘Boer, ‘bij ouds Buurstra’: in
tsjerke mei in hânfol huzen’, Leeuwarder Courant, 8 juni 1994.

Louw Dijkstra

Op de terp van Wodan

De kerk van Wânswert

Wie Wânswert vanuit het zuiden nadert over
de Skettersdyk, ziet een van de mooiste dorpsgezichten van Friesland: de slingerende opvaart
naar het dorp, met op de voorgrond de molen
Victor, daarachter de grotendeels afgegraven
terp en daarbovenuit de kerk met de imposante zadeldaktoren en opvallende keermuur.
De stichting Alde Fryske Tsjerken nam eind
september de kerk over van de Protestantse
Gemeente Wânswert-Jislum.
In de volksmond – en op Wikipedia – wordt de
naam Wânswert verklaard uit ‘Wodans wierde’, maar
er bestaan ook minder spectaculaire afleidingen.
Gildemacher denkt dat er een verwijzing in voorkomt naar een persoonsnaam die verwant is aan de
volksnaam Vandalen of het werkwoord wandelen (‘ruilen, bewegen’)1. De oudste vermelding van het dorp
komt voor in de levensbeschrijvingen van de abten
Siardus en Sybrandus van klooster Mariëngaarde. In
de levensbeschrijving van Siardus is sprake van een
wonderbaarlijke genezing van een blinde ‘in parrochia Wandelswerth’2.
Rond 1500 had Wânswert volgens de Registers van
Aanbreng niet alleen patroons- en pastoriegoederen, maar
ook prebendegoederen. Dit wijst erop dat het dorp twee
geestelijken had: een pastoor en een prebendaris. De
prebende was vaak verbonden aan een bepaald altaar,
dat in dit geval gewijd was aan de heilige Juliana.3 Juliana
van Nicomedia was een populaire beschermheilige bij
geboorten en ziekten, maar onder de kerk- en altaarpatronen in Noord-Nederland komt zij – voor zover bekend
– zelden voor. In de Hervormingstijd waren beide toenmalige geestelijken in Wânswert, pastoor Bemardus van
Stellinckwerff en prebendaris Joannes Joannesz, blijkbaar
protestant-gezind, want ze namen in 1567 beide de wijk

naar Oost-Friesland, destijds een bekend toevluchtsoord
voor Nederlandse protestanten. Ze moeten redenen gehad hebben om bang te zijn voor de strafmaatregelen
van stadhouder Aremberg na de onlusten van 1566. In de
ordonnantie van Aremberg, ‘tot apprehensie (gevangenneming) van ... onderstaande Heeren Priesteren’, van 29
maart 1567, wordt van hen gezegd: ‘eertyts Pastoer toe
Wanswert’ resp. ‘eertyts Prebendarius toe Wanswert’, zodat ze blijkbaar dit arrestatiebevel niet hebben afgewacht
en al een veilig heenkomen hadden gezocht.4
Als opvolger kreeg Wânswert een rechtzinnige roomse pastoor, Fetze Tjallings. Na de omwenteling in 1580
vluchtte deze op zijn beurt naar het toen nog Spaanse
Groningen zoals het Register van Geestelijke Opkomsten
meldt: ‘Her Fetse Tiallingsz, pastoir is twee dagen voor
Joannis na Groning getogen end noch niet wedergekomen’. De in 1567 gevluchte Bemardus, nu Acronius
genoemd, keerde terug naar zijn oude parochie en werd
daarmee de eerste predikant van de nu protestantse
gemeente Wânswert.5 De in 1567 eveneens gevluchte
prebendaris Joannes Joannesz, is mogelijk dezelfde als
Johannes Colerus, van wie de grafzerk in het koor van
de Wânswerter kerk ligt6. Op de zerk staat: ‘Dienaer des
Woerts Godts binnen Wanswert sterff Novembris 1601,
olt 68 laer.’ Aangezien zijn voorganger Acronius vóór
1582 stierf, is het waarschijnlijk dat Colerus vanaf toen
tot zijn eigen dood in 1601 predikant was in Wânswert.
De gemeente besloot op 28 april 1580 om de prebendeinkomsten voortaan te gebruiken ‘ten profijt voor hare
armen end andere goede gebruiken.’7
‘Afgodsliederen’
Begin negentiende eeuw waren de kerkelijke spanningen die zouden leiden tot de Afscheiding, ook te merken in Wânswert. De tegenstellingen tussen orthodox
bevindelijken en liberalen hadden zich met name
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Tekening van Stellingwerf, ca. 1723

in 1858 ongeveer vijftig leden. Ze had toen al een eigen
kerkgebouw en een pastorie, die beide in Wânswert aan
de Streek stonden. Uit deze afgescheiden gemeente zou
aan het eind van de eeuw, zoals in de meeste dorpen in
Ferwerderadeel, de Gereformeerde Kerk ontstaan.

De kerk vanuit het noordoosten. Foto AFT

toegespitst op het (gedwongen) zingen van de evangelische gezangen. In Wânswert leidde dit in september
1834 tot een incident tijdens de zondagse eredienst.
Toen de predikant een gezang wilde opgeven stonden
midden in de kerk plotseling drie mannen op die hem
dringend te verstaan gaven dat zij het zingen van deze
‘afgodsliederen’ niet op prijs stelden. Een van hen was
volgens de predikant daarop ‘met kwaadaardige en dreigende blikken door de kerk gelopen’ en had daarbij
‘schrikwekkende blikken naar de preekstoel geworpen,
wat hem ijselijk onthutste’. Twee van de mannen hadden
daarbij geroepen: ‘Dit is van den Heere’. De drie mannen, de gebroeders Faber uit Tergracht, werden wegens
’het verwekken van beroering en wanorde’ door de
rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden
gevangenisstraf en een geldboete.
Uit dit incident blijkt dat er ook in Wânswert onvrede bestond met de liberaal-modernistische koers
van de Hervormde kerk. Dit leidde in 1835 tot de afscheiding van een klein aantal kerkleden, die op 6 januari 1836 met afgescheidenen uit het naburige Burdaard/
Wânswert aan de Streek de Christelijk Afgescheidene
gemeente Wânswert-Burdaard stichtten. Volgens het
zogenaamde Onderwijzersboekje telde deze gemeente
Plattegrond (uit: Herma van den Berg, Monumenten
van Geschiedenis en Kunst)

Bouwgeschiedenis
De huidige kerk van Wânswert dateert voor een groot
deel uit de 16e eeuw, en is daarmee een van de jongste
kerken van Ferwerderadeel. Het gebouw had echter een
vroeg-middeleeuwse voorganger. In de Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht komt een rekening voor uit
1335 van een wijbisschop voor de ‘consecracione chori in
Wandelsweert’, kennelijk de wijding van een nieuw koor
van de kerk in Wânswert8. Deze wijding wijst op een
toenmalige uitbreiding of verbouwing van een oudere
kerk. De tufsteen in het huidige koor zou ouder materiaal
kunnen zijn dat bij deze herbouw opnieuw is gebruikt,
maar Herma van den Berg oppert ook de mogelijkheid
dat het huidige koor in een bestaande, halfronde apsis
(uitbouw) van tufsteen is uitgekapt9. De onregelmatigheid van de vijfzijdige vorm zou daarvoor een aanwijzing
kunnen zijn. Als dit inderdaad het geval is, moet het
inwendige van het koorgedeelte gedateerd worden vóór
het midden van de twaalfde eeuw. In het andere geval, namelijk dat er sprake is van hergebruik van de tufsteen, zou
het koor als oudste deel van de huidige kerk kunnen stammen uit 1335. Aan de buitenkant werd het later ommetseld
met bakstenen. Volgens W.K. van der Veen gebeurde dat
in 1778 na een schenking door twee vermogende dames.10
De patroonheilige van de kerk is onbekend. Reitsma
vermoedt dat het Petrus was, maar bronnen ontbreken.
Op het pastoorszegel van 1491 is de heilige Stephanus
afgebeeld.11
In 1666 werd de kerk grondig gerestaureerd, waarbij ook het orgel werd vervangen. Johannes Jansen uit
Wijns leverde voor ruim 31
Caroliguldens hout, de glazenmaker berekende 21 gulden
voor ‘geleverde glasen’, en verder waren er rekeningen voor
ijzerwerk, kalk en pannen,
‘arbeitsloon aant uurwerck’,
estrikken, logies van de leidekkers, en schoonmaken. De

grootste rekening was
die van de timmerman
en houtkoper Philippus
Sjoerds uit Ferwerd
die 99 Caro
liguldens
ontving.
Aan het einde van de
achttiende eeuw vond
behalve de al genoemde
beklamping met baksteentjes, en mogelijk
als afsluiting daarvan,
nog een restauratie van
het dak plaats. Op 27
januari 1794 werd naPreekstoel met doophek. Foto AFT
melijk aanbesteed ‘het
afbreken van de oude kap met verwulft en het herbouwen daarvan in de kerk te Wanswerd’.12 De laatste restauratie aan de kerk dateert uit de jaren tachtig van de
vorige eeuw, toen zowel toren en schip als de keermuur
rondom de kerk grondig werd opgeknapt. Recentelijk is
de keermuur overigens nog een keer verstevigd.
‘Recycling’
Het schip werd in de zestiende eeuw gebouwd als vervanging van een oudere voorganger. Lang voordat het
begrip ‘recycling’ ingang vond, werd het hier al toegepast,
want de muren bestaan grotendeels uit afbraakmateriaal.
Tussen de vensters zijn nog de moeten te zien van afgebroken steunberen, die rond 1723 volgens een tekening
van Stellingwerf nog aanwezig waren. Ook de in de zestiende eeuw gebouwde toren bestaat uit veel afbraakmateriaal. De ingang aan de westkant is later ingebroken.
Het grote spitsboogvenster werd daarvoor iets ingekort.
Bij een blikseminslag op 18 november 1963 brak een van
de afsluitingen van de topgevels af. Ook het uurwerk en
het orgel werden daarbij beschadigd. Deze schade werd
bij de restauratie in de jaren tachtig hersteld.
Het meest opvallende onderdeel in het sobere interieur
is de preekstoel met het doophek. De kansel stamt uit de
tweede helft van de negentiende eeuw. Het achterschot
is waarschijnlijk ouder. Het doophek heeft in plaats van
het gebruikelijke spijlenfries een opengewerkte horizontale band met een negentiende-eeuws motief. In het

Naar Burdaard
Met nog vijftig leden en tien tot vijftien kerkgangers per
dienst, was de Protestantse Gemeente Wânswert-Jislum
de laatste jaren te klein geworden om zelfstandig te blijven. Met ingang van 2020 wordt de gemeente samengevoegd met de Protestantse Gemeente Burdaard, die dan
Burdaard-Wânswert gaat heten. Zes keer per jaar zal er
nog een dienst plaatsvinden in de kerk, die verder vooral
voor orgelconcerten wordt benut. Het door kenners geprezen orgel stamt uit 1877 en is gemaakt door Willem
Hardorff. In 2014 vond nog een restauratie plaats. Met de
kerk en het kerkhof is ook landbouwgrond overgegaan
in handen van de stichting Alde Fryske Tsjerken. De
pachtopbrengst wordt besteed aan de instandhouding
van de kerk.

gangpad voor de preekstoel ligt een grafzerk
voor Sipt van Goslinga
en zijn vrouw Perk van
Tjaerda, die in 1561 op
dezelfde dag overleden.
De Goslinga’s hadden
een state ten noordoosten van de kerk. De
zerk is gemerkt met
de initialen P.D. van
de Leeuwarder steenhouwer Pieter Dirks
en het jaartal 1562. Op
de vier hoeken staan al- Overzicht van het interieur. Foto AFT
liantiewapens die zijn
afgesleten of tijdens de Bataafse Revolutie (1795) werden
afgehakt. Het randschrift heeft als tekst: ‘Ano.. (1561).. de
7 junii sterf de .... en erentveste Sipt va Goslinga en opte
selfde dach is ock gesturwe die erbare..... Paerck Zyaerda
sijn wijf ’. In de vloer van de kerk liggen behalve deze grafzerk nog een aantal andere, waaronder de al genoemde
van de predikant Johannes Colerus.
Volgens het Onderwijzersboekje hingen er tot de
Bataafse Revolutie rouwborden in de kerk: ‘Vroeger
moeten in de Kerk onderscheidene wapenborden enz.
van Goslingha e.m.a. geweest zijn, doch zijn in de revolutie van 1795 en bij verbouwingen opgeborgen, en
daarna onopgemerkt verloren gegaan’.
Ook zonder die rouwborden is het interieur van de
52-ste aanwinst van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
echter een fraai en gaaf geheel.
Louw Dijkstra studeerde kerkbouw en christelijke kunst aan de
faculteit Godgeleerdheid van de RUG en is eindredacteur van Alde
Fryske Tsjerken
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