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A.

OOSTHOEK TE UTRECHT

Voorwoord.
Met het hier verschijnende deel IX van de voorloopige lijst der monumenten
van geschiedenis en kunst is de reeks der beknopte inventarissen van monumenten,
uitgegeven door Afdeeling A der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg,
op twee deelen na voltooid 1); de voorloopige lijsten van Noord-Brabant en
van Groningen zullen binnen enkele jaren het licht zien.
Voor dit negende deel is aanvankelijk, in de jaren 1916 tot 1922, de stof
bijeengebracht door den heer S. KOLDIJK, districtsopzichter der landsgebouwen
te Leeuwarden, die zijn diensten hiervoor welwillend en belangeloos had aangeboden. Deze heeft een zeer groot aantal Friesche steden en dorpen bezocht,
doch kon wegens den beperkten tijd, welken zijn ambtsbezigheid hem hiervoor
vergunde, slechts beknopte, en niet steeds volledige, aanteekeningen opstellen.
Ook liet zijn gezondheidstoestand in de laatste jaren te wenschen. Een en ander
maakte herziening en, na den dood (1926) van den heer KOLDIJK, ook voortzetting
van het door hem ondernomen werk noodzakelijk, een taak, welke in hoofdzaak
door het bureau werd uitgevoerd, doch waaraan voor een deel wijlen het lid
der Afdeeling, dr. C. HOFSTEDE DE GROOT, medewerking verleende, voorzoover zijn bezichtiging en opneming der in Friesland bewaarde oude schilderijen
er gelegenheid toe zou geven.
Laatstgenoemde leverde dus, behalve de inventarisatie der schilderijen in de
geheele provincie, ook een herziening en aanvulling omtrent de monumenten
van niet schilderkundigen aard in de plaatsen Arum, Balk, Berlikum, Bolsward,
Dokkum, Drachten, Duurswoude, Engwierum, Franeker, Gorredijk, Haskerhome, Heerenveen, Hichtum, Hindeloopen, Jelsum, Joure, Kornwerd,
Leeuwarden (gedeelt.), St. Nicolaasga, Menaldum, Nijemirdum, Oosterbierum,
Oudehaske, Oudega, Oudemirdum, Peins, Sloten, Sondel, Stavoren, Suameer,
Tjerkgaast, Tjum, Veenwouden, Waaksens, Westergeest, Wommels, Woudsend,
Wykel en Zweins.
De secretaris, dr. E. J. HASLINGHUIS, bezocht met hetzelfde doel de monumenten in Blya, Britsum, Dokkum, Ferwerd, Finkum, Goutum, Genum, Hallum,
Hantum, Hantumhuizen, Holwerd, Hoogebeintum, Huizum, Hyum, Hempens,
Jelsum, Jislum, Kornjum, Leeuwarden (gedeelt.), Lichtaard, Marrum, Reitsum,
Stiens, Wanswerd, Westernijkerk en Wierum.
Alle overige plaatsen van Friesland inventariseerde de hoofdcommies, de
heer F. A. J. VERMEULEN. Uitzondering maken hierop slechts nog de Ned.
Hervormde kerken in St. Anna-, St. Jacobi- en Vrouwenparochie, alsmede de
plaatsen Brantgum, Foudgum, Hiaure, Raard en Zwichem, die door den adjunctcommies, dr. M. D. OZINGA, werden opgenomen.
De redactie van den tekst geschiedde voor het grootste deel door den heer
VERMEULEN, voor het overige door den SECRETARIS.
De registers zijn samengesteld door de beide laatstvermelden en mej.
M. KOSSMANN.
Bij de inventarisatie is van vele zijden medewerking ondervonden. Aan de
gemeentebesturen, kerkvoogdijen, weleerw. heeren pastoors en predikanten en
eigenaren van staten of huizingen brengt onze Afdeeling dank voor de welwillendheid, waarmede zij de bezichtiging van de in hun bezit, onder hun beheer
1) Deel I, II, III, IV, V 1 en V II, VI, VII en VIII, gewijd aan de provincies
Utrecht, Drente, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Holland (uitgezonderd
Amsterdam), Amsterdam, Zeeland, Overijssel en Limburg zijn eveneens verkrijgbaar bij den uitgever A. OOSTHOEK te Utrecht.
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of toezicht zijnde monumenten toestonden. Verder worden hier met erkentelijkheid herdacht de inlichtingen, verstrekt door het bestuur van het Friesch
Genootschap, door de heeren N. OTTEMA, M. W. VIEWEG, directeur van het
Friesch Museum, en mej. R. VISSCHER, gemeente-archivaris, allen te Leeuwarden;
door den heer J. ANNOKKEE, secretaris van de museumcommissie te Franeker,
door den heer W. PH. HENDRIKS te Bolsward, door den heer J. HIDDE NIJLAND
te 's-Gravenhage, door den heer EL. VOET JR. te Bloemendaal en door de
gemeentesecretarieën van Bolsward en Harlingen (toen in deze steden de huizen
vernummerd waren).
Tijdens de bewerking verschenen twee uitgaven, waarvan de raadpleging bij
de inventarisatie van de vóór- en vroeghistorische oudheden, respectievelijk bij
die van de zilverwerken, veel nut heeft afgeworpen; het zijn : P. C. J. A. BOELES.
Friesland tot de elfde eeuw, zijn oudste beschaving en geschiedenis ('s-Gravenhage
en Leeuwarden, 1927) en de CATALOGUS der tentoonstelling van antieke gouden zilverwerken, gehouden te Leeuwarden, 15 Augustus—i 5 September 1927.
Evenals tot dusverre zijn de monumenten in deze lijst gerangschikt volgens
de gemeenten, en deze laatste in alphabetische volgorde geplaatst naar de spelling
der „Woordenlijst" van het Aardrijkskundig Genootschap. Binnen elke gemeente
geschiedt de vermelding der monumenten volgens deze indeeling :
a. Voorhistorische, Romeinsche en oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken.
c. Bruggen, sluizen, standbeelden , en andere gedenkteekenen, kruisen,
pompen, grenssteenen, enz.
d: Wereldlijke openbare gebouwen•.
e. Kerkelijke gebouwen.
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd : een opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in voor
de hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht, en een
dateering, waar mogelijk, aangegeven door een jaartal, en overigens door een
eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede helft
eenex eeuw, of door a, b, c, d, om een der vierendeelen van de eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel
mogelijk door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken
echter steeds, als waren zij zuiver georiënteerd.
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens hun vakken, een register van
geslachts- en persoonsnamen en een topografisch register besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter. Voor open aanmerkingen houdt onze Afdeeling zich daarom dringend aanbevolen.
Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd:
De Wnd. Voorzitter : J. A. FREDERIKS.
De Secretaris : Dr. E. J. HASLINGHUIS.
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ACHTKARSPELEN.
Augustinusga.
e. De NED. HERV. KERK. (H. Augustinus) is een,
vermoedelijk door de Cisterciënsen van Gerkesklooster
gesticht, baksteenen gebouw (XIV), bestaande uit een
schip, een hiervan niet gescheiden, recht-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met houten spits. Spitsbogige vensters, waartusschen, langs de muren van
het schip, steunbeeren hebben gestaan, die - 1870 zijn
weggebroken, terwijl aan de zuidzijde twee schuine te
niet loopende beeren zijn opgemetseld. Op de hoeken
van den westgevel en van het koor twee ( overhoeksche
beeren. In den oostelij ken, met een rollaag afgedekten
puntgevel, beneden drie vensters, waarvan de beide
buitenste, kleinere, zijn dichtgemetseld ; hierboven in
den top drie spitsbogige nissen gevuld met vlechtingen.
In den noordmuur een dichtgemetselde ingang, met
omlijsting van profielsteen. De toren bestaat uit twee
vlakke geledingen, in de bovenste waarvan rondbogige
nissen met galmgaten. Inwendig (geheel gewit) : over
het geheele schip gemetselde kruisribgewelven, welker
ribben rusten op eenvoudige gebogen kraagsteenen. De
kerk bezit
Eiken preekstoel (XVIIIc, geverfd), als te Surhuizum.
Doophek (XVIIb).
Familiebank (midden-XVII) met wapens (nieuw gepolychromeerd) ; een dito familiebank en twee overhuifde
(XVIII).
Koperen predikantslezenaar (1778).
Gebeeldhouwde zerken (XVII en XVIII) van de geslachten Harckema (165 2), Burmania (1 679), Hania (i68o),
en Haersma (1759) ; verder van 1605, 1613, 1634, 1640.
Drie koperen lichtkronen (XVII B) ; dubbelen koperen
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lichtarm (XVIII) op het doophek ; verscheidene kleine
koperen kandelaars.
Avondmaalszilver : beker op voet met wapensGrovestins en -Burmania, opschrift en : 1683 (merken :
Leeuwarden, jaarletter L en meesterteeken K = Klaas
Cornelis) ; doopbekken met opschrift, wapen-Grovestins
en : 1742 (merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter G
en monogram HD = Harmanus Dillenck).
Klok, in 1617 gegoten door Hans Falck van Neurenberg.
Buitenpost.

d. In den gevel van het RAADHUIS (XIX A) een
eenvoudige steen met het wapen der gemeente.
e. De thans NED. HERV. KERK, in 1446 gebouwd,
blijkens een steen in den noordgevel, waarschijnlijk ter
vervanging eener oudere, in 1594 verbrand en in 16111613 herbouwd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit
een schip, een 5/8-gesloten koor en eenen vierkanten
toren (XIII A, in 1 790 hersteld en andermaal in 1886)
met houten spits. In den zuidmuur van het schip een dichtgemetselde, segmentvormig getoogde ingang. Op het
koor een leliekruis (midden-XV) met haan. De toren,
in 1886 aan west- en zuidzijde nieuw ommetseld, heeft
in den westgevel een klein rondbogig venster, op welks
onderdorpel : 1790. Inwendig (in 18 7 5 geheel gewijzigd
en van een gewit plafond met koof voorzien) : oude eiken
balken boven de tegenwoordige zoldering. In de beide
onderste verdiepingen van den toren rondboognissen
(torenkapel ?) en overblijfselen van uitgebroken koepelgewelven; in den oostmuur een, thans ontoegankelijke, uitgespaarde trap. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIIc).
Doophek (XVIIIc).
Koperen doopbekken (XVIIIc) met houder.
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Vier heerenbanken (XVIIc), waarvan een met overhuiving, en een overhuifde bank (XVIIIa) bekroond met
wapen-Haersma en siervazen.
Grafzerken (XVI, XVII en XVIII), waaronder van de
families Haersma, Jeltinga e.a. ; epitaaf (166o) voor
ds. Gerhardus Croddenbosch (t 16 5 9) ; in den muur een
zerk (XIXa) met wapen-Minnema de With.
Zes gebeeldhouwde rouwborden : Scheltinga (1720),
Kinnema (173o), Haersma (1744), Bouricius (1757),
Humalda (1777), Acronius (178o).
Vier geschilderde wapenborden (XVIII) : Haersma,
Jeltinga, Kinnema en Scheltinga.
Avondmaalszilver : broodschotel met geciseleerden
rand, wapens-Acronius en Humalda, opschrift en : 1773
(merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter R en monogram = Andreas Passamier) ; broodschotel met opschrift
(merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter A = 1778 en
monogram van H. Daum).
Klok, in 162o gegoten door Hans Falck van Neurenberg, in 1883 vergoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee.
Een achtkante steenen doopvont (I 1 3 00), uit deze kerk
afkomstig, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
Buweklooster.
Van het in 1242 gestichte BUWEKLOOSTER der Premonstratensen, bestaan nog slechts de grachten, die het voormalige kloosterterrein omgeven, en een kerkhof, waarop
een oude klokkenstoel.
Op het kloosterterrein staat thans o.a. een oude BOERDERI J, nr. HO 67, met in den voorgevel een nokanker, waarin : 1807. Op de buitendeuren ijzeren kloppers en beslag.
Inwendig : voorkamer met volledige betimmering (XIXa):
schouw met geschilderd schoorsteenstuk (XVIIIa), voorstellend Petrus, die Christus verloochent ; kasten en met
3
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blauwe tegels bekleede wanden. Hierachter een vertrek,
eveneens met schouw en geheel betegelde wanden.
Op het erf dezer boerderij een zandsteenen doodkist
(XIII B), waarin aan hoofd- en voeteneinde een kruis en
een kruis tusschen twee abtsstaven gegroefd zijn.
Een bronzen pot (i 516), vermoedelijk uit dit klooster,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
Drogeham.
e. De NED. HERV. KERK is in 1876 gebouwd in navolging en op de grondslagen van een oudere, aan den
H. Nicolaas gewijde baksteenen kerk (XIIIa), met halfrondgesloten koor, waarvan de vierkante toren met zadeldak nog staat. Deze bestaat uit twee geledingen en heeft in
de onderste geleding een keperboogfries, in de bovenste
jaartalankers : 1704, van eene herstelling. De kerk bezit :
Koperen doopbekkenhouder (XVIIIa) met bekken en
doopschaaltje.
Drie zeslichtskroontjes (XVIIIa).
Klok, in 1633 gegoten door (Andreas) Obertin.

Gerkesklooster.
e. De NED. HERV. KERK is gevestigd in het voorma li ge
brouwhuis van het in 240 gestichte Cisterciënsenklooster
Jeruzalem of Gerkesklooster. Rechthoekig baksteenen
gebouw (XVIa, in 1786 hersteld door vernieuwing van
de kap en van een gedeelte der muren), met een later aanbouwsel tegen het oostelijk gedeelte, waarin zich de
kosterswoning bevindt. In den westgevel en in de zijgevels
sporen van korfbogige vensters ; in den oostgevel dichtgemetselde korfbogige vensters met neggen van profielsteen. Onder de vensters een omloopende geprofileerde
zandsteenen waterlijst. De kap en een gedeelte der muren
zijn in 1 786 afgebroken en vernieuwd. De kerk bezit :

i
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Fragmenten (XVII ?) van een ouden eiken preekstoel,
in den tegenwoordigen aangebracht.
In den tuin,. achter de kosterswoning, een marmeren
beeld (XVId, Italiaansch werk ?), een kind op een schaap
voorstellend, op een hardsteenen voetstuk (XVIIIb).
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (XVII B) op
voet met opschrift ; tinnen blad (XVII B).
Een klok, in 1504 gegoten door Arnoldus van Wou,
uit dit klooster afkomstig, is thans te Gadstrup, in
Denemarken.
Koten.
De NED. HERV. KERK, in 1896 gebouwd ter plaatse
van een in 1883 gesloopte, bezit :
Twee twaalflichtskronen (XVIId).
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift en : 1720
(merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter D = 1719
en meesterteeken B.A. = Bernardus van Asten ?).
Klok, in 1759 gegoten door Steen en Borchardt te
Enkhuizen.
e.

Surhuisterveen.
e 1. De NED. HERV. KERK, in 1685 gebouwd op de
fundeeringen eener oudere, is een eenvoudig baksteenen
gebouw, bestaande uit een schip, een driezijdig-gesl oten
koor en een kleinen vierkanten toren. In de kerk een
houten tongewelf met trekbalken. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVIId, geverfd), met eenvoudig
paneelwerk.
Koperen lezenaar (XVIId).
Koperen doopbekkenhouder, waarop een bekken met
in den rand : 1813.
Avondmaalszilver : gegraveerden zilveren beker met
opschrift betreffende het leggen van den eersten steen,
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afbeelding der oude kerk en : 1685 en 16 9 1 (merken :
Kollumerland, jaarletter P = 168 7, en G. A.); gedreven
schaal (merken : Leeuwarden, Friesland, L = 1745 en
HL aaneen). Voorts een tinnen kan en twee tinnen broodschalen (XVIIId).
Klok, in 1726 gegoten door Jan Albert de Grave te
Amsterdam.
e 2. De DOOPSGEZINDE KERK IS een eenvoudig gebouw met klassicistischen ingang, waarboven een opschrift en : 1801. Op het dak een opengewerkt koepeltje.
Zij bezit :
Koperen lichtkroon (XVIIc).
Tinnen kan, twee tinnen borden en een dito doopbekken (alles ± 1800).

Surhuizum.
"e. De NED. HERV. KERK, in 1614 gebouwd ter plaatse
van een oudere, waarvan alleen de toren bewaard bleef,
in 1734 verbouwd en naar het Oosten uitgebreid, bestaat
uit een schip, een driezijdig gesloten koor en eenen geheel
vrijstaanden, van groote moppen opgetrokken, vierkanten
toren (XVIa), met gemetselde spits. De kerk heeft aan
de zuidzijde een ingang, geflankeerd door eenvoudige
pilasters, met opschrift en : 1614. Aan de oostzijde een
dergelijke ingang met segmentvormig fronton, waarin
het wapen-Haersma en waaronder een opschrift betreffende het leggen van den eersten steen in 1734. Tusschen
kerk en toren een op een boog gemetselde verbindingsgang. De toren, in 1898 door onoordeelkundige restauratie verminkt, heeft op elken hoek twee veelvuldig versneden, tot bij de spits opgaande steunbeeren, waarvan
sommige vernieuwd zijn. Hij wordt bekroond door vier
met klimmende boogfriezen versierde puntgevels, waartusschen de spits is opgemetseld. Inwendig : eenvoudig
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houten tongewelf ; tegen den westmuur een hooge dubbele
trap, toegang gevend tot de verbindingsgang naar den
toren. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIIc), als te Augustinusga.
Koperen lezenaar met wapen-Haersma en : 1 77 8, eveneens als te Augustinusga.
Gesmeed ijzeren doopbekkenhouder (XVII A).
In het koor drie gebrandschilderde vensters, in 1734
vervaardigd door Ype Staak, met wapens (o. a. dat van
Haersma) en opschriften.
Avondmaalszilver : gegraveerd zilveren beker, met opschrift en : 1745 (merken: Leeuwarden, Friesland, L, en
HL aaneen) ; broodschaal in vaasvorm op klauwen, met
wapens, opschrift en : 1710 (merken : Leeuwarden, Friesland, P en HS = Hessel Sinnema).
Klok, in 163o gegoten door Hans Falck van Neurenberg.
Twijzel.
e I. De NED. HERV. KERK, in 169 2 gebouwd op de
grondslagen eenex oudere, waarvan de toren nog staat,
in 1 925 inwendig gewijzigd, is een baksteenen gebouw,
bestaande uit een schip,' een driezijdig gesloten koor en
eenen vierkanten toren ( I i 200, in 1 7 8 7 ten deele afgebroken en herbouwd) met zadeldak. Aan de zuidzijde
een eenvoudige ingang met driehoekig fronton op Toscaansche pilasters en : 16 9 2. Spitsbogige vensters. De toren
heeft aan den voet een keperboogfries, rustend op tufsteenen kopjes ; te halven hoogte sporen van dichtgemetselde rondbogige openingen, waarboven latere
rondbogige galmgaten (1787 ?), en onder de gootlijst
een omloopend rondboogfries. In den oostmuur de moet
van een hooger schipdak, dan het tegenwoordige. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIId).
7
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Familiebank (XVIIId), met gesneden ruggeschot, waarin ornament en wapens.
In den koormuur gemetseld twee grafsteenen (1613 en
1633).
Drie koperen twaalflichts kronen.
Klok, in 1787 gegoten door Jan en Christiaan Seest te
Amsterdam.
2. T 72. De NED. HERV. PASTORIE (174 5 ) heeft een
voorgevel met verhoogde middentravee, waarin de deur
(gewijzigd), en met halsgevelvormige bekroning met
kuif en aanzetkrullen. In deze bekroning een opschrift en :
1745. In de draagstukken, onder de krullen : 1745.

AMELAND.
Ballum.
e 1. Van de voormalige kerk (wellicht slotkapel van
de in 1829 gesloopte Jelmera-state of Cammingha-huis),
in 1832 gesloopt, staat nog slechts de TOREN (XV ?)
met zadeldak, thans eigendom der burgerlijke gemeente,
in 175 5 hersteld, blijkens een steen boven den ingang.
Hij is geheel ommetseld met kleine gele steen en heeft
boven aan iedere zijde een rondbogig galmgat. In den
toren :
Klok, in 1784 gegoten door Christiaan en Jan Seest te
Amsterdam.
e 2. De NED. HERV. KERK, in 1832 gebouwd (blijkens
steen) ter vervanging eenex oudere, waarvan de toren
(zie e 1) nog staat, is een eenvoudig baksteenen schuurkerkje. Zij bezit :
Rijk gesneden eiken preekstoel (1604, blijkens jaartal
op het deurtje).
Drie koperen kroontjes (XVIII B).
Avondmaalszilver : beker (XVIIId) met opschrift en :
1777 (merken : jaarletter H, meesterteeken: bloem met
8
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C F I, en gekroond monogram K). Gedreven offerschaaltje
met gegraveerd opschrift en : 1 777 (merken : H, Q. en
onleesbaar). Broodschaal met gedreven rand en gegraveerd
opschrift : 1778 (merken : Amsterdam, Holland, jaarletter R = 1776, V C B = Valentijn Casper Bomke van
Dortmund ?).
In een gebouwtje op het kerkhof ligt een groote, rijk
gebeeldhouwde, van den grafkelder der heeren van
Ameland afkomstige, zerk (1556, gem. Vincent Lucas),
met wapens, voor Hayo (1556), Pieter (1574-1575),
Pieter (t 1638) en Wytso (t 1641) van Cammingha.
e 3. Naast de kerk de NED. HERV. PASTORIE, met twee
gewitte puntgevels (XVIII B) en jaartalankers : i 7 ?i.
g. Verschillende puntgevels van het Friesche kusttype met te halven hoogte van den top een fries (doorgaans
met vlechtingen), welks zandsteenen lijst de zijkanten
doorbreekt en te weerszijden een trapje vormt, veelal
met aarta an ers, o. a. :

i . Ongenummerde gevel (1742).
2. Dergelijke gevel (i-,qi).
3. Dergelijke gevel (i775).
4. Nr. 1 7. Gevel (i --j).
5. Nr. 35. Boerenwoning met halfronde ontlastingsbogen boven de vensters. Jaartalankers : 1676.
Hollum.

De NED. HERV. KERK, in 1678 opgetrokken uit den
bouwval van de in 1569 door de Watergeuzen verwoeste
kerk, mogelijk ter plaatse van de voormalige abdij der
Benedictijnen Bethanië, en in 1879 hersteld, thans zeer
vervallen, is een deels uit reuzenmoppen, deels uit kleinere
baksteen opgetrokken gebouw, bestaande uit een schip,
e.
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een 5 /10-gesloten koor en een vierkanten toren (hersteld
in 1876) met zadeldak. In den grootendeels uit reuzenmoppen bestaanden noordmuur spitsbogige vensters,
dichtgemetseld met kleine steen, een eveneens dichtgemetselde, segmentbogig gedekte ingang en een korfbogige ingang, waar de waterlijst rechthoekig omheen is
gevoerd. De zuidmuur, van kleine steen, heeft groote spitsbogige vensters, evenals de van groote steen opgetrokken
koorsluiting. Boven den zuidelijken ingang een gedenksteen betreffende de herstelling in 18 79. Tweemaal versneden steunbeeren. De toren bestaat uit vier geledingen,
waarvan de onderste van groote moppen, de overige
van kleine steen zijn opgetrokken. In de derde geleding
spitsbogige spaarnissen met eenvoudige baksteenen traceeringen. In de bovenste geleding korfbogige galmgaten. Inwendig (gewit) : om de vensters groote rondbogige spaarnissen. In de benedenruimte van den toren
een dichtgemetselde spitsbogige doorgang naar het schip
en rondbogige spaarnissen. Geverfd houten tongewelf.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIId) met gewrongen Ionische
zuilen op de hoeken der kuip.
Doophek (XVIId) met gewrongen balusters.
Eiken tafeltje (1 7 84, in de consistoriekamer).
Zerk (1695 ) voor Eduard Neuhusius ; dergelijke zerk
(1 707) voor diens vrouw en dochter.
Drie koperen kronen (i-ps).
Groenlandsche Eskimo-kano.
Avondmaalszilver: twee bekers met gegraveerden bovenrand, waarvan een met, tegen den bodem, een opschrift
en : 1694 (merken : Haarlem, jaarletter A en huismerk) ;
en een met, tegen den bodem, M. R. T. I. K. (merken:
Haarlem, jaarletter G en onleesbaar).
Broodschaal met gedreven rand, opschrift en : 1733
(merken : W en onleesbaar).
I0
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Twee collectebakjes, waarvan een met opschrift en :
1694 (merken : Amsterdam, jaarletter L en meesterteeken,
waarschijnlijk van Andries Visch).
Twee broodschaaltjes met opschrift en : 17 7 8 (merken :
Amsterdam, Holland, V C B = Valentijn Caspar Bomke
van Dortmund ?).
Klok, in 1787 gegoten door Christiaan en Jan Seest
te Amsterdam, met het prinselijk wapen.
g. Verschillende puntgeveltjes van het Friesche kusttype, als te Ballum, meerendeels met jaartalankers, o.a. :
I. Nr. zoo. Huis (XVIIa), waarin omstreeks 1 800 de
commandeur ter walvischvaart Hidde Dirksz. Kat woonde.
Halfronde ontlastingsbogen boven dichtgemetselde vensters en ingang. In den gevel gemetseld : A. 16o ?'.
2. Nr. 105. Puntgevel met jaartalankers : 1 6 5 I .
3. Nr. 39. Dergelijke gevel (1664).
4. Nr. 49. Dergelijke gevel (1684).
5. Nr. 104. Dergelijke gevel (1720).
Twee WINDMOLENS (XVIII), achtkante bovenkruiers met
ingebogen lichaam.

Nes.
e I. Van de vroegere kerk (H. Johannes de Dooper)
staat nog slechts de TOREN (vermoedelijk XIII of XIV),
geheel ommetseld, waarschijnlijk in 1664, met kleine gele
steen, en bestaande uit drie weinig versnijdende geledingen.
Boven den westelijken ingang een steen, betreffende eene
herstelling in 1890. In de tweede geleding jaartalankers :
1664. In de bovenste geleding rondbogige galmgaten.
Zadeldak. In den toren :
Klok, in 1832 gegoten door A. H. van Bergen te Midwolde.
2. De NED. HERV. KERK, in 1824 gebouwd, in 1913
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verbouwd, blijkens een gedenksteen boven den ingang,
is een eenvoudig schuurkerkje. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVII B).
Drie koperen kroontjes (XVIII B).
Avondmaalszilver : twee bekers met gegraveerd opschrift en: 1708 (merken: Friesland, jaarletter 0, meesterteeken: takje met klaverblad); broodschaal met gegoten rand
enge
graveerde opschriften (merken: Amsterdam, Holland,
gegraveerde
jaarletter W = 1731 ? en meesterteeken, vermoedelijk van
Joh. Winter van Groningen) ; twee collecte schaaltjes
met gegraveerde opschriften en : 1716 (merk : N).
3. De R. K. KERK (H. Clemens), in 1878 gebouwd door
Dr. P. J. H. Cuypers, bezit :
Altaarsteentje (XVII ?) van een draagbaar altaar, waarschijnlijk tijdens de Hervorming gebruikt.
Gedreven koperen relief (XVII A), Christus en de
Samaritaansche voorstellend.
Twee houten reliefs . (XVIII A), Franciscanen voorstellend.
Altaarschildering (± 1 700, toegeschreven aan Gerardus
Wigmana), de Kruisiging voorstellend.
Kleine zilveren ciborie (vertoonde oorspronkelijk
meesterteeken van Gabynus van der Lely, maar is gerestaureerd).
Vier zilveren kandelaars (XVIII A).
Vier kleine zilveren kandelaars (XIXa).
Kazuifel met borduurwerk (+ 1700, gerestaureerd).
Klok (1832), afkomstig uit de R. K. kerk te Wijtgaard.
g I. Badweg. Baksteenen gevel (in 1926 hersteld door
architect D. Meintema) met in- en uitgezwenkte zijkanten,
top- en hoekpilasters. Twee geprofileerde waterlij sten.
Jaartalankers : 1625. In de linkerhelft van den top een
zolderluik, waarboven een hijschanker. Inwendig : gedeeltelijk met tegels (XVIII) bekleede wanden.
12
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Verschillende puntgevels van het Friesche kusttype
(zie blz. 9), o.a.:
2. Puntgeveltj e met j aartalankers : 1678.
3. Nr. 9o. Dergelijk geveltje. Jaartalankers : i680.
Boven de voordeur, rechts in den gevel, een zolderluik,
waarboven een hij schanker.
4. Nr. 86. Dergelijk geveltje (1691).
5. Dergelijk geveltje (1733).
6. Tegenover nr. 9o. Dergelijke gevel. Jaartalankers :
1771. Zoldervenster, waarboven hijschanker. Vier sierankers.
Aan de oostzijde van het dorp een
(

WINDMOLEN

11800 ?), achtkante bovenkruier met ingebogen lichaam,

bekleed met riet, zonder stelling.
Beddebankjes (1744 en XVIII B), een draaikeeft (XVII),
een lessenaarvormig kistje (XVIII) en een eikenhouten
stoof, van Ameland afkomstig, zijn in het Friesch museum
te Leeuwarden.
BAARDERADEEL.

Baard.
a. Scherven van geometrisch versierd aardewerk, hier
gevonden, zijn in het Friesch museum.
e. De NED. HERV. KERK, in 1873 gebouwd ter vervanging eenex oudere (H. Gertrudis), bezit :
Twee kleine trapeziumvormige zerken (XIV) van roode
Bremersteen, blijkens randschrift in gothische letters bestemd voor twee kinderen uit het geslacht Dekama.
Beers.
De NED. HERV. KERK (H. Maagd), waarschijnlijk
1300 gesticht, 1 1500 verbouwd en vergroot, is een
eenbeukig baksteenen gebouw, bestaande uit een schip,
e.
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een 5/10-gesloten koor en een toren met spits. In het koor
oorspronkelijke, thans dichtgemetselde, spitsboogvensters met traceeringen. Aan de noordzijde een spitsbogige
ingang (XVd) in omlijsting van profielsteen. Inwendig :
houten tongewelf (XIX vernieuwd) met gesneden rozetten. De kerk bezit :
Afsluiting onder het orgel, overblijfsel (XVIb) van een
koorhek met gebeeldhouwde balusters.
Preekstoel van blank eikenhout, in 1759 vervaardigd
door E. Swalue te Leeuwarden, met gebeeldhouwde
paneelen, klankbord, ruggeschot en trap.
Doophek (XVIIIa).
Heerenbank (1 764, verknoeid) der familie van Aylva.
Gesneden banken en lambrizeeringen (XVIIIc).
Rood zandsteenen priesterzerk (14 76). Gebeeldhouwde
zerken (meest bedekt) : een ( gem. Claes
Jansz), voor Hessel Ipma en Syts Hessels ; dergelijke zerk,
(1618-165 7-1671) met de wapens-Bouricius, Tyara en
Meinsma ; zerken van 1602, 1608, 1616, 1614, 1618,
1642, 1666, 1768.
Vier gesneden tekstborden (XVIIIc).
Twee klokken, in 1 5 69 gegoten door Thomas Both en
Willem van Aalten.
g. Van de in 17 5 6 gesloopte sTINS UNIA-STATE staat
nog een baksteenen poortgebouw (1616). Aan voor- en
achterzijde een topgevel met in- en uitgezwenkte zijkanten. In den voorgevel een steen met (afgehakte) wapensTyara en Buygers en opschrift. Op de geveltoppen twee
windwijzers met wapen-Tyara. Boven de gracht een doorvaartboog, op welks sluitsteen wapens.

Bosum.
De NED. HERV. KERK (H. Margaretha), XII gebouwd,
omstreeks 1250 verhoogd, is een grootendeels tufsteenen
14
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gebouw, bestaande uit een schip, een halfrond-gesloten
koor, aan de bovenzijde door uitmetseling overgaand
in 3/8, en een vierkanten toren, deels van tuf- deels van
groote baksteen, met zadeldak. De verhooging van het
tufsteenen schip en koor bestaat uit groote moppen. In
het koor rondbogige vensters, in welker togen een ronde
kraal rustend op zandsteenen colonnetten. Aan de noordzijde, in het tufsteenen gedeelte, een spitsbogige dichtgemetselde ingang in omlijsting van gebakken profielsteen. Sporen van een gedichte rondbogige ingang en van
een dergelijk venster. Aan de zuidzijde een ingang van baken bergsteen, geflankeerd door Korinthische pilasters, die
een hoofdgestel dragen, waarin een opschrift en : 1700.
De toren heeft in de bovenste geleding galmgaten, waarvan die aan de zuidzijde spits-, aan de overige zijden rondbogig zijn. Onder deze galmgaten bevinden zich rondbogige nissen. Inwendig : ellipsvormig houten gewelf
(1 9 12), waarboven, in het koor, een waarschijnlijk koepelachtig steenen gewelf (+ 12 5 0 ?) met ribben en sluitring.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (midden-XVII, gewijzigd, trap nieuw).
Eiken doophek (XVIIIc), met vier siervazen (XVIIId).
Eenvoudige koperen doopbekkenhouder (XVII B).
Orgel met rugpositief, blijkens opschrift in 1 79 1 vervaardigd door den orgelmaker Rudolf Knol ; gebeeldhouwd orgelfront en galerij (XVIII d).
Twee heerenbanken (XVIII c/d).
Eenvoudige banken en wandbetimmering (XVIIIc,
gedeeltelijk vernieuwd).
Twee koperen kroontjes (+ 1700).
Trapeziumvormige zerk (XV) van Bremersteen.
Onder den houten vloer twee gebeeldhouwde zerken
in den trant van Colijn en Floris, waarvan de een in
1541 en de andere in 1543 vervaardigd door den monogrammist B. G.
I5
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Voorts verschillende zerken (XVII en XVIII).
Zilveren Avondmaalsbeker (1686).
Dergelijken beker (18 18), en broodschaal (1818).
Twee klokken, in 1633 gegoten volgens opschrift door
Andreas Obertin „uit Frankrijk".
Vijf geschilderde portretten (1634) van het geslacht
Bockema en een ruitvormig grafbord (1649), van hier
afkomstig, zijn in het Friesch museum.
Britswerd.
e. De NED. HERV. KERK (H. Georgius) is waarschijnlijk XIIIa opgetrokken van gele baksteen, later meermalen gewijzigd en verknoeid. Zij bestaat uit een schip,
een halfrond-gesloten koor en eenen vierkanten toren met
nieuwe spits. In de muren van het schip sporen van rondbogige vensters. Aan de zuidzijde een ingang (1 75 3) van
bak- en zandsteen, met gebeeldhouwde zandsteenen bekroning. In het gevelveld het wapen-Aylva. De kerk bezit :
Grafzerken onder den houten vloer.
Avondmaalszilver (tevens van Wiewerd) : beker (1632,
blijkens jaartal onder den voet) met een in den bodem gesoldeerde munt (1627) en een later opschrift (i 820) ;
beker ( 116 5 o) met opschrift (merken : Sneek, K. en T. G).
Klok in 1534 gegoten door Geert van Wou.
Hilaard.
a. Scherven van geometrisch versierd aardewerk, hier
gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Joannes) is een van groote
moppen opgetrokken gebouw (XIV), bestaande uit een
schip, een 5/10-gesloten koor en eenen vierkanten toren
met zadeldak. Spitsbogige vensters in omlijsting van holle
profielsteen en met schuine dagkanten. Onder de vensters
een rondgaande zandsteenen waterlijst, vierkant om den
zuidelijken spitsbogigen ingang gevoerd. Aan de noord16
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zijde een dergelijke dichtgemetselde ingang. Tweemaal
versneden steunbeeren. De toren, met kleine steen hersteld, heeft aan de westzijde een topgevel met in- en uitgezwenkte zijkanten ; in ankers : 1865. Inwendig (geheel
gewijzigd en vernieuwd) : in den toren overblijfselen van
een baksteenen koepelachtig gewelf over de benedenruimte. De kerk bezit :
Gebeeldhouwd marmeren epitaaf, blijkens opschrift
in 1656 vervaardigd ter nagedachtenis van Hobbe van
Aylva en zijne echtgenoote, met vier kwartierwapens.
Onder het koor een grafkelder.
Verschillende gebeeldhouwde zerken onder den houten
vloer, en een zerk (172o) onder de kachel.
Klok, in 1392 gegoten door Hermannus.
Huins.
Een Germaansch figuurtje van gebakken aarde,
een dier voorstellend en gevonden in een terp, is in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is een uitwendig
gepleisterd baksteenen gebouw (XIII A), bestaande uit
een schip met een halfrond-gesloten koor. Aan de noordzijde een dichtgemetselde korfbogige ingang. De kerk
bezit :
Preekstoel (XVII b, geverfd).
Zerk (I 5 77) van pastoor Sippe Japicksz. ; eenvoudige
zerken (XVII).
Eiken bank (XVIIb).
Klok, in 1617 gegoten door Hans Falck.
a.

Jellum.
Een uit de vroegere kerk afkomstige romaansche
doopvont a XII) is in het Friesch museum te Leeuwarden.
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Jorwerd.
a. Een vierdeelige gouden oorring en een ovale schijf
(VIII) van witte kalksteen, waarin een Christusfiguur met
nimbus is gesneden, in een terp gevonden, zijn in het
Friesch museum. Germaansche beenen spinschijfjes en
kammen zijn in het Rijksmuseum van oudheden te
Leiden.
e. De thans NED. HERV. KERK, wellicht XI gesticht,
sinds XIII a aan het klooster Bloemcamp behoorend,
XV gewijzigd, in 18 90 gerestaureerd, is een grootendeels
tufsteenen gebouw (XII), bestaande uit een schip (XV verhoogd van baksteen, met een gootlijst van profielsteen),
een halfrond-gesloten koor, naar de gootlijst uitgekraagd
tot 5/10, en eenen vierkanten toren met zadeldak. Spitsbogige vensters (XV) ; aan de noordzijde moeten van
kleine rondbogige vensters ; aan noord- en zuidzijde ingangen (XVII, later gewijzigd). De overkraging onder
de gootlijst van het zwaar met klimop begroeide koor is
gemetseld van Bremersteen op tufsteenen kopjes. De
toren bestaat uit drie tufsteenen geledingen (XI), waarvan
de tweede en derde versierd zijn met keperboogfriezen,
en een vierde baksteenen geleding (XV) met tootboogfries
en spitsbogige nissen, gevuld met vlechtingen van roode
en gele baksteen ; op de hoeken der beide topgevels zandsteenen aanzetkrullen (I ; i 700) ; in de derde geleding aan
iedere zijde twee gekoppelde rondbogige galmgaten met
middenzuiltjes van roode Bremersteen ; aan de westzijde
een spitsbogige ingang (XV). Inwendig : spitsboogvormig, houten tongewelf met geprofileerde schinkels en gesneden sluitrozetten ; eiken trekbalken, met muurstijlen,
korbeelen en sleutelstukken (XV). De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVII c).
Doophek (XVIII c).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
18
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Vele koperen blakers (XVIII).
Orgel (XVIII d) met rugpositief.
Drie eenvoudige overhuifde heerenbanken (XVII c),
banken (XVII c) en soortgelijke banken (XVIII c).
Eiken lambrizeeringen (XVIIIc).
Groote zerk (1556, door Pieter Dircks) voor pastoor
Hoeko Fons ; gebeeldhouwde zerk voor Watze van Hania
(-I- 1569), met voorstelling van diens moord ; groote zerk
(1658, door Aysma) voor den ritmeester Johannes Nauta ;
zerk ( een (1644-1658), een (1660),
enkele eenvoudige (XVII a en XVII d).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII) met opschrift.
Twee klokken, waarvan een in 1404 gegoten door Hermannus en een in 1749, door J. Borchardt te Groningen.
Een zilveren Avondmaalsbeker ( 116 5 o, merken : Leeuwarden, jaarletter A en I.B. = Wynout Baerens van Asten)
uit deze kerk • afkomstig, is thans in particulier bezit te
Leeuwarden. Een dergelijke beker (1818, meesterteeken
0. S. = 0. Swartwolt) is eveneens in particulier bezit
te Leeuwarden.
Lions.
a. Een Romeinsch bronzen beeldje, voorstellend de
godin Fortuna, en twee Keltische schedels en andere
skeletdeelen, hier gevonden, zijn in het Friesch museum
te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Catharina) is een baksteenen gebouw (XIV, later gewijzigd), uitwendig geheel
gepleisterd, en bestaande uit een schip, een 5/8-gesloten
koor en eenen kleinen toren met spits.
Mantgum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd Maria), in 1203
gebouwd door de Praemonstratensen van Oldeklooster,
bestaat uit een uitwendig geheel vernieuwd en gepleisterd
19
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schip, een 5 /10-gesloten koor, en eenen nieuwen toren
(1868). De kerk bezit :
Volledige eiken betimmering, in 1779-1781 vervaardigd, bestaande uit :
Preekstoel met rijk gesneden ronde kuip en klankbord.
Doophek.
Heerenbank met overhuiving.
Banken met gesneden wangstukken.
Onder het (moderne) orgel een afsluiting met paneelwerk.
Gesneden lambrizeeringen. Alles in den trant van
Lodewijk XVI.
Groote gebeeldhouwde zerk (XVId), met twee levensgroote figuren, alliantie- en kwartierwapens, voor Seerp
van Galama (t I 5 81) en Hys van Botnia (t 15 93) ; gebroken zerk (XVIc) met wapens, voor Fueck Hoxwier
(t '554) en Galo van Galama (t '559).
Klok, in 1491 gegoten door Geert van Wou.
Oosterlittens.
e. De NED. HERV. KERK (H. Margaretha) is een
waarschijnlijk XII gesticht, XIV vergroot, hoofdzakelijk
baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een halfrond
gesloten koor tegen welks noordzijde eene sacristie (XV),
en eenen toren 0854). In schip en koor overblijfselen van
tufsteenen muurwerk (XII) met moeten van rondbogige
vensters. Aan de noordzijde van het schip een dichtgemetselde korfbogige ingang (XV), in omlijsting van profielsteen ; aan de zuidzijde een ingang (1665) van bak- en
zandsteen, met engelenkopje in den sluitsteen. Op het
schip een dakruiter. Inwendig : spitsbogig houten tongewelf (XVIa) met geprofileerde schinkels ; trekbalken
met korbeelen en muurstijlen (XVIa). De kerk bezit :
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (17 5 5 ).
Doophek (midden-XVIII).
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Koperen lezenaar (midden-XVIII).
Heerenbank (1604) met snijwerk en wapens.
Banken en lambrizeeringen (midden-XVIII).
Grafzerken (XVIIc en XVIII), onder den houten vloer.
Rouwbord (1664) en een (1695), van leden der familie
Hettinga.
Avondmaalszilver : beker (merken : Bolsward, jaarletter S en monogram A E) met opschrift, wapens en
een in den bodem gesoldeerde munt (1623).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1576 door
Wilhelmus Wegewaert, en een in 1621 door Hans Falck.
Oosterwierum.
e I. Van de NED. HERV. KERK (H. Nicolaas), in 1905
gesloopt, staat nog slechts de TOREN, een vierkant, ongeleed baksteenen bouwwerk, wellicht XIId gebouwd,
I 1300 gewijzigd, in 1589 hersteld, blijkens een steen in
den zuidmuur. Korte, ingesnoerde spits. Boven in den
noordgevel galmgaten, gedekt door tootbogen (+ 1300);
in de overige gevels rondbogige galmgaten (1589). Inwendig : vier verdiepingen, waarvan de benedenste later
door een zoldering in tweeën is gedeeld ; hierin rondbogige muurnissen, aan de westzijde doorbroken door een
later spitsboogvenster. Op de derde (thans vierde) verdieping een muurnisje gedekt door een keperboog.
De kerk bezit :
Fragment van een grafzerk (XII) van roode Bremersteen
met vlak lijnornament.
Avondmaalszilver : beker, blijkens opschrift in 1631 vervaardigd uit een miskelk van 1319 (merken : Leeuwarden, jaarletter A en I. M. = Jan Melchiors Oostervelt).
Collecteschaal, eveneens in 1631 uit een miskelk (1319)
vervaardigd, met rand wellicht van een ouder voorwerp
(merken als voren).
Klok, in 1537 gegoten.
2I
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e 2. De R. K. KERK (H. Wiro) bezit : verguld zilveren
miskelk (XVIIb) met op den voet eene voorstelling van
Golgotha en een alliantiewapen (meesterteeken : lelie met
kroon, van Jarich Gerrits van der Lely te Leeuwarden).

Schillaard.
Van de NED. HERV. KERK (H. Maagd), vermoedelijk
XIV gesticht, in 188o gesloopt, staat alleen nog de TOREN
(midden-XVII, 1927 in herstelling), een vierkant bouwwerk van baksteen met toepassing van zandsteen, bestaande uit drie een weinig versnijdende geledingen en
gedekt door een zadeldak. In de vlakke benedenste geleding, aan de oostzijde, een (gewijzigde) toegang van den
toren tot het voormalige schip ; aan de noord- en aan de
zuidzijde twee gebeeldhouwde zandsteenen consoles met
kopjes. In de tweede geleding Ionische pilasters van roode
baksteen, te weerszijden van ellipsvormig getoogde spaarvelden ; aan de oostzijde de moet van een zadeldak. In
de derde geleding Ionische pilasters van gele baksteen te
weerszijden van spaarvelden, waarin rondbogige galmgaten. In een der zandsteenen hoekblokken het jaartal
15 67 ( ?) en in een ander 1767. Inwendig : in den muur uitgespaarde, gemetselde trap, voerende naar de verdieping
boven het koepelgewelf, dat de benedenruimte overkluist.
Klok, in 1534 gegoten.
e.

Weidum.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes), volgens overlevering in 1199 gesticht door den edelman Viglius
Haniama, gebouwd door de Augustijnen van Ludingakerk, bestaat uit een baksteenen schip met een halfrondgesloten koor, onder de gootlijst uitgekraagd tot 5/10,
en eenen vierkanten tufsteenen toren (+ 11oo) met ingesnoerde achtkante spits.
e.
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Rondbogige vensters, waarvan sommige dichtgemetseld, andere later vergroot zijn, aan noord- en zuidzijde
van het schip geflankeerd door rondbogige nissen met
vlechtingen ; deze vensters hebben schuine dagkanten
met een zware kraal. Aan de noordzijde een korfbogige
ingang (XVd), waarboven een later ingebroken spitsbogig venster. Aan de zuidzijde een dergelijke ingang,
gedekt door een spitsboog met tufsteenen toten ; in den
boogtrommel een spitsbogig nisje, waarschijnlijk voor een
vroeger heiligenbeeld. De toren bestaat uit twee geledingen, gescheiden door een rondboogfries op dunne collonnetten. In de bovenste geleding, aan iedere zijde, dubbele
rondbogige galmgaten. Inwendig: houten tongewelf
(XVd) met geprofileerde schinkels, trekbalken, sleutelstukken met peerkraal, en korbeelen. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIIa).
Doophek (XVIIIa).
Orgelvoet (XVIIIa) met snijwerk.
Vier gebeeldhouwde heerenbanken (XVIIIa) met overhuiving, waarvan de grootste het jaartal 1708 draagt.
Banken en lambrizeeringen (XVIIIa).
Trapeziumvormige zerk (1479) van roode Bremersteen
met Latijnsch opschrift.
Gebeeldhouwde zerk (XVIIa, waarschijnlijk vervaardigd door Pieter Claes 1), voor den hopman Viglius van
Hannya en Aelke van Scheltema.
Dergelijke zerk (thans onder den houten vloer), in
1612 vervaardigd door Pieter Claes, voor den hopman
Titus van Hannya en Bets van Osinga.
Zerk (1613) voor den ingang van den toren.
Twee klokken, waarvan een in 1531 gegoten door
Geert van Wou en Johan Tersteghe, en een in 1626 door
Hans Falck van Neurenberg te Leeuwarden.
I) Zie R. Ligtenberg, 0. F. M., Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland,
in Vrije Fries XXIII (1 9 15), blz. 177.
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Wiewerd.
a. Van eene vondst van negen en dertig Frankische
gouden sieraden (VII) bevinden zich een solidus, geslagen
te Arles, tien solidi van Clotarius II, geslagen te Marseille,
en een Merovingische vingerring in het Friesch museum
te Leeuwarden ; het overige deel dezer vondst, meerendeels draagmunten (VI en VII), is in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, evenals een aantal voorwerpen
van gebakken aarde (I-IX) en eenige zilveren ringen,
in de terp gevonden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas), J 1200 gebouwd, XIV, XVII en XVIII gewijzigd, in 186o-1870
grootendeels nieuw ommetseld (behalve aan de noordzijde), in 1888 verminkt door slooping van den toren, is
een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip en een
3/8-gesloten koor. In den noordmuur, aan de westzijde,
een dichtgemetseld romaansch venstertje ; aan de oostzijde
een gedichte rondbogige ingang ; spitsbogige vensters
(XIV) ; kwartronde gootlijst van profielsteen. Windvaan
met :1777. Ten Zuiden van de kerk een houten klokkenstoel. Inwendig : ellipsvormig houten tongewelf (1777).
Onder het verhoogde koor een grafkelder (1609, blijkens
een vroeger zichtbaar jaartal in een der muren), waarin
zeven doodkisten met gemummifieerde lijken ; op een der
kisten : I. S. De kerk bezit :
Gebeeldhouwden preekstoel (XVIIIb) van blank eikenhout.
Dito doophek.
Dito orgelvoet (orgel modern).
Dito heerenbank met overhuiving.
Twee gebeeldhouwde zerken (ijo en 1555) ; in den
toren een (1549) met wapen.
Klok, in i82.1 gegoten.
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Winsum.
a. Een bronzen mantelspeld (1 10o vóór Chr.), een Romeinsch stuk zilverwerk (III n. Chr. ?) met gegraveerde
plaatjes, tien zilveren Romeinsche denariën ( 1 85-253
n. Chr.), een Romeinsche bronzen sleutel, een ijzeren stijgbeugel (VII) en een schijfvormige bronzen mantelspeld
(IX), in een terp gevonden, vroeg-Romeinsche gouden
en bronzen voorwerpen (Ia), scherven van Romeinsch
vaatwerk, en een bord met het stempel van den pottebakker Gnaeus-Ateius, gevonden in de terp bij Bruggeburen, zijn thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Een fragment eenex urn met geometrisch ornament, gevonden in de terp „Doha-State", is in hetzelfde museum.
Germaansch vaatwerk, spinschijfjes, bronzen munten
van Constantijn I, geslagen 306-33 7, en Merovingisch
aardewerk, hier gevonden, zijn in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.

De NED. HERV. KERK bezit :
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift en : 1723
(merken : Friesland, Franeker, jaarletter H, en een meesterteeken).
e.

BARRADEEL.
Almenum.
a. Een sterk afgesleten bronzen mesje (+ 5 oo v.
Chr. ?), en een Romeinsch bronzen beeldje (Apollo), hier
opgegraven, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.

De NED. HERV. KERK (H. Michaël), oorspronkelijk
vermoedelijk een seendstoel, sedert de Hervorming geheel met Harlingen vereenigd, lag sinds 1579 binnen
deze stad ; in 1778 vervangen door een nieuwe (zie
blz. 117).
e.
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Firdgum.
e. Van de in 1794 gesloopte NED. HERV. KERK staat
nog slechts de toren (XIV, in 1921 gerestaureerd), een
baksteenen bouwwerk op vierkant grondplan, bestaande
uit drie door geprofileerde waterlijsten gescheiden geledingen en gedekt door een zadeldak.
g. Van het voormalige SLOT CAMSTRA (XVI A, XVIII
gesloopt) bestaan nog slechts enkele overblijfselen : een
opkamer met zandsteenen schouw (XVIc, geverfd), waarin tegels (XVIc ?), en een kelder in een boerderij nabij
den toren.

Minnertsga.
e. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), blijkens een
gedenksteen in 1505 gebouwd, is opgetrokken van afwisselende lagen roode en gele reuzenmoppen en bestaat
uit een schip, een 5 /i o-gesloten koor en eenen zwaren,
vierkanten toren met zadeldak (ter vervanging van een in
I552. omgewaaide spits). Spitsboogvensters ; tweemaal
versneden steunbeeren, XIXa meerendeels gewijzigd tot
vlak afgeschuinde beeren. Dichtgemetselde spitsbogige
noordelijke ingang, in omlijsting van profielsteen, geflankeerd door gewrongen colonnetten ; een soortgelijke ingang aan de zuidzijde is bepleisterd. Het schip heeft aan
de noordzijde een gootlijst van profielsteen, aan de zuidzijde een gootlijst (XIXa) op klossen. In den westmuur van
den toren een rood zandsteenen gedenkplaat, met opschrift
in gothische minuskels, vermeldend de stichting der kerk
in 1 505. In de derde geleding van den toren aan eiken kant
drie korfbogige galmgaten in spitsboognissen ; hierboven
een houten balustrade om een versmald bovengedeelte met
zadeldak, in den westelijken topgevel waarvan jaartalankers : 1818. Inwendig (gewit) : spitsbogig houten ton26
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gewelf, met geprofileerde schinkels, rustend op een overkraging van profielsteen. Het koor is door een tusschenschot van het schip gescheiden. De kerk bezit :
Sacramentshuisje (XVIa, dichtgemetseld), in den zuidwand van het koor.
Gesneden eiken preekstoel, in 1668 vervaardigd door
M. H., blijkens een inscriptie in het ruggeschot, waarvan,
na het schoonmaken van den vroeger geverfden preekstoel, nog slechts flauwe sporen zichtbaar zijn.
Doophek (XVIIc).
Orgel (XVIIIc; door Albert Anton Hinsch te Groningen) met fraai gesneden kast (1777), met Korinthische
pilasters.

Dito orgelgalerij (i 777).
Vijf familiebanken (i 73 o), met overhuivingen.
Zeer groote gebeeldhouwde zerk (XVIc) voor Hessel
van Hermana (grootendeels onder den houten vloer en
onder een daarboven geplaatste heerenbank) ; gebeeldhouwde zerk (1649) met twee levensgroote figuren en
wapens, voor Caerl van der Nitszen (t 1 5 69) en zijn
vrouw.
Vijf gesneden tekstborden (i78i).
Twee klokken, waarvan een in 1648 gegoten door
Jakob Noteman te Leeuwarden, en een in 1 765 door
J. Borchardt te Enkhuizen.
Oosterbierum.
e. De NED: HERV. KERK (H. Georgius) is een baksteenen gebouw (+ 15 oo) bestaande uit een schip, een 5/iogesloten koor en eenen vierkanten toren (in 1765 hersteld,
waarbij de gemetselde spits werd afgebroken en vervangen
door een houten). Spitsbogige vensters ; van die in het
koor zijn de traceeringen dichtgemetseld. Zuidelijke spitsbogige ingang in omlijsting van profielsteen ; noordelijke
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ingang bepleisterd. Inwendig : van het In 1868 uitgebroken
geschilderd houten gewelf, bestaan nog de geprofileerde
ribben, korbeelen, en sleutelstukken, een trekbalk, en de
profielsteenen lijst met kraagsteenen, waarop de ribben
rusten. De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (1 7 13, blijkens jaartal op
den trappaal).
Eiken doophek (XVIII a).
Eiken lezenaar (XVIII a).
Eiken voet (XVIII a) voor doopbekken.
Orgelgalerij (XVIIIa) op gesneden Korinthische zuilen,
waartusschen fraai paneelwerk; in het midden een dubbele
deur met koperen leeuwenkoppen als deurknoppen.
Familiebank (XVIII a ontstaan door vertimmering van
een grafmonument) ; op de kroonlijst een bazuinengel.
Twee gesneden familiebanken (XVIII a).
Mannen- en vrouwenbanken (XVIII a) met gesneden
eindstukken en vaasvormige bekroningen.
Grafkelder (onder het koor) ; gebeeldhouwde zerk
(1747); onder den vloer andere zerken.
Acht gesneden tekstborden (XVIII a).
Avondmaalszilver : broodschaal (merken : provinciaal
wapen, V = 1775 en onleesbaar).
Klok, in 1 709 gegoten door Petrus Overneij.
Pietersbierum.
De NED. HERV. KERK (H. Petrus), in 1 843 afgebrand,
is, blijkens twee gedenksteenen in het koor, in 1845 herbouwd, waarschijnlijk op de oude fundeeringen. Zij bestaat uit een schip en een driezijdig-gesloten koor.
e.

Seksbierum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Sixtus), oorspronkelijk een
seendstoel, is een thans geheel gepleisterd, tufsteenen ge28
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bouw (XII B), vroeger kruiskerk, waarvan de armen
XVIII zijn weggebroken, thans bestaande uit een schip,
een halfrond-gesloten koor, een noordelijken aanbouw en
eenen vierkanten, met baksteen nieuw ommetselden toren
met spits. In den noordmuur van het schip dichtgemetselde rondbogige vensters met zware kraal in de dagkanten.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel met zeer rijk snijwerk, in 1768 vervaardigd door Johannes George Hempel in opdracht van
Rutger van Haersolte, grietman van Barradeel.
Dito doophek (1769).
Eiken doopbekkenhouder (XVIII c).
Eiken doopboog (XVIII c), waarop pelikaan met jongen.
Orgel met rugpositief, in 1766-1767 vervaardigd door
A. A. Hinsch te Groningen, in 192 3-1924 vernieuwd door
Bakker en Timmenga te Leeuwarden, met rijk gesneden
kast (XVIII c), waarschijnlijk door Johan G. Hempel ;
boven het klavier intarsia, in den trant van Lodewijk XV.
Orgelgalerij (XVIII c).
Eenvoudig gesneden heerenbank (XVIII d ?) op Tonische zuilen.
Gebeeldhouwde zerk (i545) met alliantiewapens-Eelsma-Douma ; kinderzerkje (1 5 67) van de familie Eelsma ;
onder het orgel twee zerken (XVI c, afgesleten), versierd
met grotesken-ornament, vermoedelijk vervaardigd voor
het geslacht van Adelen ; eenige zerken (XVII en XVIII).
Vier fraai gesneden tekstborden (XVIII c).
Op de galerij, achter het orgel, fragmenten van een gesneden eiken bekroning (XVIII A) met wapens-Haersolte
en -van der Sluys.
Avondmaalszilver : zilveren beker (XVII c) met gegraveerd opschrift (merken : H, Franeker en 0 I) ; dito
beker (1819) ; broodschaal, met gegraveerd opschrift :
1669, en alliantiewapen-Sinnama ; twee zilveren doop29
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bekkens met schaaltje (XIX, merken : groote keur
(leeuw), waarborgmerk : gehelmde kop en R. I.) ; twee
dito collecteschalen.
Klok, in 1513 gegoten door Gerhard van Wou.
f. Het NED. HERV. DIAKENHUIS, een eenvoudig langgestrekt rechthoekig gebouw, heeft een gevelsteen met
opschrift en : 1845.
g. Huis nr. 114. GEVELSTEEN (XVII d) met zeilschip en
opschrift.
h 1. In de voormalige onderwijzers-, thans kosterswoning bevindt zich een mahoniehouten hangklok (XIXa).
2. Van het voormalige SLOT LIAUCKAMA (in 142o vermeld, ± 1846 gesloopt) afkomstig, zijn vier geschilderde
wapenborden (XVIII a) van het geslacht Pipenpoy en
twee schilderijen (XVII b) van de tien, welke de „Pipenpoysche bruiloft" voorstellen, in het bezit van de familie
van Grotenhuis te Arnhem (zie Voorl. lijst Gelderland
blz. 26). Een geschilderd portret (XVI) van Eelko van
Liauckama, abt van het klooster Lidlum, eveneens hiervan afkomstig, is in het Friesch museum.
Tjummarum.
e. Van de NED. HERV. KERK (H. Martinus), oorspronkelijk (XI) vermoedelijk een seendstoel, XIII behoorende
aan de abdij Lidlum, XIX d gesloopt en door een nieuwe
vervangen, bestaat nog slechts de vierkante baksteenen
toren (XVI a) van drie geledingen, gedekt door een zadeldak. In de onderste geleding korfbogige nissen met traceeringen, in de tweede geleding spitsbogige met vischblaastraceeringen en in de bovenste geleding rondbogige
nissen met boogtoten. Inwendig : in den noordoostelij ken
hoek een uitgespaarde gemetselde trap tot de eerste verdieping. De kerk bezit :
3o
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Verwaarloosde zerken (XVII en XVIII) met wapens,
afkomstig uit de gesloopte kerk, thans dienend tot vloer
in den toren.
Klok, in 153 I gegoten door Gerhard van Wou en Johan
ter Stege.
Wynaldum.
a. Een Romeinsche ruitvormige speld, met emailversiering, en een beenen amulet (VI) met runen-opschrift,
in een terp gevonden, zijn thans in het Friesch museum te
Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Andreas), 1 1500 gebouwd, is, een thans geheel gepleisterd gebouw, bestaande
uit een schip, een 5/10-gesloten koor en eenen vierkanten
westtoren, in 1684 gedeeltelijk ingestort, herbouwd, en in
1904 geheel vernieuwd. Inwendig: eenvoudig houten tongewelf (XVI), met geprofileerde schinkels. De kerk bezit:
Rijk gesneden eiken preekstoel (1728).
Doophek (1728), met gesneden deur.
Gesneden eiken lambrizeeringen (XVIII b).
Vrouwenbanken met gesneden eindstukken en siervazen ; mannenbanken met gesneden pilasters (alles
XVIII b).
Onder den vloer grafzerken.
Avondmaalszilver : beker en collecteschaal (beide met
merken : Harlingen en jaarletter I = 1660) ; doopbekken
(1695, keur : Harlingen).

HET BILT.
St. Annaparochie.

De NED. HERV. KERK, gebouwd (ter vervanging
van een kruiskerk XVI) in 1682, blijkens opschriften
in de frontonvelden der tusschen Ionische pilasters
gevatte, vermoedelijk in 1727 gedichte, oorspronkelijke oost- en west-ingangen, en gerestaureerd in 1847 en
e.
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1898, is een achtkant baksteenen gebouw met gemetselde
hoekpilasters, pyramidevormig pannendak en open, door
een balustrade omgeven, achtkant koepeltorentje (in 1899
iets verhoogd) op met steen bekleeden onderbouw. Aan
de noordzijde een grafkapel voor Willem van Haren
en zijn vrouw Elisabeth Hemmema, blijkens opschrift
door hen in 1686 gesticht. In den zuidwand de gebeeldhouwde wapens van Friesland en Het Bilt. Inwendig :
vier in een kwadraat gestelde, bij de restauratie in 1847
versmalde, steenen zuilen, welke het torentje dragen ;
hiertusschen een koepelvormige bebording ; rondom
houten tongewelven. De kapel heeft een als schoon werk
behandeld achtdeelig stergewelf, welks zwart geverfde
natuursteenen ribben rusten op houten pilasters. In den
doorgang naar de kapel : zware eiken deuren, in de bovenpaneelen met getorste of kandelabervormige geel-koperen
balusters en in de benedenhelft tusschen bladwerk de beschadigde wapens-van Haren en Hemmema. In den noordwand der kapel een gedenksteen omgeven door rijk beeldhouwwerk in thans gewit eikenhout. De kerk bezit :
Rijk gebeeldhouwden preekstoel (XVII d) o.a. met de
symbolen der Evangelisten aan den voet, allegorische
vrouwefiguren op de paneelen der kuip, pelikaan op de
trapspil en beelden van Mozes en Aaron op de beide andere
trappalen ; boven het klankbord het wapen-van Haren.
Op den eenvoudigen lezenaar (XVIII d) een bijbel met
zilveren beslag, blijkens opschrift uit 1 770. Tweearmigen
geel-koperen kaarsenhouder en dito doopbekkenhouder
( 1 700).
Eiken doophek (XVII d) ; geel-koperen lichtarm voor
den voorlezer.
Rijk gesneden heerenbank (XVIII) met alliantiewapenvan Haren-Hemmema.
Fraai gesneden orgel met wapen-van Haren (1727, blijkens opschrift).
I
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Drie eiken tekstborden (XVII d).
Koperen kroon (XVII d) twintiglichts ; vier kleine
koperen kronen (XVII d) zeslichts; vijf-en-vijftig kleine
koperen kandelaars (XVII d) ; twee eenvoudige bankkandelaars (XIX A).
Avondmaalszilver : twee bekers (1668), een kan (1671),
twee collectebussen met gegraveerd wapen-Du Tour en
opschrift (1777, merken : 's Gravenhage, gekroonde F,
bloempot), kan van Delftsch aardewerk met merk van
Jan Th. Dextra en met zilveren deksel (1698), dito kan
met zilveren deksel (1 790, merk : klauw).
Klok, in 1767 gegoten door Pieter Seest.
f. Tegenover de kerk de voormalige school (1819,
blijkens steen).
g I. B 440-445. Jaarankers : 1664. Eenige termijnbogen boven dichtgemetselde vensters. Zij-topgevel met
natuursteenen waterlijst.
z. B 166. Eenvoudige segmentvormig afgedekte halsgevel met zandsteenen aanzetstukken. Cartouches : 1702.
3. B mi.I. Pakhuis met gevelsteen : 1825.
4. B 1 9 3. Halsgevel met zandsteenen hogels op aanzetten en granaatbekroning (XIX A).
St. Jacobiparochie.
e 1. De NED. HERV. KERK, ter vervanging eener oudere
(1671) in 1843 in verbasterden Empire-stijl gebouwd door
Thomas Romein, architect te Leeuwarden, is een rechthoekige zaal met flauw gebogen zoldering, uitwendig
aan drie zijden gepleisterd, met open voorhal (gepleisterd)
van vier Dorische zuilen, waarboven architraaf en fronton.
Op vierkanten onderbouw rustend open achtkant koepeltorentje. De kerk bezit :
Orgel en preekstoel uit den tijd van den bouw.
Avondmaalszilver : gegraveerden zilveren beker met
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wapen-Aeriens en opschrift (1663, merken: M, bel en H);
nog een beker met hetzelfde opschrift (1662, merken : L,
bel en H) ; kan met gebarsten. buik (XVIII B ?, op den benedenrand : w en J, op de binnenzijde deksel W en kop).
Twee klokken, waarvan een in 1614 gegoten door
Hendrik Wegewart en een in 1754 door Cyprianus Crans.
Grafzerken : een ter nagedachtenis van kapitein-ter-zee
G. S. Rabi van Weezel, commandant van Z.M. oorlogsgalei „Noodweer", vergaan 3 o September 1807.
Op het kerkhof tal van zerken, vermoedelijk afkomstig
uit de oude (kruis)-kerk, waarvan vele met uitgesleten,
veelal door cartouches omgeven, wapens en hoekmedaillons met profielkoppen : zerk (1596) voor Joris Aeriens
met groot wapenschild in den trant van Vredeman de
Vries en met hoekmedaillons voor wapens (uitgesleten),
voorts zerken van 1596 (uitgehakt wapen), 1611, 1618,
1621 (medaillonkoppen in de hoeken), 1631, 1641 wapen
in kleine cartouche), 1649 (medaillonkoppen), 1666 (medaillonkoppen), 16 78, eindelijk nog drie met wapens
voor leden van het geslacht Wassenaer (XVIII c).
De aan de achterzijde der kerk gelegen PASTORIE
der Ned. Herv. gemeente heeft een topgevel (met modern
raam) met fraai gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormige afdekking, waarin het jaartal 176o. Deur
met zijlichten en gesneden bovenlicht.
Inwendig : tochtpui in de gang en betimmering in het
benedenvoorvertrek rechts (XVIII c).
2.

g I. A 4o. Eenvoudige trapgevel. Afgebroken toppilaster met engelenkopje als console (XVII B).
2. A 115. Toppilaster. Ankers : 1765.
3. A 196. Eenvoudige halsgevel, segmentvormig afgedekt met zandsteenen gebeeldhouwde aanzetstukken
(XVIII).
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4.
MOLEN. Achtkante houten graanmolen, bovenkruier, op zeer lagen steenen onderbouw, met stelling,
het bovendeel van het molenlichaam met riet gedekt.

Nieuwe Bilt.
Eenige tinnen borden en schotels met gegraveerd
wapen, toebehoorend aan het waterschap „Het Nieuwe
Bildt", zijn nu in het Friesch museum te Leeuwarden..
h.

Vrouwenparochie.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1670, blijkens een
gedenksteen in den zuidgevel en een opschrift in het fronton boven de ingangspoort met Ionische pilasters, is een
uitwendig bijna geheel gepleisterd eenschepig gebouw,
met 5 / 1 o-sluiting. Torentje op den westgevel. Eikenhouten lambrizeering (XVII c). De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c).
Eiken doophek en 27 eenvoudige banken (alles XVII c).
Heerenbank (XVII c) met wapen-van Haren.
Twee geel-koperen bolkronen, tweemaal zeslichts
(XVII c).
Eenvoudig rouwbord (1642) voor Jhr. Boudewijn van
Loo.
Orgel (1844, door L. van Dam en Zoon).
Zilveren Avondmaalsbeker (XIX a, merken : klimmend
leeuwtje en D W = M. S. De Wal) en zilveren kan
met voet Lodewijk XV (XVIII B ?).
Klok, in i6oz gegoten door Gregorius van Hall.
e.

1. Tegenover de kerk het kostershuisje met steen :
1739.
2. C i55. Halsgevel met cartouches : 1783.
3. C 9. Halsgevel met gebeeldhouwde aanzetstukken
en bekroning. Gevelsteenen : 1792.
g
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BOLSWARD,

a. Voor-historische enz. monumenten.
Geometrisch versierd vaatwerk en scherven, evenals
een Merovingsche tiers de sol van goud, hier in een terp
gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
b. Verdedigingswerken.
Van de vroegere versterkingen (XVI A) bestaan nog
slechts gedeelten der omwalling, thans herschapen in
plantsoenen.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
I. Het RAADHUIS, in 1613-161 7 ter vervanging
van een ouder gebouwd naar een „patroon" van
den kistenmaker Jacob Gijsberts van Bolsward, onder
leiding van Marten Dominici of Douweszoon, stadsmetselaar en Abraham Jacobs, stadstimmerman (blijkens een
inscriptie op een balk „meister van dit werck"), met medewerking van de beeldhouwers Johannes Schunnemann,
Jan Pieters, Hans en Hendrik Minneman en meester Hendrik (waarschijnlijk Hendrik Hansen) uit Zwolle, werd
XIX A gewijzigd en 1 892-18 95 geheel gerestaureerd,
met subsidie der voogden van het Sint-Anthony-gasthuis,
onder toezicht van de Maatschappij tot bevordering der
bouwkunst, door den architect N. van Kleef (beeldhouwwerk hersteld door Schroder te Leeuwarden).
Het van roode baksteen met rijke toepassing van zandsteen opgetrokken gebouw, bestaat uit een vierkante
middenpartij, met een vierkant traptorentje op den noordwesthoek, en twee lagere rechthoekige vleugels. De middenpartij heeft, boven een kelderverdieping, twee verdiepingen en een zolderverdieping en wordt bekroond
door een achtkanten toren ; de vleugels hebben een gelijk36
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vloersche- en een bovenverdieping. De benedenverdieping
der vleugels, versierd met zandsteenen banden en hoekblokken, is overigens vlak gehouden en wordt van de
bovenverdieping gescheiden door een Dorische kroonlijst, waarin op gebeeldhouwde kraagsteenen rustende,
uitgekraagde voetstukken, die baksteenen Ionische driekwartzuilen dragen, welke langs de geheele bovenverdieping tusschen de kruisvensters zijn uitgemetseld. De
kruisvensters zijn bij de restauratie aangebracht naar het
voorbeeld van een oud kruiskozijn, in den achtergevel
bewaard gebleven. Hierboven wordt de gootlijst bekroond
door een (vernieuwde) zandsteenen balustrade, met obelisken op de hoeken. In de eerste verdieping van deze middenpartij, te weerszijden van den ingang, vierkant uitgemetselde Dorische pilasters met zware kroonlijst ; in
de tweede verdieping Ionische drie-kwart zuilen met
hoofdgestel ; hierboven een topgevel van drie groote
trappen met gebeeldhouwde zandsteenen klauwstukken
en op de hoeken obelisken ; de vensters in den top geflankeerd door baksteenen Korinthische- en composietzuilen. Hoofdingang in rijk gebeeldhouwde omlijsting,
bekroond door vier beelden, voorstellend Geloof, Hoop,
Liefde en Gerechtigheid. Vóór dezen ingang een bordes
met dubbele stoep en gebeeldhouwde leuning (1768, bij
de restauratie hernieuwd). Het tot WAAG bestemde, gelijkvloersche gedeelte van den westvleugel heeft aan de zuiden aan de westzijde twee ingangen, gedekt door rondbogen
met gebeeldhouwde boogblokken en sluitsteenen. In de
middentravee van den westgevel een nis met schildhoudenden leeuw, waaronder een gedenksteen met opschrift, betreffende den bouw van het raadhuis en : 1616.
Naast dezen gevel een poortje, vervaardigd door Jan
Pieters, met een bekroning (wellicht in later tijd uit
fragmenten samengesteld ?), waarin een nis met vrouwenbeeld, geflankeerd door gebeeldhouwde klauwstuk37
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ken. De achtkant uit het dak opgaande toren bestaat uit
een benedenste geleding van bak- en bergsteen, met
opengewerkte zandsteenen balustrade, en uit éen gesloten en twee opengewerkte houten geledingen, bekroond door een peer.
Inwendig : in het middengedeelte, op de eerste verdieping, de vestibule, of voormalige „vierschaar", in het
midden waarvan een hardsteenen zuil (ter vervanging van
een + 1730 aangebrachte houten) tot steun der balklaag
boven de vierschaar, waarop de toren rust ; eiken kast
(XVII A), afkomstig uit de voormalige Bank van leening ;
eiken kist (+ 1600) met ijzeren beslag ; vier fragmenten
(XVI B) van een gebeeldhouwd fries, afkomstig uit het
voormalige Jongema-huis ; gevelsteen met schelp, huismerk, initialen en : 1617 ; gevelsteen met alliantiewapen
en :1645. In den westvleugel, boven de waag, de raadzaal,
met rijk gesneden eiken portiek, vervaardigd door Jacob
Gysberts ; twee eiken muurkastjes ; zoldering met eiken
moerbalken, rustend op gebeeldhouwde kraagsteenen ;
schouw, bestaande uit een gebeeldhouwd eiken fries met
gesneden bekroning, waarin een schoorsteenstuk en :1616,
rustend op (nieuwe) consoles, gedragen door twee zandsteenen beelden, op geprofileerde voetstukken ; vijf koperen kronen (XVII a) ; vier groote tinnen raadskannen en
drie kleinere; een schilderij (XVII c, Holl. school), voorstellend Salomo's eerste recht, in een lijst met opschriften;
vijf-en-twintig prenten, naar schilderijen van Rubens, van
Dijck e.a. gegraveerd, door Schelte en Bote a Bolswert,
Johan van Munnickhuyzen en Pieter Tanjé, in bruikleen
van het St. Antonie-gasthuis.
In den oostvleugel de burgemeesterskamer, waarin een
balken zoldering ; eiken kolommenkast (XVII A) ; groote,
driedeelige eiken boekenkast (XVIII c), bekroond met
het door twee leeuwen gehouden stadswapen ; stoeltjesklok (:+: I 7 00) ; zilveren ambtsketen (XVIII) ; geschil38
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derd ruiterportret (XVIIa) van den stadhouder Willem
Lodewijk (,,Us Heit"); schilderij (XIXa, doek), voorstellend
het raadhuis ; twee dorpsgezichten (XIXa); schilderij (1844,
door F. Bos, doek), voorstellend de vroegere vierschaar
tijdens het broodoproer; plattegrond der stad, in 1829—
.1830 vervaardigd door den landmeter J. J. Rameau ; gekleurd alliantiewapen (XVII ?) op het schild van een schildpad ; elf bijeen gevoegde fragmenten (waaronder van 1657)
van gebrandschilderd glas.
In de archiefkamer een vitrine, waarin oude zegelstempels, o.a. het grootzegel (1640), verschillende muntstempels en munten der stad ; drie versierde tegels (middenXVI) van terra-cotta, afkomstig uit het voormalige
Heerema-huis (g 22) ; eerste steen van het raadhuis, met
opschrift en : 1618 op koperen gedenkpenning ; koperen
armhuisbus (1728), schuttersketen (XVI b) waaraan gekroonde papegaai en zes schildjes ( ; gedenkpenningen, stadssleutels en andere plaatselijke curiosa.
In het oud-archief bevinden zich : het stadboek, in 1479
geschreven naar het in 145 5 door pater Johannes Brugman
opgestelde voorbeeld ; een op perkament geschreven missaal (midden-XV), afkomstig uit de Martinuskerk (e 1),
thans nog bestaande uit 295 bladen, in eikenhouten, met
leer overtrokken band ; en een reeks geschreven gildeboeken.
Twee klokken, waarvan de groote in 1619 gegoten door
Hans Falck van Neurenberg, en de kleine in 168o door
Petrus Overney.
e.

Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. GROOTE- OF H. MARTINUSKERK,
vroeger ook „die Oldehoeff" genaamd, in 1446-1466 gebouwd ter plaatse eener oudere (XI of XII, een der moederkerken van Westergo, XIII behoorende aan het dom-
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kapittel te Utrecht), in 1580 door beeldenstorm ontluisterd, in 1647 hersteld en gewit, in 1 9 08 -1909 gedeeltelijk
gerestaureerd, is een deels van tuf-, deels van baksteen opgetrokken basiliek, bestaande uit een driebeukig baksteenen schip, met uitgebouwd portaal aan den zuidbeuk, een
grootendeels tufsteenen 5 /10-gesloten koor, een sacristie
(XVI A) in het verlengde van den noordbeuk, waarbinnen,
in den hoek tusschen zijbeuk en koor, een achtkant traptorentje, en eenen vierkanten baksteenen toren. Spitsbogige vensters ; in den lichtbeuk blijkbaar later ingebro-,
ken kleine ronde vensters, waarvan die in de eerste travee
van het Westen weer gedicht zijn ; langs het schip eensversneden steunbeeren ; tegen het koor driemaalversneden
steunbeeren, bekroond door driekante voetingen (voor
een balustrade ?). Zuidportaal (geheel gerestaureerd) met
puntgevel tusschen overhoeksche beeren ; ingang in
rechthoekig omlijste nis met baksteenen traceeringen ;
aan de noordzijde een dergelijke ingang met spitsbogige
traceering. Onder de gootlijst van den middenbeuk, langs
de vier eerste traveeën van het Westen, een baksteenen
tandlijst. De toren bestaat uit vijf een weinig versnijdende
geledingen, en wordt aan oost- en westzijde afgedekt door
puntgevels, waartusschen een zadeldak; de drie onderste
geledingen zijn van een grootex formaat baksteen dan de
twee bovenste; in de benedenste geleding, aan de westzijde,
een spitsbogige ingang ; in de vierde spitsbogige galmgaten, in de vijfde spitsboognissen met baksteenen toten.
Inwendig : over schip en koor stergewelven (XVI B ?),
met stijgende kappen om de venstcrs. In de zijmuren
van den lichtbeuk hooge vierdeelige spitsboognissen
met vischblaastraceeringen, in welker koppen later de
ronde lichtopeningen zijn gebroken. Deze nissen zijn in
de zesde middenbeukstravee van het Westen iets kleiner,
in verband waarmee de doorloopende lijst onder de nissen
in de vijfde travee verspringt. Ronde zuilen met achtkante
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voetstukken en geprofileerde lijstkapiteelen, waarop de
diensten der gordelbogen rusten met gebeeldhouwde kopjes. De gewelfribben worden gedragen door schalken, die
in de koorsluiting doorgaan tot op den grond, maar verder
te halven hoogte eindigen op gebeeldhouwde kraagsteenen.
Onder de orgelgalerij, tegen den westwand, stucwerk
(XVIII d). Boven in het koor een gedenksteen met
opschrift betreffende de stichting der kerk (zie blz. 42).
In den toren een in de muurdikte uitgespaarde, gemetselde
wenteltrap tot den klokkenzolder. De kerk bezit :
Piscina (XVI A), in de voormalige sacristie.
Twee eiken koorbanken (XV d), met rijk gesneden ruggeschot, zij stukken en rustklampen (,,misericordes").
Rijk gesneden eiken preekstoel, in 166o-1662 vervaardigd naar het ontwerp van den glazenmaker Gerben
Wopkes te Bolsward, door den kistenmaker Pytter Jurj ens
(gestoelte), Johannes Kinnema te Alkmaar (vier paneelen
der kuip), en Pieter Pytters Posthumus.
Orgel met rugpositief, in i 775 —1781 vervaardigd door
den orgelmaker A. A. Hinsch te Groningen, op een galerij,
gedragen door vier Ionische zuilen ; onder het rugpositief
een lampet, met wapens-Elgersma, opschrift en : 1775.
Eiken regeeringsbank (1 73 o) met overhuiving op vijf
gewrongen zuiltjes met Korinthische kapiteelen, en met
eene driedeelige bekroning, waarin zes-en-dertig wapens
(afgehakt) van vroedmannen en raadslieden ; eenvoudige
eiken bank. Eiken kast (± i 5 00) met briefpaneelen.
Twee fragmenten (XVII d-XVIII A) van epitafen der
familie Monsma. Groote gebeeldhouwde zerk (± 156o),
boven den grafkelder der families Lemstra en Monsma ;
zerk 0563) van Johan Heerma; zerk (+ i 600) der familie
Binkes, met beeldhouwwerk, voorstellend de opwekking
van Lazarus ; groote gebeeldhouwde zerk in 1620 vervaardigd door Hans Schunnemann, met twee levensgroote
figuren, voorstellend Goslick van Heerma (t 1611), griet4'
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man van Wonseradeel, en Sits van Cammingha (t i 5 74);
omstreeks 1 5 o zerken (XVI d, XVII en XVIII), waaronder
van Johannes Nannes Sixtus, van den schilder Adriaan
van der Linde uit Brugge, van Gysbert Jacobs en van
ds. Gysb. Fontein (1 77o, met borstbeeld).
Beeldhouwwerk : in den zuidbeuk een relief (XIV) van
roode zandsteen, de z.g. „Sint Maartenssteen", afkomstig
uit den buitenmuur van den toren, voorstellend de kroning van Maria en een reeks tafereelen van de Blijde boodschap tot de Vlucht naar Egypte ; marmeren borstbeeld
van den dichter Gysbert Jacobs (t 1666), in 1823 vervaardigd door J. P. Gabriel.
Tegen den noordwand der koorsluiting een steen met
Latijnsch opschrift in gothische minuskels, vermeldend
den bouw der kerk in 1446-1466.
Muurschilderingen : in 1846 zijn muurschilderingen
(XVI c) ontdekt in het koor en weer overgewit ; die aan
de zuidzijde droeg een opschrift met : 1572 en de wapensHeerema en Frittema, die aan de noordzijde was, blijkens
een opschrift, waarschijnlijk ter eere van Wilhelmus Lindanus aangebracht ; sporen van muurschilderingen zijn
zichtbaar geweest in de spitsboognissen van den lichtbeuk.
Segmentvormig grauwtje (XVIII B) voorstellend
spelende kinderen.
Geschilderd bord (XVIII), voorstellend Mozes de
tafelen der wet voor zich houdend.
Avondmaalszilver : twee zilveren bekers (1627, merken:
Bolsward, jaarletter T en ster in schild) ; twee dergelijke
bekers (1808) ; groote broodschaal met versierden rand,
tegen welks achterzijde een opschrift en : 1767 (merken :
Leeuwarden, Friesland, P = 175o, en W D = Wybe
Dcmynicus) ; twee broodschaaltjes (18o8) ; twee schenkkannen (I 8o8) met blaadjes ; zilveren doopbekken (1776,
vervaardigd en geschonken door B. Storm te Leeuwarden)
in vaasvorm, met gegraveerd opschrift en wapen ; dito
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offerbus (1776, eveneens vervaardigd en geschonken door
B. Storm) van denzelfden vorm ; twee gedreven collecteschalen (1654) met knorornament, op den bodem een opschrift en wapen-Fenema (merken : Bo]sward en zwaan in
schild).
Vijf klokken, waarvan de kleinste in i 3 20 gegoten door
Stephanus ; de z.g. Jongelingsklok, in 1356 gegoten, in
1618 hersteld ; de Mariaklok in 15 23 gegoten door Goebel
Zael ; een in 1611 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden, en een in 1746 door Ciprianus Crans Jansz. te
Amsterdam.
Een op perkament geschreven missaal (midden-XV),
thans nog bestaande uit 295 bladen, in eikenhouten, met
leer overtrokken band, bevindt zich in het oud-archief op
het raadhuis (d I).
In het koor bevinden zich de volgende, uit de Minderbroederskerk (e 2) afkomstige voorwerpen :
Rijk gesneden eiken koorbank (1 i 5 oo, in 1883 gerestaurèerd, onder leiding van Collinet, door leerlingen der
Quellinusschool te Amsterdam).
Fragmenten (XVI A) van een preekstoel.
Doophek (XVII b).
Orgel (1645) met beschilderde galerij, met voorstellingen van bloemen, vogels en koning David.
Gedenksteen met Latijnsch opschrift, betreffende de
komst der Minderbroeders te Bolsward in 1281, en chronogram, vermeldend de herstelling der Minderbroederskerk
in 162 3 (zie e 2).
2. De NED. HERV. (thans Christel. Gereform.) MINDERBROEDERS- OF BROEREKERK, oorspronkelijk behoorende tot
28 gestichte, in 1503 verbrande en in
het omstreeks I
15 8o geheel verwoeste Franciscanenldooster, werd XIIId
(I28i ?) gebouwd, XIV of XV gewijzigd, in 1572 ontluisterd en nadat hier in 1579 nog het eerste Avondmaal door
de Hervormden was gehouden, tot paardenstal en werk43
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plaats ingericht, in 1623 hersteld en voor den Hervormden
eeredienst in gebruik genomen, en in 1903-1907 wederom
gerestaureerd. Baksteenen gebouw, bestaande uit een driebeukig schip en een 3/8-gesloten koor. De ongevensterde
middenbeuk is slechts weinig hooger dan de zijbeuken. De
gewijzigde westgevel heeft een verminkten top en is versierd met rijen klimmende nissen ; de ingang is in 1903 geheel vernieuwd. Spitsboogvensters met nieuwe traceeringen. Tegen het koor eensversneden beeren. Inwendig
(geheel gewijzigd en gewit) : tongewelf (XX a), rustend
op ronde zuilen, verbonden door zwaar geprofileerde
schei ogen.
Uit deze kerk afkomstig en naar het koor der Grooteof Martinuskerk (e 1) overgebracht zijn : fragmenten van
een preekstoel, doophek, koorbank, orgel, vier familiebanken, vele zerken en een epitaaf, met opschrift betreffende de vestiging der Minderbroeders te Bolsward.
Een ivoren Madonnabeeldje (XVIII A), uit deze kerk,
is in het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
3. Schildwijk 31. De DOOPSGEZINDE KERK (XIX a)
heeft een eenvoudigen klassicistischen ingang.
4. De R. K. KERK (H. Franciscus van Assisi), in 18461847 gebouwd door den architect Th. Molkenboer, is een
baksteenen driebeukige kruiskerk met recht-gesloten koor.
Zij bezit :
Houten beeldje (+ 1300, Westfaalsch werk ?) der H.
Maagd met kind (waarschijnlijk het wonderbeeld der z.g.
„0. L. Vrouw van Sevenwolden", afkomstig uit de XIX c
gesloopte Heiligegeest-kapel), met een gouden scepter
(XVIII B), twee gouden kroontjes (XVIII a), en een zilveren voetstuk (XVIII a).
Verguld zilveren monstrans (XVIII a) in torenvorm,
met een later tot doosvorm gewijzigden cylinder (merken :
Amsterdam, Holland, jaarletter en meesterteeken).
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Gedreven zilveren ciborie (XVII d, vervaardigd door
Claes Baert te Bolsward).
Verguld zilveren kelk (XVII d).
Zilveren hostiebusje (XVII d, door Claas Baert).
Gedreven zilveren ampullenblad (XVII d, door Claas
Baert).
Zilveren godslamp (XVII d).
Tien zilveren kandelaars, in 1 724 vervaardigd door
Engelbert van Tekelenburg te Bolsward (merken : Bolsward, jaarletter C en monogram E T).
Gedreven zilveren plaquette (+ 1710), voorstellend
Maria met het kind (merk : Fransche lelie met kroon
Johannes van der Lely) ; gegoten zilveren plaquette
( I 175o), de H. Maagd voorstellend (merk : A. i. in
gekroond schildje).
Een zilveren ablutiekelkje (XVII, merken : Bolsward,
onduidelijke jaarletter, en huismerk als meesterteeken), en
een zilveren wierookvat en scheepje, door van Tekelenburg in 1732 vervaardigd, zijn in het Aartsbisschoppelijk
museum te Utrecht.
5. De R. K. KERK (H. Martinus), in 1849-1850 gebouwd door Th. Molkenboer, in 1906 vergroot onder
leiding van Hardeman, bezit :
Zilveren monstrans (XVIII a) in zonvorm.
Twee verguld zilveren kelken (XVIII a).
Zilveren altaarschel (XVIII a).
Zilveren beslag (XVIII a) van een missaal, met voorstellingen van Jezuïeten-heiligen.
Een gedreven ovaal' lavabo-blad, in 1664 vervaardigd
door Claes Baert, is in het Aartsbisschoppelijk museum te
Utrecht.
6. Kerkstraat E 86. Voormalige SYNAGOGE (XIX a).
Klassicistische ingang met gebogen fronton.
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f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap p en kunst.
I. Het ALGEMEEN STADSARMENWEESHUIS bezit een
buffethoornen drinkhoorn (I 1600) met gegraveerd zilveren beslag, waarop jachttafereel en wapen (merken :
Bolsward, R. en monogram A E ( ?)) ; en twee zilveren
kroezen (1648, merken : Bolsward, jaarletter R = 1648
en lelie).

2. Nieuwmarkt 26-28. Het SINT-ANTONIEGASTHUIS,
in 1 464-1 474 op deze plaats gebouwd, in 1778-1781
geheel herbouwd, heeft een voor- en achtergevel in klassicistischen trant, van bak- en zandsteen. Hoofdingang geflankeerd door zandsteenen pilasters. Inwendig : voogdenkamer met fraai gesneden schotwerk ; lambrizeeringen,
waarboven vakken met schilderingen (XVIII d, in 1910
gerestaureerd door J. Grolman te Utrecht), stucplafond
met koof ; schoorsteenmantel ; drie leunstoelen en veertien
stoelen, alles Lodewijk XVI.
Eene reeks kopergravures, uit dit gesticht afkomstig,
is thans in het raadhuis (di).
3. Groote Dijlakker. Het R. K. LIEFDESGESTICHT. Inwendig : rechtervoorkamer met lambrizeering, waarboven
geschilderde muurvakken (Lodewijk XVI). Boven de
deur een witje. Zoldering, beschilderd met ornament in
den trant van Lodewijk XIV. Linkervoorkamer met gesneden dubbele deur ; schoorsteen met gebeeldhouwden
mantel en boezem met stucversiering, waarin een schilde.
ring.
g. Particuliere gebouwen.
A. Trapgevels van bak- en bergsteen, met geprofileerde afdekkingen en toppilaster op knaagsteen :
I. Kerkstraat 32. Eenvoudige gevel (XVII b).
2. Groote Dijlakker 17. Gevel (1649, in 1889 gerestau46
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reerd) met gebeeldhouwde friezen en geprofileerde vensteromlijstingen. Sierankers.
3. Dijkstraat 2 3 . Gevel (XVII d) met gebeeldhouwde
vleugelstukken op de trappen. Gevelsteen (XVIII a,
springend paard).
4. Appelmarkt 12. Gevel (XVII). Steen met wapens
en : 1741.
B. Halsgevels (recht en ingezwenkt), meerendeels met
aanzetkrullen en gebeeldhouwde, segmentvormige frontons :
5. Dijkstraat 2. Halsgevel (XVII d).
6. Marktstraat 6. Ingezwenkte halsgevel (1715). Op
het segmentvormig fronton een siervaas. In den top een
oeil-de-boeuf, omlijst door festoenen. Onder de vensters
guirlandes. Boven de deur een cartouche met : 1715.
Bovenlicht.
7. Groote Dijlakker 27, 29, 3 o. Gevel (XVIII a).
8. Groote Dijlakker. Rechte halsgevel (1729) met gebeeldhouwde vleugelstukken. In den top een cartouche,
omlijst door festoenen. Onder de vensters gebeeldhouwde
draperieën, waarvan een met : 1729. Steen met alliantiewapen. Sierankers.
9. Polstraat 5. Gevel (1730).
1o. Groot Zand 15. Dergelijke gevel (XVIII b), met
twee groote trappen, waarop gebeeldhouwde vleugelstukken. Onderpui verbouwd.
I I. Groot Zand 8. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A),
waarin gedenksteen (XVIII c) met wapens.
C. Gevels met rechte kroonlijst :
12. Jongemastraat 6. Gevel (XVII c) met vensters in
omlijsting van profielsteen. Zandsteenen boogblokken en
kraagsteenen met engelenkopjes.
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13 . Potstraat I o. Gevel (1 74o). Boven het tweelichtsvenster een gebeeldhouwde cartouche met : 1 740. Ingang
tusschen geblokte pilasters, waarboven een gebeeldhouwde bekroning met alliantiewapen. Deur met rijk bovenlicht,
waarin een monogram. Dakvenster met gesneden bekroning.
14. Appelmarkt 5. Gevel (XVIII c), met kroonlijst
op consoles.
15. Marktstraat 2. Gevel (XVIII c), met kroonlijst
op gebeeldhouwde consoles, waarboven een dakvenster
in omlijsting.
16. Groote Dijlakker 4 en 5. Dergelijke gevel (XVIII
d). Gesneden deur in omlijsting.
17. Groote Dijlakker 19. Dergelijke gevel (XVIII d) .
Gesneden deur in omlijsting van pilasters en kroonlijst.
8. Groote Dijlakker 31-3 2. Dergelijke gevel (XVIII d)
Kroonlijst met fronton, waarin een venster in gesneden
omlijsting.
19. Marktstraat 1. Dergelijke gevel (XVIII d).
20. Marktstraat 17. Dergelijke gevel (XVIII d). Gesneden deur met boven- en zijlichten, waarin gesneden
roeden ; rijk gebeeldhouwde omlijsting met kuif in den
trant van Lodewijk XV. Inwendig : in de gang twee portieken ; in voor- en achterkamer betimmeringen en gesneden schoorsteenmantels.
21. Marktstraat 9. Dergelijke gevel (XIX a, gepleisterd).

I

Fragmenten en details van buitenarchitectuur :
I. Heeremastraat 8. Van het voormalige HEEREMAHUIS, XIX A verminkt, bestaat nog slechts een langgestrekt rechthoekig gedeelte (XVI a), met een vleugel
aan de achterzijde, van afwisselende lagen roode en gele
baksteen. In den gevel sporen van dichtgemetselde, segmentvormig getoogde vensters en ingang.
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Een geschilderd drieluik (i5i3) met een voorstelling
van de H. Maagd met het kind en portretten van Frans
Minnema en Wijts Jongama, uit dit huis afkomstig, is in
het Friesch museum te Leeuwarden.
2. Kerkstraat 3 8. Zijgevel (XVI b), boven het water
op een boogfries uitgekraagd.
3. Marktstraat 4. „Apothekerspoortje". Poortje (i66o)
met bergsteenen versieringen, op den sluitsteen een
vijzel, hierboven een alliantiewapen.
4. Groote Dijlakker 5o. Poortje (i666) van bak- en
bergsteen met alliantiewapentjes.
5. Groote Dijlakker 38. Onder de vensters gebeeldhouwde afhangende versieringen (XVIII A).
6. Groot Zand 2. Dakvenster (XVIII c), in gebeeldhouwde omlijsting.
7. Potstraat 6. Deur (XVIII d), waarboven een venster in gesneden omlijsting.
8. Polstraat 8. Kroonlijst (XVIII d).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld : Appelmarkt I I, gebeeldhouwde gedenksteen (XVII a, in den
zijmuur), met Latijnsch opschrift ; Kleine Dijlakker 4,
steen met engelenkopje, wapen en : 1625.
Fragmenten van binnenarchitectuur :
I. Marktstraat 8. Geverfde eiken binnenportiek ( 1
I 700).
2. Kleine Dijlakker i8. Dergelijke portiek (+ i 700).
3. Bagijnestraat 3. Bedsteden met wandbetimmering
(XVIII).
h. Varia.
Een tegeltableau (+ i 700) van veelkleurig aardewerk,
een oorlogsschip voorstellende, en afkomstig uit eene
woning alhier, is in het Friesch museum te Leeuwarden.

DANTUMADEEL

Een overmans-gildepenning (1721) van het medecijns-,
chirurgijns- en apothekersgild te Bolsward, met opschrift,
is in hetzelfde museum.

DANTUMADEEL.
Akkerwoude.
De NED. HERV. KERK, in 1849 gebouwd ter vervanging eener oudere, bezit :
Eiken preekstoel (+ 1 7 0o, later gewijzigd).
Gesneden lezenaar (± 1700).
Twee koperen zeslichtskroontjes (XVII d).
Klok, in 1655 gegoten door Jelte, Pier en Johan Riemers Gravius van Hoeytema te Sneek.
e.

Birdaard.
De NED. HERV. KERK, in 1851 gebouwd, bezit :
Koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Twee koperen lichtarmen (XVII d).
Grafzerken, onder den vloer.
Twee klokken, in 1638 gegoten door Jacob Noteman
te Leeuwarden.
e.

Dantumawoude.
e

1. De

NED. HERV. KERK

(H. Benedictus), waarschijn-

lij k + 12oo gebouwd, XIV vergroot, is een thans geheel

gepleisterd baksteenen gebouw, bestaande uit een schip,
een 3/8-gesloten koor en eenen baksteenen toren met zadeldak. In den zuidmuur onder de pleisterlaag, een keperboogfries en lisenen. De toren (XIV, in 1686 gewijzigd)
heeft in den oostelijken geveltop spitsbogige nissen (XIV)
met geprofileerde dagkanten aan de noordzijde, onder de
gootlijst, in ankers : 1686. Inwendig : houten tongewelf
(XVIII) met trekbalken op sleutelstukken (XV) met
5o
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peerkraalprofiel. In den toren een steen met opschrift en :
1686. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII c), met gesneden paneelen.
Eiken doophek (XVIII c).
Koperen lezenaar, blijkens een opschrift in 1 7 5 7 vervaardigd door Lieuwe Geerts te Dokkum (evenals die te
Driesum).
Orgel met galerij en balustrade met gesneden bekroning, waarin wapens en : 1777.
Twee gebeeldhouwde zerken (XVII c) van het geslacht
Heemstra ; verschillende eenvoudige zerken (XVII en
XVIII).
Twee groote rouwborden (1794 en 1824) voor leden van
het geslacht Bergsma.
Avondmaalszilver : gegraveerd zilveren beker met opschrift, wapens-Heerma-Goslinga en : 1643 (merken :
leeuw groote keur, V en P) ; dito beker met opschrift en :
1771, merken : leeuw groote keur, T en onleesbaar.)
Klok, in 1786 gegoten door L. H. Haverkamp te Hoorn.
De DOOPSGEZINDE KERK, XIX c gebouwd, heeft
boven den ingang een gedenksteen der vroegere kerk,
met opschrift en :1776. Zij bezit :
Eiken familiebank (XVIII d) met gesneden bekroning,
waarin wapens en de letters J. D. en E. H.
Stoel, waarop gesneden : 1807.
e 2.

Driesum.
a. Van een vondst van Romeinsche kleine bronzen
munten, in 1875 ontgraven uit een terp, bevinden zich
vijf en veertig (III) in het Friesch museum.
e. De thans NED. HERV. KERK is een in 1713 ter plaatse
eener oudere opgetrokken baksteenen gebouw, bestaande
uit een schip, een driezijdig-gesloten koor en een in 1876
gebouwden toren. Groote rondbogige vensters tusschen
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Dorische pilasters (vroegere lisenen?). Aan de noordzijde
een ingang geflankeerd door Dorische pilasters, waarop
een segmentvormig fronton met : 1713 ; hierboven een
steen in gebeeldhouwde omlijsting, met Latijnsch opschrift,
vermeldend het leggen van den eersten steen, in 1713, op
de plaats eener oudere, vervallen kerk. Aan de zuidzijde een
ingang, waarboven een zonnewijzer met : I 713. Inwendig:
houten tongewelf (XVIII a) met trekbalken. De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (1714), met, in het
middenpaneel, een gesneden eiken console (XVIII c).
Doophek (XVIII a).
Koperen lezenaar, blijkens opschrift in 1771 vervaardigd door Lieuwe Geerts te Dokkum (evenals die te Dantumawoude), met koperen arm, rustend op de console in
het middenpaneel van den preekstoel.
Avondmaalstafel (midden-XVII) met bolpooten.
Orgel (1782) met gesneden kast en voet rustend op
Ionische zuilen, en met gebeeldhouwde balustrade, waarin
wapens.
Familiebank (XVIII a) met overhuiving en alliantiewapen-Haersma ; en dito bank (XVIII a) met bekroning,
waarin het wapen-Sytsama.
Groote gebeeldhouwde zerk (158z) van het geslacht
Bouma ; dito zerken (1630, 165 I, 1760 en 1 780) van de geslachten Haersma en de Kanter.
Twee koperen twaalflichtskronen (XVIII a) en een
dito gedreven lichtarm (XVIII a).
Acht zandsteenen wapenborden, in gebeeldhouwde
omlijsting, van leden der geslachten Ausma (1714), Knyff
(1767), Goslinga (1781), Osinga-Aisma (XVIII c), Aylva
(XVIII c), Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg (XVIII c),
Ropta-Camstra (XVIII c) en Sytsama (XVIII c).
Bijbel, met zilveren beslag, blijkens gegraveerd opschrift in 1714 geschonken door Geertruida en Aurelia
van Haersma.
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Klok, in 1617 gegoten door Hans Falck van Neurenberg te Leeuwarden.
f. K 228. Voormalig SCHOOLGEBOUW, in 1 787 gebouwd, blijkens een gedenksteen in den topgevel, ter vervanging van een ouder, dat is afgebrand. Op het midden
een halsgevel met halfrond fronton en aanzetkrullen,
waaronder : 1787. Inwendig : in een voorkamer deur en
eenvoudige betimmering (Lodewijk XV).
Janum.
e. De thans NED. HERV. KERK, XII d gebouwd van
groote baksteen, bestaat uit een schip, en een inwendig
halfrond, uitwendig 8/16-gesloten koor. Tegen den westgevel een eenvoudige klokkenstoel. In noord- en zuidgevel
van het schip rondbogige vensters met omlijsting van profielsteen, elk geplaatst tusschen 2 rondbogige nissen, omlijst door een zware kraal en gevuld met vlechtingen ;
de vensters later benedenwaarts vergroot. In het midden
van den westgevel een liseen, met rondstaven langs de
kanten, te weerszijden waarvan dichtgemetselde rondboogvensters in omlijsting van profielsteen. In de westzijde van den zuidgevel een rondbogige ingang met afgeschuinde, dubbel geprofileerde dagkanten ; een dergelijke ingang, maar dichtgemetseld, in het westelijk deel
van den noordmuur ; voorts in beide muren, aan de oostzijde, sporen van dichtgemetselde rondbogige ingangen.
De koorsluiting is onder de gootlijst uitgekraagd naar 3/8,
met, op de hoeken, korte rondstaven, gedragen door op
den kant gestelde baksteenen. Inwendig : tegen den westmuur rechtstanden met aanzetten van riblooze kruisgewelven, die overigens zijn weggebroken en vervangen
door een zoldering met balken, waaronder sleutelstukken
(midden-XVII). De kerk bezit :
Klok, in 1539 gegoten.
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Murmerwoude.
e. De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius) is een baksteenen gebouw (1 1200), bestaande uit een schip, een
koor, welks absis is gesloopt en vervangen door een rechte
sluiting, een later aangebouwden noordvleugel (XIX d),
en eenen vierkanten toren (XIV) met zadeldak. De gepleisterde zuidmuur vertoont sporen van spaarvelden gedekt met rondboogfriezen ; de ongepleisterde noordmuur
heeft drie dichtgemetselde rondboogvensters, geflankeerd
door spaarvelden, welke gedekt zijn met rondbogen, afgewisseld door een keperboog. De toren heeft in de bovenste geleding nisversieringen, die aan de noordzijde trapsgewijze zijn gemetseld, aan de oostzijde spitsbogig met
traceeringen. Inwendig is de kerk geheel verbouwd. Zij
bezit :
Eiken preeksjoel met gesneden bekroning, waarin de
wapens-Botma en Kleffens en : 181 8.
Klok, in 1818 gegoten.

Rinsumageest.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), vermoedelijk XI als eenbeukig kerkje gebouwd, in romaanschen tijd verbouwd tot driebeukige basiliek, later gewijzigd door het sloopen der zijbeuken en het dichten der
scheibogen, ) 15 oo vergroot met een zuidbeuk, bestaat
thans uit een tufsteenen noordbeuk (I I I oo) met een halfrond gesloten koor (XII B), waaronder een kleine krocht,
een baksteenen rechtgesloten zuidbeuk (+ 1 5 oo), en eenen
tegen de westzijde van den noordbeuk gebouwden, baksteenen toren (I610, op ouderen voet ; in 1805 nieuw omrnetseld), met een zadeldak en eenen driezijdig uitgebouwden traptoren, waarlangs de zuidbeuk is doorgetrokken.
In den noordmuur vier met tufsteen dichtgemetselde scheibogen met verhoogden extrados en afgeschuinde imposten ; oostelijk hiervan een later ingebroken eri weer dicht5
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gemetselde rondbogige ingang, een dichtgemetseld spitsbogig venster (XIV), drie smalle rondbogige spaarnissen,
waarin kleine, gedichte rondboogvensters, en hieronder
drie blijkbaar later aangebrachte rondboogjes. Ingang
(1647) met gebogen fronton, waarin wapens en waarboven
een steen met opschrift en : 1647. De koorsluiting bestaat
uit twee geledingen, elk met oorspronkelijk vijf door twee
rondboogjes afgedekte spaarnissen, waarvan de twee westelijkste aan iedere zijde zijn weggebroken en vervangen
door groote spitsbogige vensters. In den oostmuur van,
den zuidbeuk een spitsbogig dichtgemetseld venster ; in
den zuidmuur drie dergelijke vensters en een gedeeltelijk
weggebroken ingang met eenvoudige traceering ( 115 00).
De toren heeft rondbogige galmgaten, aan de zuidzijde
nog met de oorspronkelijke dubbel geprofileerde dagkanten. In den westmuur twee steenen : een cartouche
met opschrift en : 1610, en een met verweerd ornament
(XVII a, maar met later hierop aangebracht jaartal 1805).
Inwendig : tusschen de beide beuken drie ronde zuilen
met achtkante voetstukken en eenvoudige ronde lijstkapiteelen van roode Bremersteen, waarop de geprofileerde spitse scheibogen rusten. Eenvoudige ellipsvormige
houten tongewelven. Tusschen noordbeuk en toren een
geprofileerde rondbogige doorgang. In den zuidmuur van
het thans afgeschoten en tot consistoriekamer ingerichte
koor een eenvoudige piscine. Onder het koor een kleine
halfrond-gesloten krocht, overkluisd met gepleisterde
kruisgewelven op gordelbogen, gedragen door twee zuilen
met schachten van rood geaderde travertijn, zandsteenen
teerlingvormige kapiteelen (XI ?, vermoedelijk NoordItaliaansch werk) en zandsteenen Attische voetstukken
met hoekknoppen. Deze, waarschijnlijk aan de westzijde
verkleinde en dichtgemetselde krocht, heeft thans alleen
een later ingebroken toegang in den oostmuur met een
trap en een zware gevangenisdeur (XVII) met getralied _
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kijkgat. De toren heeft thans vier verdiepingen : de gelij kvloersche ruimte is overdekt door een koepelgewelf op
zwikken van kleine baksteen ; aan de noordzijde een
schuin in de muurdikte aangebrachte toegang tot den traptoren ; de derde verdieping is overkluisd met een laat
stergewelf op baksteenen ribben van eenvoudig peerkraal-profiel ; in den zuidwestelijken hoek de segmentvormig gemetselde schacht van het rookkanaal eener
vroegere stookplaats ; hierboven, rustend op het stergewelf, de klokkenstoel. In den traptoren een gemetselde
wenteltrap, met gewonden spil, bestaande uit drie peerkralen. De kerk bezit :
Gebeeldhouwde zerk (1618) van de familie Aylva ; zeer
groote gebeeldhouwde zerk (± 1600), met wapens van
het geslacht Tsjaerda, gedeeltelijk bedekt door den houten
vloer ; verschillende zerken (XVII en XVIII).
Gebeeldhouwd epitaaf (XVI c, in den oostelijken
buitenmuur van den zuidbeuk gemetseld) met opschrift
betreffende het overlijden van Syds Tsjaerda in 1 5 46 en
van zijn vrouw Moed Sythiema in 1 5 5 7.
Twee tinnen schotels, met opschrift en : 1747.
Twee klokken, waarvan een in 1904 gegoten, ter vervanging eener in 161 7 door Hans Falck van Neurenberg vervaardigde, en een in 162o door denzelfden meester gegoten.
Een gebeeldhouwd doodkistdeksel (1 3 4i) van roode
zandsteen, afkomstig uit den oostmuur van den zuidbeuk,
voorstellend een met een lans gewapenden jongeling,
in een spitsbogige nis, met een opschrift vermeldend den
naam van Eppo en het jaartal 1341, is thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
Van de voormalige ABDIJ DER CISTERCIENSEN
in 1165 gesticht, in 158o verwoest, moeten
zich in de vroegere kloostergronden, benoorden het Klaarkamper meer, nog fundeeringen bevinden.
2.

KLAARKAMP,
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Een koperen zegelstempel (XV ?) van een pastoor, hier
gevonden, is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Roodkerk.
De thans NED. HERV.KERK, vroeger behoorende aan de
abdij der Premonstratensen te Dokkum, is een oorspronkelijk tufsteenen gebouw (XII), aan zuid- en oostzijde
geheel ommetseld, bestaande uit een schip, een halfrondgesloten koor en een westgevèl met spitsje, ter vervanging
van den vroegeren toren. In den grootendeels tufsteenen
noordmuur dichtgemetselde rondboogvensters. De kerk
bezit :
Drie geschilderde rouwborden (1 770 en 1 78 7) van
het echtpaar Harinxma—Heemstra.
Klok, in 1307 gegoten door Nicolaas.
Sybrandahuis.
e. De thans NED. HERV. KERK is een XIII d van groote
baksteen opgetrokken gebouw, bestaande uit een schip,
een 3 /8-gesloten koor en een vlakken westgevel met houten
spitsje, waarschijnlijk ter vervanging van een vroegeren
toren. In den noordmuur een dichtgemetselde segmentvormig getoogde ingang, waarboven de moet van een
spitsboog ; moet van een weggebroken aanbouw (sacristie ?). In het schip dichtgemetselde ronde lichtopeningen
met dubbel geprofileerde dagkanten, in gedrukt spitsbogige nissen, in het koor gedrukt spitsbogige vensters,
waarvan een, dichtgemetseld, nog de oorspronkelijke
baksteenen traceeringen heeft. Eenvoudige, vlakke
steunbeeren (lisenen), waarvan de meesten zijn weggebroken. Inwendig (geheel gewijzigd en gewit) : aanzetten
en schildbogen van een vroeger steenen gewelf. De kerk
bezit :
Eenvoudige zerken (XVII).
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Klok, in 1 75 6 gegoten door Steen en Borchardt te
Enkhuizen.
g. HEERENHUIS (1773) aan de Dokkumer Ee. Gesneden deur met zijlichten in omlijsting. Aan de achterzijde
een deur met luifel. Inwendig: in de gang gesneden deuren.
Twee voorkamers met gesneden bedschotten ; schouw
met betegeling. Balkenzolderingen. In de keuken een
eiken glazenkast (XVII d).
Veenwouden.
e. I. De NED. HERV. KERK, in 1648 gebouwd ter
plaatse eenex oudere, aan den H. Johannes den Dooper
gewijd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip,
een driezijdig gesloten koor en een ingebouwden toren
met zadeldak. Aan de westzijde een eenvoudige rondbogige ingang. Boven aan den toren jaartalankers : 1648.
Inwendig : onder de binnenhoeken van den toren twee
ronde zuilen (XV, gewit) met geprofileerde lijstkapiteelen en voetstukken, door korf bogen onderling en met
den westmuur verbonden, waardoor een portaal onder
den toren wordt gevormd. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII d).
Doophek (XVII d).
Koperen doopbekkenhouder met bekken, waarin :1842.
Onder den vloer grafzerken (XVIII).
Twee koperen kronen, met opschriften : 1722 en 1728.
Vier tekstborden (XVII d).
Twee tinnen offerschalen (XVII d) met deksels.
Gesneden wijzerplaat, met : 1790.
Klok, in 1715 gegoten door Jan Crans te Enkhuizen.

2, De SCHIERSTINS, vroeger genaamd Skiramonnicahuus, overblijfsel van een uithof der abdij Klaarkamp, in
1906 gerestaureerd, is een vierkant torengebouw (XIV)
van groote baksteen, met een wolfdak, tegen welks oost5g
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zijde een lager aanbouw (XVIII A gewijzigd, zie g).
Het uitwendige is ongeleed en heeft in den voet aan drie
zijden groote dichtgemetselde rondbogige openingen en
schietsleuven ; in de eerste en tweede verdieping smalle
tweedeelige vensters met zandsteenen kozijnen en segmentvormigen ontlastingsboog. Inwendig bestaat de toren
uit drie verdiepingen : de benedenruimte, overdekt met
kruisgewelven met spitse schildbogen, heeft aan de oostzijde een rondbogige toegang, in de drie andere zijden
dichtgemetselde, zwaar geprofileerde rondbogen, waarboven schietsleuven. In den oostelijken, thans tot postkantoor en woonhuis ingerichten aanbouw (zie g.) bevindt
zich, in een woonvertrek, een voormalige buitenmuur van
groote baksteen.
In de benedenruimte van den toren en tegen den
noordmuur bevinden zich :
Doodkist (XII) van roode Bremersteen, met vischgraat-versiering in de binnenzijde.
Fragmenten van rood zandsteenen zerken ( I , 200),
met geometrisch ornament, afkomstig uit Bergum en
Drachten.
g. Het POSTKANTOOR, een voormalig woonhuis,
XVIIIA gebouwd tegen de oostzijde der Schierstins (e 2),
waarschijnlijk ter plaatse van een ouderen aanbouw, heeft
aan voor- en achterzijde een eenvoudigen ingezwenkten
halsgevel met geschonden zandsteenen afdekking. Tegen
de achterzijde een gebouwtje met een eenvoudigen trapgevel. Inwendig : in een woonvertrek, zichtbaar in een
muurkast, een vroegere buitenmuur van groote baksteen,
vermoedelijk overblijfsel van een gesloopt gedeelte der
Schierstins.

i

Wouterswoude.
e. De thans NED. HERV. KERK, waarschijnlijk XIII d
gebouwd, XIX B grootendeels ommetseld, is een bakS9
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steenen gebouw, bestaande uit een schip, een 3/8-gesloten
koor en eenen vierkanten toren met lage, ingesnoerde
spits. De toren is niet ommetseld, maar heeft geheel vlak
gehouden muren van groote baksteen, De kerk bezit :
Gesneden kuip (XVIII d) van den preekstoel.
Koperen lezenaar (XVIII d).
Heerenbank (XVIII a), met gesneden bekroning en
wapens als -te Driesum.
Zilveren beslag van een bijbel, waarin gegraveerd :1 8 41.
Klok, in 178o gegoten door Pieter Seest te Amsterdam.
Zwaagwesteinde.
e. De NED. HERV. KERK, in 1837 gebouwd op T-vormig grondplan, bezit :
Klok in 1837 gegoten door van Bergen en Loon te
Midwolde.
DOKKUM.
a. Voorhistorische,Romeinsche en Oud-Germaansche monumenten.

Een zestigtal Romeinsche munten (III), hier gevonden,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
Een Karolingisch spinschijfje, hier gevonden, bevindt
zich thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
b.

Verdedigingswerken.

De oude omwalling is in een plantsoenaanleg veranderd.
c.

Sluiten, Pompen.

I. Vóór het Raadhuis in den kademuur twee gedenksteenen (XVIII c) betreffende den bouw in 1583
van een houten sluis, en de vernieuwing in 1757 door den
landschapsbouwmeester Hendrik „Sehler". Een vroeger
aanwezige derde steen is vervangen door een nieuwen
(1893).
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2. Buiten de stadsgracht eene pomp met ijzer bekleed
(1884), de „Bonifaciusbron", met gebeeldhouwde zandsteenen siervaas (XVIIIa), waarop een Bacchantenfeest.
3. Op den hoek van de „Fetze" eene gebeeldhouwde
pomp (XVIII a), met hout omkleed ; als spuwer een
steenen leeuwenkop met zwaren koperen uitlaat ; als
bekroning een zandsteenen siervaas (XVIII a) met Bacchantenfeest.
In den zijgevel tegenover deze pomp een gedenksteen
met opschrift : „Dit is de Fetzefontein 1712".
d. IVereldli^ke openbare gebouwen.

Het voormalig
huis, zie f 2.
I .

ADMIRALITEITSGEBOUW,

thans Arm-

heeft een keldergedeelte (XVI a)
en een bovenbouw (XVII a), naar het W. uitgebreid
(1761-1762, door P. de Swart) en verknoeid. Het is
een baksteenen gebouw, met vooruitspringende middenpartij en, aan de achterzijde, een uitgebouwden toren (XVI
en 1717) en bestaat uit een kelderverdieping, een verhoogden
begane-grond en een verdieping. Op den toren een eenvoudige open houten koepel (vernieuwd in i8 3 4) met windvaan. De vroegere midden (top)gevel is vervangen door een
kroonlijst met driehoekig gevelveld, bekroond door een
houten beeld der Gerechtigheid. Hoofdingang (XVIII d)
met halfronde zandsteenen stoep, overdekt door een
balcon op Dorische zuilen en met , ijzeren balustrade
(XIX A) , deurkozijn met versierde zandsteenen omlijsting,; boven het balcon eveneens een kozijn met versierde omlijsting. Boven in den toren een steen (1717)
met de namen der bouwmeesters Outger Douwes en
Foppe Hessels. Inwendig : eiken wenteltrap (XVII) met
gedeeltelijk behouden oudere ondermetseling : gewelf2. HET RAADHUIS
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velden met geprofileerde ribben en met gemetselde spil
(XVI c) en treden ; leuning met balusters (XVIII a).
Op den begane-grond in de wachtkamer (voorm :
kantonrechterskamer) een gebeeldhouwde zandsteenen
schouw (XVII a, doch geverfd in groen en goud), met
ranken en grotesken, rustend op Ionische kolommen,
en met het stadswapen ; boven het fries een gebeeldhouwde bekroning, waarin het stadswapen ; op de hoeken
van de schouw twee koperen lichtarmen (XVII c), behangsel van goudleer (XVIII b). In de raadzaal eene
betimmering (1763) van bruin geschilderd grenenhout,
in den stijl van Lodewijk XV ; zoldering met ornament
(XVIII c) in stuc ; twee schoorsteenen met marmeren
onder- en houten bovenmantel en met koperen kaarsarmen ; in de bovenmantels witjes (allegorische voorstellingen) in gesneden omlijsting ; boven de vier deuren
eveneens witjes ; in de vakverdeeling der wanden vier
historische schilderingen (1763, door D. Reynes) in gesneden omlijsting ; aan de wanden zes (waarvan vier
gebroken) gesneden houten lichtarmen (alles van 1 76 3) ;
twee leunstoelen en twee-en-dertig stoelen (XVIII b)
van beukenhout met snijwerk ; vier stoelen (XVIII d) ;
achter de betimmering zijn twee ruimten (toilet en gemak)
uitgespaard. In de kleine raadzaal een schoorsteenmantel
(XVII c) met moderne schildering ; goudleeren behangsel
(XVIII b) ; eene schilderij (XVIII a) met afbeelding van
het stadhuis vóór 1760, familiegroep (XVIII b) ; negen
stoelen (XVIII d). Op de deuren van de raadzalen en de
wachtkamer koperen kloppers en knoppen (XVII a).
Beneden, in de secretarie, een schoorsteenstuk : stedemaagd met het wapen van Dokkum (XVIII c). In de
kamer van den burgemeester een koperen kandelaar (XVII)
en een zilveren blad (zie b 1). Op den zolder een beschilderde archiefkist (XVIII A). Riblogze kruisgewelven
over de kelders in het oudste gedeelte.
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3 . Breedstraat. De voormalige WAAG, in 1752 ter
plaatse eener oudere gebouwd, en thans dienst doende als
brandweer- en politiehuis, is een vrij staand baksteenen gebouw (XVIII b/c), afgedekt door een tentdak waarop een
eenvoudige houten, met lood bekleede, open koepel met
windvaan : stadswapen. De voorgevel heeft vier gemetselde Ionische pilasters, waartusschen drie rechthoekige
vlakke nissen en, boven de gootlijst, een gebeeldhouwd
zandsteenen topstuk, met het gemeentewapen in omlijsting van zwaar ornament ; boven den eenvoudigen achtergevel een dergelijke bekroning, met het wapen van Friesland. In den voorgevel een gebeeldhouwde stichtingssteen met opschrift „Weegt en Waakt" en :i752. Inwendig
een houten opschriftbord over een levering (in 175z) van
5 o kazen, wegende 1186 pond, en (in 1 7 59) van 58 kazen,
wegende 1293 pond.
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (H. Martinus) is een baksteenen gebouw (ten deele XIV ?, verhoogd en vergroot
XV-XVI), bestaande uit een schip met verkort noordelijk
zijschip en 5/10- gesloten koor (XV). De westgevel, met
dakruiter, werd vernieuwd en gepleisterd (XVI B en
XIX). Langs de zijmuren en op de hoeken van het choor
steunbeeren ; bovendeel van den zijmuur in de westelijke
traveeën uitgekraagd op eenige segmentbogen en hieronder, een lage ingang, omlijst met profielsteen en gedekt
door een korf boog, waarboven een spitsboog ; langs de
andere traveeën een tandlijst ; met lood bekleed torenfj e
op den westgevel. Inwendig : Schip en zijschip worden
gescheiden door vijf ronde zuilen, tusschen welke de spitsbogen zijn weggebroken (XVII d of XVIII a) en eene
„kraak" (galerij) werd opgetrokken, rustend op vierkante pijlers, verbonden door rondbogen. Het oorspron63
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kelijke steenen gewelf is vervangen door een gestucadoord segmentvormig houten gewelf. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIIb), met trap, klankbord, gesneden rugschot en kuip met gebeeldhouwde paneelen.
Eiken doophek (XVIII b) met gedraaide balusters en
gesneden middenstuk.
Op den preekstoel en het doophek twee gegoten
koperen lezenaars (XVII c).
Orgel (1688) met balustrade op steenen zuilen.
In een der banken een gesneden rugstuk van een vroegere heerenbank (:i594) en opschrift met de namen Tako
van Mockema en ioffrou Isck van Feitsma. Voormalige
heerera (thans weezen) bank met rugstuk (XVIII d, overigens XVII).
Tochtportaal (XVII d), in het kooreinde, met gebeeldhouwd hoofdgestel ; in het fries eene allegorische schildering ; (gemerkt ; Frans van der Els, 177o of 1779) ; in
het bekronend fronton het geschilderde stadswapen ;
balustrade (XVIII d).
Avondmaalszilver : een ovalen en twee ronde schotels
met opschrift : 180 3 , (merken : Friesland, Leeuwarden,
M = 1 7 8 9, I. F. = Feddema); een doopbekken en vier
bekers (1803 en 1818). Bijbel (i 7.2.9) met zilveren beslag.
De vroeger aanwezige klok, gegoten in 1653 door Eppe
van der Arck, is er sinds kort niet meer.
Naast de koorsluiting, aan de Fetzestraat A 75, de
CONSISTORIEKAMER : ingezwenkte halsgevel met steenen :
1734 en wapenschild ; boven de deur een ovaal licht in omlij sting.
2. De R. K. KERK (H. Bonifacius), gebouwd (XIX d)
door Dr. P. J. H. Cuypers, bezit :
Relief (XVII d) : H. Bonifacius ; houten borstbeeld
(XVII d) van den H. Leonardus van Vechel.
Schilderijen : Maria Boodschap (1633, Vlaamsche
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school) ; Graflegging (XVII c) ; H. Ignatius (XVIII) ;
H. Franciscus Xaverius (XVIII) ; marteling van den H.
Laurentius (XVIII b) ; H. Appolonia (XVII B, school van
Rubens) ; riviergezicht (door D. van Harst) ; ruiters bij een
fontein (+ 1700).
Verguld-zilveren stralenmonstrans (XVII d, merken :
Utrecht en S).
Gedreven zilveren miskelk met nodus (XVII c).
Gedreven, verguld-zilveren miskelk (1643, merken
Utrecht, C en MB aaneen).
Ellipsvormige, zilveren hostiedoos (XVII d), op bolpootjes, op het deksel een Jezus-monogram.
Twee zilveren ampullen, waarop een wapenschild ; en
een ampullenblad (XVIII b, merken : Dokkuur, N en HS ?)
Koperen lavabo (XVII d).
Kazuifel (XII B, zeer vergaan) in klokvorm, met gaffelkruis.
Koorkap (XII d) van lichtblauwe zijde met patroon van
toegewende pauwen. Een fragment van deze kap is in het
Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
Drie goudleeren kazuifels (XVIII bic), met zilveren
en gouden rankornament ; een dezer kazuifels is in het
aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
Hoekkast (XVIII A).
In de PASTORIE eene kamer, waarin een betimmering
(XVIII c) ; en een schoorsteenstuk (171 9, blijkens tijdspreuk) : Christus aan het kruis.
f. Gebouwen van liefdadigheid.
Het NED. HERV. WEESHUIS, verbouwd in 1854, heeft
in den gevel een gebeeldhouwden gedenksteen (1758)
met vers en gemeentewapen, gehouden door twee weezen.
Het bezit twee eiken keeften met gepijpte kolommen en
gesneden paneelen (XVIIb), en een gewasschen penI.

5
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teekening (183 9), voorstellende den (niet meer aanwezigen) toren der kerk.
2. Lange Oosterstraat, B. 40. Het ARMHUIS, voormalig Admiraliteitsgebouw (Zeekantoor), is een baksteenen gebouw (1618) met zandsteenen banden, blokken
en lijsten, waarvan de geveltop over de middenpartij
verdwenen is. Boven de vensters paanderbogen met zandsteenen kopjes als sluitstukken ; aan het binnenplein de
stoep met den ingang, geflankeerd door pilasters, met
behakte zandsteenblokken versierd en gedekt door een
hoofdgestel met fries (1618) en gebeeldhouwde bekroning
met wapen van Friesland -- Groningen boven gekruiste
ankers, drie obelisken en leeuwenmasker. Acht-en-twintig
knopankers. Aan de straatzijde een poortje van bak- en
bergsteen, geflankeerd door pilasters met maskers ; sluitsteen met leeuwenkop.
Inwendig : eiken balkenzoldering met geprofileerde
sleutelstukken (XVII a).
g. Particuliere gebouwen.
A. Late Gothiek.
I. Boterstraat A 41. Gepleisterde puntgevel (XVIa),
met korf bogen boven de vensters der verdieping en overblijfselen van hoekpinakels. Top gewijzigd.
2. Lange Oosterstraat tegenover B 3 2. Pakhuis (of
brouwerij ?) gevel (XVI a), met geprofileerde baksteenen
lijsten, ten deele weggehakt ; zijgevel onder het dak
overgebouwd.
B.

Renaissance.

3. Zijl D 33. Voormalige trapgevel (1622), waarvan
de top thans schuin is afgedekt ; bak- en bergsteenen
banden, met omlijstingen van profielsteen om de vensters.
Vensters gewijzigd, waardoor de vier ontlastingsbogen
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van den beganen grond verdwenen; overigens Tudorbogen
boven de vensters. Knopankers.
4. Zijl D 34 (hoek Vlasstraat). Hoekhuis met twee
trapgevels (1622, blijkens steen) waarvan een in den top
verminkt, de andere met gewrongen toppilaster. Bergsteenbanden. Geprofileerde dagkanten aan de bovenste
vensters. Tudorbogen. Pui gewijzigd.
5. Dijk D 5 o. Verminkte topgevel (XVII a) met
banden, verder omlijstingen en ontlastingsbogen als bij
de twee vorige gevels. De top vervangen door een
driehoekig houten fronton.
6. Keppelstraat D 207. Trapgevel (XVII a) met zandsteenen afdekkingen en gewrongen toppilaster op kraagsteen.
7. Zijl D 32. Trapgevel (XVII a), met zandsteenen
banden en blokken en toepassing van profielsteen ; in
de bogen engelkopjes. Kraagsteen onder den uitgeschulpten toppilaster. Acht knopankers.
8. D 17 5 . Trapgevel (XVII b) met geprofileerde
afdekkingen en toppilaster op leeuwenkop.
9. Anjelierstraat A 94. Trapgevel (XVII b) met geprofileerde afdekkingen, korf bogen, waarin zandsteenen
sluitstukken, profiellijsten en toppilaster op leeuwenkop.
Zeven sierankers met knoppen. In den zijgevel de steen
vermeld onder c 3.
C. Lodewijkstijlen.
1o. Lange Oosterstraat B 6. Ingezwenkte halsgevel
top met krullen, afdekking en topstuk met siervaas.
Gebeeldhouwde gedenksteen : grutterij en : 1739. Twee
blanke wapenschilden.
I I. Vleeschmarkt D 1 2. Halsgevel (1743) met gebeeldhouwde vleugelstukken en topstuk ; in den gevel een
• roote cartouche : „De gouden hand".
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1z. Dijk D 5 8. Pakhuisgevel met ingezwenkten
hals (XVIII A).
13. Kleine Breedstraat B 98. Ingezwenkte halsgevel
(175o) met krullen. De gevel is aan eene zijde verbreed.
14. Keppelstraat D 142. Ingezwenkte halsgevel
(1758) met krullen, (voorheen brouwerij). Gevelsteen :
klok, en I. F.
I5. Koningstraat C 78. Ingezwenkte halsgevel,
(XVIII c 1 7 59 ? ), gebeeldhouwde krullen (afdekking en
topstuk verwijderd).
I6. Dijk D 55. Ingezwenkte halsgevel (1762) met
krullen en kuif.
I 7. Keppelstraat D 145. Ingezwenkte halsgevel (1794)
met krullen. Fronton verdwenen.
18. Kleine Breedstraat B 104. Gevel (XVIII d) met
rechte kroonlijst en gemetselde hoekpilasters.
Gevelsteenen, voor zoover nog niet genoemd : In den
tuinmuur naast het pakhuis (zie g. z), tegenover B 3z
(1614, loopend hert) ; Boterstraat, hoek Anjelierstraat
(1649, botervat) ; Boterstraat A 44 (1656, zeepaard) ;
Lange Oosterstraat B 39 (cartouche XVII) ; Boterstraat,
A 173 (XVII, eenhoorn) ; Koningstraat C 66. (XVIII,
zeilschip).
Westerbolwerk bij voormalige walpoort (1834, stadswapen en S P Q D, wellicht afkomstig uit het tolhuis ?).
Fragmenten van binnenarchitectuur :
I. Lange Oosterstraat B 13. Inwendig : In de gang
een gesneden houten portiek (XVII c) met pilasters en
eene bekroning, waarin wapens (o.a. Schwartzenberg) als
vulling. Linkervoorkamer met gesneden dubbele deur en
schouw (XVIII b), in den stijl van Lodewijk XV ;
schoorsteenstuk door L. van der Werf (175 3). Rechtervoorkamer met bedschot, deuren en schoorsteen en
gestucadoord plafond (XIX a) in den stijl van het Eerste
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Keizerrijk. In de achterkamer en in het kantoor een betimmering (XVIII b) en deurbekroningen (XIX a). In de
keuken een tegelbekleeding.
2. Koningstraat C 137 a. Stuczoldering (XIX a), in
den stijl van het Eerste Keizerrijk.
3. Breedstraat B 19. In een onlangs geheel verbouwd
huis van 1697 (blijkens ankers in den achtergevel) is, als
eenig overblijfsel van het interieur (XVII d en XVIII B),
een beschilderde schoorsteenmantel (+ 800) bewaard
gebleven.
Op een der bolwerken een MOLEN : bovenkruier met
het jaartal i 849.
h. Varia.
I. De stad bezit een rechthoekig zilveren blad (1784,
merken : Friesland, Leeuwarden, G en HD = H. Daum)
met gegraveerde afbeeldingen van twee zegels en met
magistraatswapens.
2. Een in Dokkum vervaardigd zilveren oorijzer (1696)
met peervormige knoppen, een zegelstempel (XVII) der stad,
alsmede een aantal Landdag-, vroedschaps- en gildepenningen (XVII — XVIII), uit deze gemeente afkomstig, bevinden zich in het Friesch museum te Leeuwarden.
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Broek.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin een klok
in i600 gegoten door Henrick Wegewart.
Dijken.
Op het kerkhof een
overhuiving.

KLOKKENSTOEL

(XVIII A ?) met

Doniaga.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin een klok,
in 146a gegoten door Gerrit Butendiic.
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Goëngarijp.
e. De NED. HERV. KERK, 1n 1770 gebouwd op de grondslagen eener oudere, bestaat uit een schip en een 3/8-gesloten koor. Boven den zuidelijken ingang een steen met
wapens-Vegelin van Claerbergen en : 1 770. In den oostmuur een stichtingssteen met opschrift en :1770. Nabij de
kerk een klokkenstoel (XVIII ?). De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII d).
Zes gebrandschilderde vensters, in 1770 vervaardigd
door Ipe Staak te Sneek, met wapens van prins Willem V,
Jhr. Joh. Vegelin van Claerbergen, Rekenmeesters van
Friesland, Gedeputeerde Staten, de Staten in 't mindergetal,
en de Raden van 't Hof.
Kldk, in 1534 gegoten door Gerhardus van Wou.

Idskenhuizen.
e. De NED. HERV. KERK (XVIII ?) is een eenvoudig
baksteenen gebouw, bestaande uit een klein, rechtgesloten
schip, met een houten spitsje op den westgevel. In elken
zijgevel twee rondbogige vensters ; rondbogige westelijke
ingang. Op den oostelijken nok van het dak een windwijzer, waarin ster en kroon. Inwendig : eenvoudig houten
tongewelf met trekbalken, kraagstukken en gesneden
muurstijlen (I I800). De kerk bezit :
Eenvoudigen preekstoel (XVII d ?, witgeverfd).
Klok, in 1789 gegoten.
Oude windvaan met haan, afkomstig van het spitsje.
Langweer.
e. De NED. HERV. KERK, in 1777 opgetrokken ter
plaatse van een in 1683 door Sybren Sjoerds gebouwde
(welke een oudere, aan de H. Catharinaewijde
g l verving),
g)
in 1923-1924 gerestaureerd met Rijkssubsidie, is een
baksteenen gebouw, bestaande uit een driezijdig-gesloten
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schip en eenen vierkanten toren met ingesnoerde achtkante houten spits. De kerk heeft eenvoudige korfbogige
vensters en, aan de noordzijde, een ingang met gebeeldhouwde en gepolychromeerde vulling in den boogtrommel en een gesneden deur. De toren bestaat uit drie geledingen, versierd met hoekpilasters, bij opeenvolging in
Dorischen, Inrschen en Korinthischen trant, en met korf
bogige nissen ; in de bovenste geleding korfbogige galmgaten. Inwendig : houten tongewelf met trekbalken en
sleutelstukken. De kerk bezit :
Eiken preekstoel, in 1684 vervaardigd door Benedictus
Jans, blijkens een opschrift in het ruggeschot gesneden ;
in de paneelen der kuip symbolische voorstellingen.
Doophek (XVII d), met gewrongen balusters.
Twee gesneden lezenaars (XVII d).
Overhuifde heerenbank (XVII d) met gewrongen zuiltjes ; twee eenvoudige eiken heerenbanken (XVII d) ; dito
gewone banken.
Orgel (1 7 84) met rugpositief en galerij, rustend op Ionische zuilen, waartusschen gesneden paneelwerk.
Onder den houten vloer grafzerken.
Avondmaalszilver : beker met opschrift en : 1665 (een
dergelijke nagemaakt in 185 I) ; kan : 1828.
Twee klokken, waarvan eene in 1 5 38 gegoten door
Johannes van Deventer, en een in 1683 door Petrus Overney te Leeuwarden.
Halfuursslagwerk (XVIII d).
In den tuin der pastorie een gebeeldhouwde zerk (1625)
met wapen.
Legeineer.
Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL (XVIII),
waarin :
Klok, in 1727 gegoten door J. A. de Grave.
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St. Nikolaasga.
e I. De NED. HERV. KERK, in 1721 gebouwd op de
grondslagen eener oudere (H. Nicolaas), bestaat uit een
3 /8- gesloten schip met een open koepeltje op den westgevel. Inwendig : houten tongewelf, met trekbalken op
sleutelstukken. De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVII c).
Eenvoudig doophek (XVII c).
Op het kerkhof twee zerken, waarvan een met : 1640
en een met : 1652.
Klok, in 1467 gegoten door Steven Butendiic.

De R. K. KERK bezit :
Houten groep (XVI A), voorstellend de graflegging
van Christus.
e 2.

Oldeouwer.
Op het kerkhof, in een overhuifden KLOKKENSTOEL
(XVIII) : klok, in 1738 gegoten door Cornelis Crans te
Enkhuizen.
Ousterhaule.
e. De NED. HERV. KERK, in 1802 gebouwd, blijkens
jaartalankers in den westgevel, bezit :
Eenvoudigen preekstoel (XVIII A, witgeverfd), als die
te Idskenhuizen.
Doophek (XVIII A).
Orgelkast (XVIII b) en galerij.
Ousternijega.
Ter plaatse van een vroegere kerk (H. Christophorus)
staat thans nog slechts een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin :
Klok, in 1312 gegoten.
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Ter Oele.
Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL, waarin :
Klok, in 1614 gegoten door Jan Burgerhuis.
Tjerkgaast.
e. De NED. HERV. KERK, in 1703 ommetseld en gewijzigd, heeft een classicistischen ingang, met een fronton, waarin een opschrift betreffende het leggen van den
eersten steen, en : 170 3 . Inwendig : balken met gesneden
kraagstukken. Zij bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVII c, waarschijnlijk uit
de oudere kerk).
Doophek (XVII c) met gewrongen balusters.
Zerk (XIV ?) van roode zandsteen, voor den ingang ;
eenige zerken (1649, 1652, 1673), gedeeltelijk onder den
houten vloer.
Klok, in 1577 gegoten door Wilhelmus Wegewart.
Een zilveren Avondmaalsbeker (i65o, merken: Leeuwarden, jaarletter T en E. L. = Eelke Wyntiens), uit deze
kerk afkomstig, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
g. T 9. Aan het kruispunt der wegen Sneek—Lemmer
en Joure—Sloten de HERBERG „SPANNENBURG " (XIX a).
Pilastergevel met vooruitspringende middenpartij op
Dorische zuilen, gedekt door een fronton, waarin het
provinciale wapen. Boven de deur een ramskop.

ENGWIRDEN.
Voor het RAADHUIS zie onder Heerenveen op blz. 133.
Gersloot.
Op het kerkhof een overhuifde dubbele

KLOKKENSTOEL

(XVIII ?), met twee klokken, waarvan eene oud, zonder
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opschrift of jaartal, en eene in 1618 gegoten door Hans
Falck van Neurenberg.
Heerenveen. Zie blz. 133 vv.
Luinjeberd.
Op het kerkhof een overhuifde dubbele KLOKKENSTOEL
(XIX a ?) met twee klokken, in 1843 uit de kerk van Terband hierheen overgebracht, waarvan een in 1538 gegoten
door Geert van Wou en Jan ter Stege, en een in 1645 door
Jacob Noteman te Leeuwarden.
Terband.
e. De NED. HERV. KERK, in 1843 gebouwd naar het
ontwerp van den architect Th. Romein te Leeuwarden, op
de plaats eener reeds in 1315 vermelde kapel, heeft een
classicistischen voorgevel, waarboven een opengewerkt
koepeltje. Zij bezit
Gesneden eiken preekstoel (XVII b ; trap nieuw en_
geverfd).
Koperen doopbekkenhouder (XVII b) met bekken.
Groote gebeeldhouwde zerk (16 5 3 ) van de familie
Crack, met wapens-Crack en -Lycklama a Nyeholt ; dergelijke zerk voor Martinus Bouricius (-I- 1755) en Romelia
Lycklama a Nyeholt (t 1774) met wapens ; twee eenvoudige zerken (I 80 3 en 1812).
Klok, in 1785 gegoten door L. Haverkamp.
Twee klokken zijn in 1843 uit deze kerk naar Luinjeberd
overgebracht.
Tjalleberd.
e. De NED. HERV. KERK, in 1742 gebouwd, is XIX a
vergroot met een noordelij ken dwarsarm. Zij heeft een
classicistischen ingang in den westgevel, waarboven een
gedenksteen met wapens-Bouricius en -Lycklama a Nyeholt, opschrift en : 1 742. Aan de oostzijde een classicis74
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tische ingang met driehoekig fronton op Dorische pilasters. Inwendig : houten tongewelf. De kerk bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII c).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII c, merken : zwaard
tusschen twee eikels ( ?), jaarletter Q ( ?) en G. W.).
Klok, in 1670 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden.
FERWERDERADEEL.
Blya.
a. In de terpen alhier gevonden voorwerpen : een
Mercuriusbeeldje, een bronzen mantelspeld (II), een houten lepeltje (V), een vroeg-Romeinsch lampje van gebakken aarde, een beker van glanzende terra nigra (III) met
het stempel „Boudilufi" ; eenig Friesch en Karolingisch
aardewerk bevinden zich in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is een baksteenen
gebouw, bestaande uit een schip (XVI a) ; een 5 / i o-gesloten koor (XVI a) en eenen door een zadeldak gedekten
westtoren (beneden XIII; geen westingang) van groote
baksteen, verhoogd (XVÍ a). Steunbeeren. Spitsboogvensters (ingekort) met geprofileerde neggen. Segmentbogige ingangen aan de noord- en de zuidzijde, de noordelijke in een spitsbogige nis gelegen. Inwendig : vlak
tongewelf ; sleutelstukken (XVI a) ; in den toren een
koepelachtig gewelf. De kerk bezit :
Preekstoel (XVII d, geverfd).
Zerken : een (gemerkt : Vincent Lucas i552): twee figuren tusschen zuilen en met wapens, voor Janke van Unema
(t 1540) en Tetz van Wyboldsma (t 1532.) ; een (I 615)
voor Taco van Aylva en een (1657) voor Barteld Tjaerda
van Starkenborch.
Twee klokken, in 1704 gegoten door Jan Albert de
Grave.
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Ferwerd.
Een bronzen Mars- of Minervabeeldje, een ijzeren
zwaard, z.g. „Saks" (V B), twee bronzen ringgespen (V),
twee bronzen sierschijven en een broche (VII), een geribdglazen armband (1-11), een beenen kam (V) met foedraal,
een aardewerk kom (V) met christelijke emblemen, een
Angelsaksische vensterurn, een Merovingisch gouden
muntje, laat-Merovingisch aardewerk, een gouden
tiers de sol (VII ?), een eikenhouten doopvont ( ?, XIXII ?), alles opgegraven in terpen, bevinden zich in het
Friesch museum te Leeuwarden.
Eveneens een in de Burmaniaterp gevonden gouden
ring (XII ?).
a.

e. De NED. HERV. KERK (H. Antonius ? H. Vincentius ?), gerestaureerd 1 926-1 927, is een baksteenen gebouw (XIII, vergroot XVI a : in een cordon stond het
jaartal 152 5 ), bestaande uit een schip met een even breed
5 /i o-gesloten koor en eenen op zeer zware muren gebouwden breeden toren (XIII, gewijzigd XVI) met zadeldak. De sacristie ten N. van het koor is afgebroken.
Lichte steunbeeren (meest van kleine steen), waartusschen
groote spitsboogvensters met geprofileerde neggen. Onder
het dak een geprofileerde baksteenen lijst. Zuidelijke ingang
(XVII c) met Ionische pilasters en gebogen hoofdgestel.
Oostelijke ingang (in het koor) met zandsteenen omlijsting
en fronton (XVII c). De toren, aanmerkelijk hersteld
(+ 1875) met kleine steen, vertoont in den voet een latere
spitsboognis met korfbogigen (dichtgemetselden) westingang ; in de tweede geleding overblijfselen van driedeelige nissen met stijlen ; in de bovenste geleding
korfboognissen (XVI), waarin de galmgaten. In den
noordmuur een trapkoker uitgespaard, hoogerop in den
zuidmuur. Zie toevoegsels op blz. 39 3. Inwendig :
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houten tongewelf met geprofileerde schinkels en sleutelstukken. Eiken betimmering. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIc) met twee koperen lichtarmen.
Tochtportaal (XVIIc).
Drie overhuifde heerenbanken (XVIIc).
Orgel (XVIII a) met vijf beelden.
Eenige eenvoudige grafzerken (XVII—XVIII). Andere
(XVI—XVII) zijn bedekt.
Drie klokken, waarvan een in 1 3 83 gegoten door Seghebodus, een in 1426, een in 145 7 (met reliefs : Kruisiging,
Madonna, H. H. Catharina, Martinus en Vincentius) door
Hendrik Kokenbaker.
Bij de kerk een POORTHUIS (XVII) : doorgang naar het
kerkhof, met leeuwenkop op twee sluitsteenen.
PASTORIE (XVII), later gemeentehuis. Deuromlij sting
(XVIIId). Kamerbetimmering (XVIIc).
Genum.
De NED. HERV. KERK iS een XV vergroot en verhoogd
gebouw, dat echter in zijn bijna geheel van tufsteen opgetrokken noordmuur een overblijfsel van het oorspronkelijke gebouw (XII) heeft. De kerk, overigens van
groote baksteen, is rechthoekig met een driezijdige
sluiting en een baksteenen toren (XIII) zonder westingang met hoekpinakels en gedekt door een zadeldak.
De noordmuur is in velden ingedeeld door lisenen,
onderling verbonden door rondboogjes. In een dezer
velden een rondboog (voor een aanbouwsel ?). De romaansche vensters zijn dichtgemetseld. In den zuidmuur en
in twee der sluitingszijden spitsboogvensters. Een ingang
aan de noord- en een aan de zuidzijde zijn dichtgemetseld.
Inwendig: houten tongewelf, ellipsvormig in doorsnede.
In den toren een baksteenen koepelgewelf op muurbogen.
De kerk bezit :
Grafzerken : een (1545) van Rienck van Aylva en zijn
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vrouw, een (i 5 5 2) van Jeppo......, een (1573) van ......
van Roorda, een priesterzerk (XVI c) van Anske Doenia,
een (1 5 86) van Sybe van Roorda, een (i6ox) van Cunera
van Aylva, een (1692), een (1725).
Twee klokken, waarvan een kleine in i340 gegoten door
Stephanus, en een groote in 1494 gegoten.
Een doopvont (XVI, beschadigd), uit deze kerk afkomstig, bevindt zich in het Friesch museum te Leeuwarden.
Hallum.
a. In het Friesch museum te Leeuwarden bevinden
zich talrijke voorwerpen opgegraven uit terpen bij dit
dorp : een bronzen mantelspeld (I B), een miniatuurbijltje van dioriet ( ?), een bronzen Ceresbuste (II), twee
Romeinsche beenen zwaardgrepen, een laat-Romeinsche
bronzen lepel, een dito krabber, een bronzen haarring
en een gegoten bronzen handvat, een hertshoornen hak,
netverzwaringen, ruim 200 zilveren „sceattas" (+ 700),
16 Merovingische denariën, een Merovingische mantelspeld, een zilveren haarnaald (VII), een leeren schoen,
Saksisch- en vroeg-Friesch aardewerk.
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden : eenige
terra sigillata en Frankisch en Saksisch vaatwerk, een Saksische mantelspeld.
Twee romaansche relieftegels, gevonden in de fundamenten van de kloosters Mariengaarde (gesloopt in i 5 83)
en Genezareth, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Maarten ?) is een kruiskerk,
ontstaan uit de verbouwing in baksteen van een tufsteenen kerk (XIIa ?). Zij bestaat uit een schip (XIV A),
lager dwarsarmen, een 5 Ro-gesloten koor (XV), en
eenen westtoren (hersteld en ommetseld in x 8o6, na instorting met leien spits. Ook boven den noordarm een
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achtkante met lei bekleede spits. Inwendig een modern
houten tongewelf. Zie toevoegsels op blz. 394. De kerk
bezit :
Eiken preekstoel (XVIII c), op de hoeken de Evangelisten, op de paneelen ornament, op het klankbord een engel
met banderol ; gesneden trapspijlen. Dito doophek.
Heerenbanken : een (XVII b) met fronton en obelisken;
twee (XVII c), alle met voorbanken met gedraaide spijlen.
Orgel (ingewijd in i8 i i) ter vervanging van het in 1804
door de instorting van den toren vernielde orgel. Op het
front de beelden van Geloof, Hoop en Liefde, op het rugpositief kinderfiguren.
Drie rouwborden : een voor Andr. Lucia van Bronchout (t 1666), een voor Gysbert Arentsma van Idsinga
(t i 760), met Ionische zuilen, doods- en oorlogsemblemen,
en een voor Duco Martena van Burmania (-I- 1775), met
oorlogsemblemen, wapenen, wapens en opschrift.
Gebeeldhouwde grafzerken : een (XVI b, gemerkt :
huismerk tusschen de letters B. en G.) voor Pieter van
Aylva (t 1539) en Roxt van Abbinga (t '543) ; een (XVI c,
gemerkt : i552. tusschen B en G ; herbezigd in 1598) voor
Haring van Sythiema (t1557) en Jey Sickenga (t '551) ;
een (gemerkt : 1565, Vincent Lucas) voor Ruurd Scheltes
van Abbinga (t 1559) en Ydt van Dekema (t 155i) ; een
(gemerkt : 1563 tusschen P en D = Pieter Dircks), met
Charitas en zuilenportiek, voor Gabbe van Scheltema
(t '558) en Tets Ythiema (t 1561), een (met portiek, jager
en honden) voor Ernst van Goslinga (t 1558) en Sits
Donia (t 1571) ; een voor Ernst van Goslinga (t 1614) en
Sjuck van Kamminga (t 1627) ; een voor Syds van Sythiema (t 1636) en Frouck van Kamminga (t 1623), Haring
van Sythiema (t 1668) en Perck van Ringia (j-1673 ).
Verder zerken van 1510, 1606, 1615, 1626, 1650,1676,
1700. Ten Z. van de kerk eenige (o.a. 16 70 en 1776),
Avondmaalszilver : beker met gegraveerde cartouches
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en opschrift (1718, merken : Leeuwarden, Friesland, C =
1718 en monogram van A. Andeles) ; schotel met opschrift
(1 78 7, merken : Leeuwarden, Friesland, K, en N. S. =
N. Swalue) ; twee ronde schalen (178 7) ; kan van wit
Delftsch met zilveren beslag, waarop een alliantiewapen
en : 1653.
Twee klokken, waarvan een (,,Salvator", met medaillons van Zaligmaker en Madonna) gegoten in 1542 door
Geert van Wou en Johan ter Stege, en een gegoten in 1648
door Jacob Noteman.
Hoogebeintum.
a. In het Friesch museum te Leeuwarden bevinden
zich talrijke voorwerpen, opgegraven uit terpen bij dit
dorp : een gouden spang (VII, Friesch werk ?) met bijliggende kralen en ringen, een gouden ringvormige en een
schijfvormige mantelspeld van Angelsaksisch type, twee
bronzen halsringen (I), een Romeinsche mantelhaak,
twee Saksische beenen haarkammen (V), waarvan een
met foudraal, een ijzeren stang (z.g. ango ?), een figuurtje
van gebakken aarde, een uitgeholde boomstam of „doodenboom" (V—VT), een beenen haarnaald (VI—VII), een
fragment van geometrisch versierd aardewerk met witte
vulling, Merovingsche lijkurnen, huispotten en ander
Karolingsch vaatwerk (IX), Angelsaksische brandurnen,
eenig Saksisch vaatwerk.

De 'thans NED. HERV. KERK, gelegen op een hooge,
bijna geheel afgegraven, terp, is een grootendeels tufsteenen gebouw (XII), bestaande uit een schip met halfronde
koorabsis ; (verbouwd XIII en XV in baksteen; met een
baksteenen toren (XIII), gedekt met een zadeldak. Overblijfselen van romaansche vensters. Noordelijke en Zuidelijke ingangen (XVI) met segmentboog van profielsteen, de
zuidelijke dichtgemetseld. Zie toevoegsels op blz. 394.
e.

So
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Inwendig : houten tongewelf (XVII, doch met laatgothische sleutelstukken. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
Eiken heerenbank (XVII d) met overhuiving en wapens-van Nysten en -de Schepper.
Vijftien rouwborden (1 722-1 768) voor de geslachten
van Coehoorn, van Nysten en de Schepper.
Orgel (XVIII d).
Zilveren doopbekken met opschrift (XVIII c, merken :
Leeuwarden, Friesland, V en W. D. = W. Domynicus).
Klok, gegoten in 1652 door Jurjen Balthasar te Leeuwarden.
Jislum.
a. Een ijzeren mes uit het begin onzer jaartelling, uit
een terp alhier, is nu in het Friesch museum te Leeuwarden.

De moderne NED. HERV. KERK, welke staat ter plaatse van een aan de H. Catharina gewijde, bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met Ionische zuilen en boogpaneelen.
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1445 door Johannes van Wou en een in 1636 door Jacob Noteman te
Leeuwarden.
e.

Lichtaard.
e. De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), gelegen op een
hooge terp, is een gebouw (XIII, westgevel vernieuwd
XVIII of XIX) van baksteen in grootformaat, bestaande
uit een schip met 5 / 1 o-gesloten koor en een in het schip
geplaatsten westtoren met houten zijschotten en gedekt
met een zadeldak. Segmentbogige vensters in geprofileerde
omlijsting. De in spitsboognissen geplaatste ingangen
(XVI) zijn met een korfboog gedekt.
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Inwendig : een houten tongewelf met laat-gothische
sleutelstukken. De kerk bezit :
Kuip van eiken preekstoel (XVII a).
Twee klokken, waarvan een (XIV, „St. Petrus"), en een
gegoten in 1404.
Marrum.
Bij dit dorp opgegraven oudheden : een van hout
gedraaide schaal, een bodem van een Romeinsche bronzen
zeef, een gouden munt (VII) en een geelkoperen kandelaar (XV) bevinden zich in het Friesch museum te Leeuwarden.
a.

De NED. HERV. KERK (H. Godehardus) is een gebouw, ten deele van tufsteen (XII), vergroot (XIII) en
verhoogd (XV) in roode en gele baksteen van groot
formaat. Zij bestaat uit een schip met een inspringende
koorsluiting, op welker hoeken ronde schalken met
kegelvormigen kop ; en met een ingebouwden westtoren
(vernieuwd, met den westgevel, in 1 85o), gedekt met een
spits. Zie toevoegsels op blz. 39 4. Inwendig : houten
tongewelf (XVIII) met laatgothische sleutelstukken
(ten deele vervangen). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII ) met Korinthische zuilen en
ingelegde paneelen.
Vier overhuifde heerenbanken : drie (XVII a), een
(XVII d) met Korinthische zuilen omslingerd door
ranken; kroonlijst met alliantiewapen en siervazen.
Avondmaalszilver : beker (merken : Leeuwarden, E
16 77 en monogram van Ar. Mensma) ; beker met wapens
-Grovestins en -Burmania, en opschrift (merken: Leeuwarden, C = 1675) ; schotel met wapens en opschrift :
1719 (merken : Leeuwarden, H = 168o, ketel = Jan
Keetel).
Twee klokken, gegoten in 1630.
e.
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Reitsum.
e. De moderne NED. HERV. KERK (XIX a, ter vervanging van eene van 1 73 8) bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met Ionische zuilen en boogpaneelen.
Eiken bank (XVII a).
Klok, gegoten in 1612 door Hendrik Wegewaert te
Kampen.

Wanswerd.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus) is een gebouw
van roode en gele baksteen, bestaande uit een sterk vernieuwd schip (XIII), een 5/Ia-gesloten koor (grootendeels
vernieuwd XVIII, met hoekpilasters) en eenera breeden
toren (XV), gedekt met een zadeldak. Spits- en rondbogige vensters. Inwendig een houten tongewelf (XVIII).
De kerk bezit :
Eiken doophek en eenige banken (XVII c).
Onder den houten vloer eenige zerken (XVI, XVII en
XVIII), zie toevoegsel op blz. 395.
Klok, gegoten in 1442.

Wester-Nijkerk.
De NED. HERV. KERK (H. Oswaldus) is een gebouw
(XIII, vernieuwd en vergroot XV) van roode en gele
baksteen, bestaande uit een schip met 3 /8-gesloten koor
en een kleinen westtoren (XIII ?) gedekt met een zadeldak.
Overblijfselen van romaansche en van vroeg-gothische
vensterbogen. Op de hoeken van het koor muurschalken
met schijfkapiteelen. Twee korfbogige ingangen (XV)
in spitsboognissen ; de noordelijke had een geprofileerde
omlijsting. Zie toevoegsels op blz. 395.
e.
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Inwendig een vernieuwd houten tongewelf.
De kerk bezit
Eiken preekstoel (XVIII b).
Eiken heerenbank (XVII a) met overhuiving op Korinthische zuilen, snijwerk en voorbank gedraaide spijlen
en gesneden boogfries.
Drie eiken eindschotten (XVI) van banken met gesneden paneelera en bekroning.
Twee klokken, waarvan een gegoten in 138 5 en een in
1405.
FRANEKER.
a. Voorhistorische, Romeinsche en Oud-Germaansche monumenten.

Twee bronzen beeldjes van Mars en Apollo, Benige
bronzen spiralen en Romeinsche vingerringen, benevens
een aantal zilveren muntjes (sceattas), gevonden in een terp
bewesten de stad, zijn thans in het Friesch museum te
Leeuwarden en in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.
b. Verdedigingswerken.
De + 1200 aangelegde, XVI en XVII gewijzigde
OMWALLINGENZijn in 1 879-18 8o afgegraven. Thans bestaan
hiervan nog slechts het tot wandeling omgeschapen Noorder Bolwerk en de Zuiderkade, en twee overblijfselen van
bastions aan de Noordwest- en Westzijde.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het RAADHUIS is een, in 1591 van bak- en zandsteen, onder leiding van Claes Jolles, opgetrokken gebouw,
waarvan het achterste gedeelte in 1760 door Hendrik Zijlstra van Leeuwarden is afgebroken en vervangen door een
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nieuw gebouw en het voorste gedeelte gerestaureerd
(1887--189o) door P. J. H. Cuypers.
Het oudste gedeelte bestaat uit een hoekhuis met kelderverdieping, verhoogden begane-grond en verdieping en
heeft op den hoek twee trapgevels, waarachter, uit het dak
opgetrokken, een opengewerkte achtkante toren. In den
oostelijken trapgevel de hoofdingang met dubbele trap
en bordes en omlijsting van karyatiden met bekroning,
waarin wapens en opschrift : korfbogig gedekte vensters,
zandsteenen hoek- en negblokken, versierde zandsteenen
lijsten; op de hoeken der geveltoppen spuwers in den
vorm van leeuwen. In den toppilaster een beeld der
Gerechtigheid. Tusschen de vensters der tweede verdieping in sierankers : 1591. In den noordgevel is aan
den begane-grond
een erker uitgebouwd,
rustend
g
g g
op zandsteenen overknaging. De zuidzijde wordt afgesloten door een brandgevel met trappen. De toren bestaat uit twee geledingen, bekroond door een opengewerkte peer. Inwendig 1) : overwelfde kelderverdieping;
op den begane-grond vestibule met moer- en kinderbalken op geprofileerde kraagsteenen; hier zijn een aantal
gevelsteenen van afgebroken gebouwen opgesteld. Links
van de vestibule een groot vertrek (legaat Stapert) waarin
moer- en kinderbalken en schoorsteenmantel (XVI d), rustend op Ionische zuilen ; aan de wanden portretten (XVII),
afkomstig van de voormalige Academie ; kasten (XVIII a),
waarin porseleinverzameling ; notenhouten kast (XVIII c)
en wapentrofee (XVIII); tafel (XVII a/b) met bolpooten.
Op de verdieping boven de vestibule bevindt zich de secretarie, waarin zoldering met moer- en kinderbalken; links
daarvan een vertrek waarin eiken tochtportaal (1612),
schouw, rustend op zandsteenen hermen, met gesneden eiken
bovenlijst en schilderij (XVII) : Christus en de pharizeeën.
a.

I) Onlangs gedeeltelijk ingericht tot Stedelijk museum. Zie h z.
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b. Het achtergedeelte van het raadhuis is uitwendig eenvoudig ; onder de rechte kroonlijst gebeeldhouwde consoles. Inwendig : Beneden een gang met gestucadoord
plafond (1771), onder de moerbinten karyatiden; gesneden
deuren ; boven een der deuren een voorstelling in pleister;
eiken trap (176o) naar de verdieping ; staande klok
(XVIII d). Raadzaal (XVIII c) met gestucadoord plafond,
twee schoorsteenen met wit marmeren beneden- en gesneden houten bovenmantel, goudleeren behangsel ; op
een ' beschilderd tafeltje (XVIII c) de „Globebeker"
(1607), geschonken door huurders van landerijen der stad
op het Bilt, met gegraveerde wereldkaart, vermoedelijk
naar een ontwerp van Pibo Gualtheri ; zes zilveren kandelaars (XVII b) ; langs de wanden geschilderde portretten
der stadhouders van Friesland. Burgemeesterskamer met
betimmering (XVIII c), eenvoudig versierd plafond,
twee schoorsteenen van gebeeldhouwd zwaart marmer,
met schilderingen (jaargetijden), geschilderd behangsel
(1762, geteekend : Rosen..... ?) ; aan den westwand
groote schilderij (doek, omstr. 1 700). Bodenkamer met
eenvoudige kast (XVII b). Boven : trappenhuis en gang
met versierd plafond en voorstellingen in stuc boven
de deuren ; langs de wanden portretten van professoren.
„Vijfdeelen"kamer met eenvoudige betimmering (XVIII c),
geornamenteerd stuc-plafond, twee schoorsteenen met
marmeren beneden- en gesneden houten boven-mantels,
goudleeren behangsel en vier-en-twintig stoelen (XVIII c,
zie f 6). Twee verguld zilveren bekers op voet,
waarvan een (XVI c gemerkt : CC en W.S. aaneen) met
later deksel (merken : Leeuwarden, jaarletter A = 1610
en monogram A.H. = Alger Hotses); en een (XVII b)
met op het deksel een schutter (merk: I. D. = Jan
Douwes, te Leeuwarden); verguld zilveren beker(XVII b,
merk : gekroonde hand) van het dijkbestuur der „Vijf
deelen"zeedij ken, met balustervoet, waarschijnlijk van
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later tijd, vier zilveren z.g. geuzenlepels met gegoten steel
(merken : Leeuwarden, ( ?), Friesland R. en onduidelijk
meesterteeken) ; zes zilveren kandelaars (XVIII b, merken:
onbekend stadsmerk, Holland, C en onduidelijk meesterteeken) met voet.
Voorts zijn aanwezig : twee achtkante zilveren theebussen met op den bodem een opschrift en : 1733 (meesterteeken : bokaal met I S en onleesbaar), zilveren roomkom (XVIII B) op voet ; zilveren suikerstrooier (XVIII) ;
zilveren stempel (XVIII) met houten handvat ; zilveren
sierkurk (XVIII B) met ring en gegraveerd wapen der stad.
Een planetarium vervaardigd door Lolke Siderius
(t 1 9 20), sedert 1925 in particulier bezit te Oude Biltzijl,
is in 1929 verbrand.
2.

WAAG

(16 57). Zie d5.

3. Eise Eisingastraat, 28. Het KORENDRAGERS (ZAKKENgebouwd (1634) • voor het korendragersgilde, thans wachthuis van korendragers, turfdragers en brandweermannen, is opgetrokken in bak- en zandsteen en heeft een trapgevel met twee hooge trappen en geschonden top, zandsteenen lijsten, hoek- en boogblokken.
Voor den ingang een zandsteenen stoep. In het midden van
den gevel, boven de deur een steen, waarin een figuur
(korenmeter) met schepel en schop is gebeeldhouwd; daar
boven een andere steen met letters : T.A.K., hierboven een
met eene ellipsvormige opening en in den top een vierde,
waarin het oude wapen van Franeker (bel) is gehouwen ;
links en rechts van den korenmeter twee steentjes met :
anno 1634. Terzijde, aan de gracht, is de verdieping uitgebouwd over het water ; toegang met trap.
DRAGERS)-HUISJE,

Voorstraat 35. Het MARTENA-HUIS, thans RAADHUIS der gemeente Franekeradeel, is een baksteenen gebouw (XVI a), gesticht in 1498 door Hessel van Martena,
4.
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met grondplan in den vorm van een winkelhaak en bestaande uit overwelfde kelderverdieping op pijlers, everhoogde begane-grond en verdieping; in de binnenzijde van
den rechten hoek een achtkante traptoren, afgedekt met
uivormigen koepel. Ingang met trap, waarboven deurkozijn
met zijlichten (XVIII, gewijzigd); vensters met omlijsting
van profielsteen, gedekt door korf bogen. Aan de zijkanten twee puntgevels met nissen en aan de achterzijde
een dergelijke gevel. In een nis van den westelijken
brandgevel een groot wapenschild, waarvan de wapens
zijn afgehakt. Inwendig is de bouw geheel gewijzigd : Op
den begane-grond een van voor naar achter doorloopende, in steen overwelfde, breede gang, verdeeld in vakken
door banden in korf boogvorm (XVIII a); eenvoudige
vertrekken met moerbalken op consoles en kinderbalken.
In de achterkamer (burgemeesterskamer) schoorsteenbetimmering (XVIII a) met spiegel in omlijsting van snijwerk,
waarboven wapens der geslachten Martena en Vervou ;
levensgroot portret (1630) van Saepcke van Vervou,
door L. F. Woutersin, en een schilderij : vertrek van Karel
II uit Scheveningen in 1660 (1661) door K. Beelt. Raadzaal (XVIII a) met lambrizeeringen, waarboven geschilderde doeken ; zoldering met caisson-verdeeling en in het
midden eene schildering (XVIII a); beschilderd kamerscherm (XVIII a). Op een bovenkamer fragment (1609)
glas-in-lood met opschrift : „Heer Hessel van Martena,
ridder, eerste fundateur van dit huis, is gestorven in het
eylant Rhodos, 1517". In den toren een rondloopende
houten trap tot aan den zolder ; door spitsboog gedekte
ingang met zandsteenen boogvulling, waarop wapens en
ornament ; daarboven nis met zandsteenen console.
Een levensgroot portret (1 5 42, op eikenhout), voorstellende Worp Ropta, grietman van Dongeradeel, uit deze
state afkomstig, is sinds 1 902 in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
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5. Voorstraat 5 1. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR met
trapgevel (1662), waarvan het benedengedeelte geschonden. Boven de vensters der verdiepingen driehoekige
tympans met gebeeldhouwde vullingen; onder de vensters
gebeeldhouwde festoenen. Op de hooge trappen van den top
gebeeldhouwde vleugelstukken. Zandsteenen hoek- en
negblokken. Onder de waterlijst tusschen de eerste en de
tweede verdieping twee zandsteenen cartouches met : anno
1 662. In den gevel van het naastgelegen perceel, vroeger
WAAG, thans aangetrokken bij het postkantoor, zijn cartouches ingemetseld met wapens en opschriften (XVII),
waaronder een gedenksteen (eerste steen) met : 1 65 7.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), vermoedelijk
XII of XIII gebouwd, omstreeks 1421 en daarna XVI a
verbouwd, in I876-1878, voornamelijk inwendig, gerestaureerd onder leiding van den architect Bruns, is een
ter plaatse van een tufsteenen kerk opgetrokken, grootendeels baksteenen hallenkerk, bestaande uit een driebeukig schip, een door een omgang omgeven 5 /10-gesloten koor, een aan de noordzijde van het koor uitgebouwde sacristie (thans consistoriekamer), en eenen in
1 7 14 door brand beschadigden, daarna iets verlaagden
toren met traptorentje. Het middenschip wordt gedekt
door een zadeldak, de zijbeuken en de kooromgang door
lessenaarsdaken ; onder de gootlijst van den middenbeuk
een uitkraging van profielsteen ; in de zijbeuken en den
kooromgang spitsboogvensters, waarin thans houten kozijnen; tegen de zijmuren en het koor tweemaal versneden
steunbeeren. Aan de noordzijde een dichtgemetselde
korfbogige ingang en een dergelijke open ingang. Aan de
zuidzijde een korfbogige ingang in omlijsting van profielsteen, waarboven de moet van een zadeldak ; in den oostelijken sluitmuur van het koor een korfbogige ingang van
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bak- en zandsteen, waarboven een fronton met cartouche,
waarin wapen van Franeker en : i 64 7. Naast dezen ingang
is een steen ingemetseld met onleesbaar opschrift. De toren bestaat uit drie geledingen ; de beide onderste zijn geheel vlak, de bovenste heeft aan iedere zijde drie door korfbogen gedekte lichtopeningen en wordt bekroond door een
ijzeren balustrade (ter vervanging eener vroegere van hardsteen) ; achtkante spits. Het gedeeltelijk afgebroken traptorentje gaat thans nog tot den voet van het gewelf op.
Inwendig: Dertig vrijstaande, ronde zuilen met dubbele,
achtkante basementen en eenvoudige baksteenen kapiteelen ; tusschen deze zuilen, welke op onderling ongelijke
afstanden geplaatst zijn en eenvoudig geprofileerde scheibogen dragen, werden bij de restauratie (XIX d) afscheidingen met baksteenen traceeringen en glas-in-lood aangebracht. In middenbeuk en zijbeuken geschilderde trekbalken op muurstijlen en korbeelen met gothische sleutelstukken; ellipsvormig houten gewelf, ter vervanging van
een vroeger spitsbogig gewelf, waarvan in het middenschip de geprofileerde eiken schinkels nog aanwezig zijn. In
de zijwanden van den middenbeuk, tusschen de muurstijlen, boven de scheibogen spitsbogige nissen met
eenvoudige traceeringen. In de sacristie een geverfde eiken
betimmering met briefpaneelen en balken op geprofileerde
sleutelstukken (XVI a). De kerk bezit :
Vier gothische koorbanken (XV d) met eenig snijwerk,
geplaatst twee aan twee te weerszijden in het koor.
Eiken preekstoel (XVII b) met snijwerk en paneelen
ingelegd met ebbenhout.
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
Koperen standaard (XVII d) voor doopbekken.
Ionisch zuiltje (XVII) met collectebakje.
Orgel (XVII d).
Gothische eindschotten (XV d) van banken.
Zitbank (XVII a) met leuning.
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Eenvoudige zitbanken (XVII b).
Zandsteenen epitaaf (16o5) met wapenschild, ornament
en vaasbekroning voor Minne van Cammingha, zijne
vrouw, Luts van Herema en hunne dochter Lucia, door
haar man Carel van Sternsee geplaatst.
Tegen den noordmuur een eenvoudige epitaaf met
pilasters en fronton (XVII a) voor Menelaos Wins, met
Latijnsch gedicht door P. Winsemius. In het westeinde van
den noordzij beuk een zandsteenen epitaaf (165o) metKorinthische pilasters en gebroken fronton, waarin wapenschild
met ornament (XVIII c) voor Hendrik Antonides van der
Linden (t 1614), hoogleeraar in de theologie aan de
universiteit te Franeker.
Tegen den zuidwand een zandsteenen epitaaf (XVII d)
met gebeeldhouwde omlijsting, gedragen door kinderfiguren, voor Georg van Dunte (t 1693). In den zuidwand
marmeren epitaaf (XVIII d) voor Abraham Frederik van
Schurman, kanunnik van S. Marie te Utrecht, geplaatst
door Louisa Stuyvesant (t 1783) ; gedenkplaat (XIX a)
voor J. Amersfoordt (t 1824).
Langs de wanden van het koor staan verschillende
in 18 77 rechtopgestelde grafzerken 1), waaronder van
roode Bremersteen (1475 , 1501) en de volgende groote,
gebeeldhouwde zerken : een (XV) voorstellend een ridder
in wapenrusting ; een in 1539 vervaardigd door den monogrammist B. G. voor Hilck, Gerold van Herama's dochter
(t '5 42) ; een, in 154z vervaardigd door denzelfden monogrammist, voor Juw van Dekama (t 1 5 23) en Catharina(?)
Hottinga (t 1 5 39) ; een (XVI b), door denzelfden, voor
Gerrolt van Heerama (t 1536) en Luts van Zyaerda
(t 15 3 2) ; dergelijke zerk (XVI b) door denzelfden, voor
Tjalling van Botnia (t ' 533) ; een in 1555 vervaardigd door
Vincent Lucas, voor Gerardus Agricola, laatsten prior van
I) Een handschrift (1678), vermeldend de toenmalige ligging der graven
en de opschriften der zerken, is in het stadsarchief.
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het klooster Klaarkamp (t 1 5 98) ; een in 15 56 vervaardigd
door Vincent Lucas, voor Jarich van Dekaura (t 1 5 53) en
Catharina van Camstra (t 15 84) ; een, door Vincent Lucas,
voor Hero van Ockingha (t 1587) en Anna Dekama
(t 15 63) ; een in 1 556 vervaardigd door denzelfden beeldhouwer voor Menno van Cammingha (t 1571) en [Luts
van Herema] ; een, door denzelfden, voor Luts Hoxwier
en Atke Heerema (t 1 5 3 3) ; een met : 15 ... en Vincent
[Lucas] ; een (1568) voor Jhr. Raes van Vervou ; een, in
1 57 1 vervaardigd door den monogrammist D.B., voor de
kinderen van Dirck Govertszoon, apotheker ; een, in 1602
vervaardigd door Claes Jelles, voor Rienck van Cammingha (t 1598), later herbruikt voor de familie, BrouwerJakles ; een, XVII a vervaardigd door Jelle Claes voor ?,
herbruikt voor de familie van der Waayen ; een (162 3) voor
Jac. Rodrigues de Becker ; een (1623) voor Fred. van
Schurman ; een (XVII a), herbruikt voor Bern. Schotanus
(t 165 2) ; een (1676) voor Cecilia Moll ; een (1676) voor
Idsardus van Geroldsma ; een voor Nicolaus Arnoldi
(t 168o), hoogleeraar in de theologie ; in den vloer der
kerk nog verschillende fragmenten (XIV en XV) van zerken van roode Bremersteen en zerken (1 5 5 9, 1607, 1611,
1612, 1664, 1681, 1686).
Op drie zuilen van het koor en op twee van den zuiderzijbeuk muurschilderingen (XVd, blootgelegd in 1860) :
H. Appolonia, H. Hubertus, H. Rochus e.a. ; in het middenschip zijn deze schilderingen met een gordijn bedekt.
Rouwbord (XVII c) voor Christoph Gerike (t 1653)
uit Koningsbergen.
Avondmaalszilver (thans in het Stedelijk museum in
het raadhuis bewaard) : een gegraveerden beker (1660), met
wapens, ornament en opschrift (merken : Franeker, I = 166o
en meesterteeken A. I.) ; twee bekers (1663) met ornament
en opschrift (merken: Franeker, M en onleesbaar); twee
broodschalen (166 5 ) met wapens ; een zeer groote brood92

FRANEKER

schaal (1667) met wapens ; een zilveren doopbekken (1663)
met wapen ; twee offerschalen (XVIII a) met opschrift ;
twee offerschalen (XIX a).
Groote klok, in 1629 gegoten door Hans Falck; tweede
klok (145 a) door Aernt Butendiic; kleine klok (1739) door
Johan Borchardt.
2. De R. K. KERK (H. Franciscus) is gebouwd in 1863
in de plaats van eene vroegere (omstreeks 1829).

f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.

I. Het STADSARMENHUIS, in 1785 gebouwd op de
plaats van het voormalige Sjaerdema-slot, later verbouwd,
heeft van de oorspronkelijke stichting, boven den ingang
een gebeeldhouwden gedenksteen met opschrift en : 1785.
Twee zuilen en zeven dekplaten, afkomstig uit de voormalige Sjaerdema-stins, zijn thans eigendom der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en, in
bruikleen bij de gemeente Amsterdam, ondergebracht op
Frankendaal (Watergraafsmeer), zie voorloopige lijst V, II,
blz. 436.
2. Het KLAARKAMPSTER WEESHUIS, of Blauwe Weeshuis, genoemd naar Gerardus Agricola, abt van de abdij
Klaarkamp (hier in 1598 overleden), voorheen gevestigd
in de Dijkstraat, sinds 1888 in het voormalige Okkingahuis, heeft nog een gebeeldhouwden gevelsteen (XVII a)
met opschrift betreffende Agricola, geflankeerd door een
mannen- en een vrouwenfiguur.
De stichting bezit een aantal schilderijen (XVI—XVIII),
waaronder portretten (XVI d) van Gerardus Agricola en
van Carel van Sternsee 1).

z) Een beschrijving, waarin ook de schilderijen beEproken worden is te
Franeker in bewerking.
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3. Breede Plaats, I. Het

OUDE BOTNIA-HUIS, DIA-

gesticht XV
(het eerst bewoond door Jarich van Botnia, i540), in later
tijd aanmerkelijk verbouwd, bestaat uit een voorgedeelte
en een geheel verknoeid achtergebouw. Voorgevel en eindgevels van het voorgebouw zijn gemetseld in roode en
gele baksteen. De voorgevel, verminkt en geverfd, vertoont nog twee oorspronkelijke zandsteenen kozijnen
(XVI A) en kelderraampjes ; de eindgevels zijn topgevels
met nisversiering in omlij sting van profielsteen ; in den
noordelijken topgevel moeten van twee dichtgemetselde,
smalle, hooge vensters. Een gebeeldhouwde gedenksteen
(1668) boven den ingang is van een vroeger weeshuis afkomstig. Inwendig : kelders met gemetselde gewelven ;
verder geheel verminkt uitgezonderd de kap en bovenbalklaag van zware moerbalken op muurstijlen en karbeelen met gothisch geprofileerde sleutelstukken. In de
benedengang vier wapens met opschriften (XVII), en in
de regentenzaal drie portretten van stichters (XVIII c).
CONIE-WEESHUIS DER NED. HERV. GEMEENTE,

4. Nieuwe Hof. Het WESTERHUIS-VROUWENGASTHUIS,
in 1737 gesticht door Titia Bogardia, weduwe van Dr.
Sufridus Westerhuis, bestaat uit achttien woningen, die
met vier 'vleugels een binnenplaats omsluiten.
Poortje (1737, in 1884 hersteld) van bak- en bergsteen
met Ionische pilasters, wapens en opschrift.
5. Godsacker, I. Het NED. HERV. DIACONIE-ARMENHUIS heeft in den zijgevel een gedenksteen (i66) ter herinnering aan het ongeval van Johan Maurits van Nassau
te Franeker. Inwendig : betimmering (XVIII c).
6. Academiestraat en Sjaardemastraat. De VOORMALIGE
ACADEMIE (ingewijd i585, opgeheven in i8 I I), eerder
(1468-158o) Kruisbroedersklooster, thans (sinds i850) een
94

FRANEKER

Krankzinnigengesticht, bestaat uit eenige eenvoudige, om
eene binnenplaats gelegen, in bak- en bergsteen opgetrokken gebouwen, belangrijk gewijzigd en hersteld in 1642.
Aan de Academiestraat een eenvoudige gevel (1749) met
versierde gootlijst en gebeeldhouwde dakvensters. Op het
binnenplein een lange gevel (XVIII A) met Ionische pilasters in baksteen met zandsteen-blokken en -banden ; gemetseld poortje van profielsteen met zandsteenen pilasters
en bekroning, waarin wapens en opschrift : 16 5 0 ; op de
voormalige kapel (later gehoorzaal) een koepeltje (XVII b)
In een tuinmuur zijn verschillende fragmenten gemetseld :
engelenkopjes en cartouches (1661). Inwendig : in de voormalige gehoorzaal muurstijlen, karbeelen en gesneden
gothische sleutelstukken.
Een eiken boekenkastje Ci_ 1700), bekroond met het
wapen van prins Johan Willem Friso en door dezen aan de
Academische bib li otheek geschonken, is in de Provinciale
bibliotheek te Leeuwarden ; een planetarium, vervaardigd
door Wright en Cole te Londen en in 1785 door Willem V
geschonken, is in het Friesch museum te Leeuwarden ;
geschilderde portretten van hoogleeraren en 2 4 stoelen
(XVIII c) zijn op het raadhuis (zie d 1).
g. Particuliere gebouwen.
A. Renaissance.

Voormalig DEKAMAHUIS (XV d), uitwendig geheel
verknoeid, inwendig verbouwd.
2. Voorstraat 19. Eenvoudige topgevel (1615).
3. Voorstraat 2I. Als voren (XVII a).
4. Noord N.z. 102. Trapgevel (XVII c) ; onder den
toppilaster een mannenkop.
5. Breede plaats 8. Pilastergevel (XVII d) ; boven en
onder de vensters guirlandes. Boven : in het middelste
I.
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kozijn een cherubshoofd met vleugels ; gebeeldhouwd
dakvenster.
6. Zilverstraat 3. Trapgevel (XVII d) ; gebogen fronton met siervaas.
7. Zilverstraat 5. Trapgevel (XVII) met toppilaster
waaronder een engelenkopje. Steen met hazewind en een
met : 1780.
8. Eise Eisingastraat 24. Dergelijke trapgevel (XVII).
B. Lodewijkstijlen.
9. Raadhuisplein i3. Halsgevel (1734), waarin gebeeldhouwde cartouche met op den top een vrouwenbuste.
1o. Voorstraat io. Trapgevel (173 7) met gedenksteen
der eerste-steenlegging.
I I. Eise Eisingastraat 2. Halsgevel (174 5 ), met gebeeldhouwd topstuk en vleugelstukken.
1z. Voorstraat 49. Gevel (1746). Versierde hardsteenen plint ; ingang met gesneden omlijsting, kalf en deur ;
onder alle vensters gebeeldhouwde korfstukken ; te
weerszijden van den top, zware gebeeldhouwde zandsteenen vleugelstukken, en bekroning met borstbeeld : „Hippokrates". Inwendig : Eiken trap tot den zolder, met ovaal
schalmgat, gedraaide balusters en gesneden harpstuk;
voorkamer, waarin bedschot en versierd plafond ; achterkamer : betimmering en plaflond ; keuken met glazen
kasten ; gang eenvoudig.
13. Zilverstraat 49. Gevel (XVIII d) met gootlijst op
consoles en gebeeldhouwde dakvensters. Inwendig : in de
gang wenteltrap met langwerpig schalmgat, gesneden
harpstukken en gestoken balusters ; in de bovenvoorkamer
bedschot met snijwerk en schoorsteenmantel waarin een
witje, geteekend : F. Swart, 1783 ; beneden voorkamer :
gesneden bedschot en alkoof, gebeeldhouwde schoorsteenmantel met witje : T. H. J. Anno 1781.
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Pakhuisgevels :
14. Froonacker, tusschen i i en i5. Pakhuis met puntgevel (XVII B). Rondbogige luiken.
I5. Froonacker i6. Dergelijk pakhuis (XVII B).
Gevelsteen met wapen van Franeker (bel).
16. Froonacker z. Klein pakhuis met puntgevel
(XVIII B).
Fragmenten van buitenarchitectuur :
1. Naast perceel Zilverstraat 26 : poortje met sluitsteen : 1594 en huismerk.
2. Zilverstraat 7. Bovengedeelte (XVII a) van een
trapgevel, thans afgeschuind, met zandsteenen blokken,
obelisken en bekroning (XVIII b).
3. Noord, N.z. 2. Bij den hoofdingang van het onherkenbaar verminkte Botniahuis (thans hotel „De Koornbeurs") twee gebeeldhouwde zandsteenen vazen (XVIII b)
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld : Zilverstraat I (XVIII a) met ornament en opschrift ; Raadhuisplein 3 (176o) met wapen van Franeker; Sjaardemastraat (café „De bocht van Guinee"), steen (XVIII c) met
ornament en opschrift.
Fragmenten van binnenarchitectuur:
I. Zilverstraat 26. Renaissance-betimmeringen(XVId);
onder de balken kraagstukken. In het voorgedeelte een
poortje (XVII c) met schuine doorgang, geflankeerd door
Ionische pilasters, nieuwe deur, waarin gothische paneelen
uit een vroegere deur ; gebroken fronton. Naast dit poortje
een deurkozijn met gebeeldhouwde omlijsting en bekroning.
2. Molensteeg 13. In de voorkamer : gesneden bedschot en schoorsteenmantel (XVIII :c).
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b. Varia.
I. De OUDHEIDKAMER in het raadhuis (zie d I) is
tijdens het ter perse leggen van deze lijst gereorganiseerd
als Stedelijk museum en grootendeels ondergebracht in de
voormalige Vijfdeelenkamer. Hier bevinden zich thans
o.a. ook: herinneringen aan de voormalige Hoogeschool;
eene verzameling-Anna Maria van Schurman (zelfportretten, miniaturen, handschriften enz.); eene botanische
verzameling in 158 boekvormige houten doozen, + 1809
door Dr. Schlaumbach aan de Universiteit geschonken,
enz.
2. Eise Eisingastraat 3. PLANETARIUM. Eenvoudige halsgevel met zonnewijzer en gevelsteen : 1768. Inwendig :
in een vertrek met eenvoudige betimmering (XVIII d) het
planetarium vervaardigd (1774-1 7 81) door Eise Jeltes
Eisinga.
Een verguld zilveren beker op voet (XVII A, Antwerpsch werk), versierd met gegoten voorstellingen van
Loth en zijne dochters en de bespotting van Noach (keur:
Antwerpen), eigendom van het dijkbestuur der Vijfdeelen
Zeedijken, is thans in bruikleen in het Friesch museum te
Leeuwarden.
Een gildepenning (1692) van het Grootschippersgilde
is in hetzelfde museum.
FRANEKERADEEL.
Achlum.
a. Een Keltische schedel, een bronzen hals- of borst-

ring (+ I oo v. Chr.), Romeinsche bronzen voorwerpen,
een Angelsaksische zilveren spang (VII), een gouden bracteaat, scherven van inheemsch, geometrisch versierd vaatwerk, van terra sigillata, van Frankisch en Karolingisch
aardewerk, eene verzameling munten van Lodewijk den
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Vrome, waaronder geslagen te Wijk-bij-Duurstede, een
Merovingische bronzen haarnaald en dito riemtong, in terpen gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), waarschijnlijk
XI of XII A gesticht, als dochterkerk van Alderum en behoorende aan de St. Paulusabdij te Utrecht, XV verhoogd
en naar het Oosten uitgelegd, is een nog grootendeels tufsteenen gebouw, bestaande uit een schip, een 3/8-gesloten
koor en eenen vierkanten westtoren (XV) met houten
bovengedeelte (179o) en spitsje. Tegen den noordmuur
tufsteenen lisenen, waartusschen een fragment van een
rondboogfries en gedichte rondboogvenstertjes met elliptische buitenbooglijn. Later ingebroken spitsboogvensters
(XV). Inwendig : houten tongewelf (XV) met trekbalken,
muurstijlen, karbeelen, en sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk bezit :
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVII d) met gewrongen trappaal, als te Kimswerd.
Doophek (XVII d); als te Kimswerd.
Koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Eiken familiebanken (XVII d) met gedraaide balusters ;
banken met gesneden eindstukken, waarop kruisvormig
motief, als te Kimswerd.
Bij den noordelijken ingang een zerk (XIII ?) van roode
Bremersteen ; verschillende gebeeldhouwde zerken (XVI
en XVII, afgesleten).
In den noordmuur, fragment van een relief (XIV) van
roode Bremersteen, voorstellend de Moeder Gods.
Avondmaalszilver : gegraveerden beker met ornament
en : 1669 (merken : Franeker, jaarletter N = i 664,
meesterteeken P. I.)
Twee klokken, waarvan de groote in 1621 en de kleine
in 1631 te Leeuwarden gegoten door Hans Falck van
Neurenberg.
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Een beenen mesheft (XIV), in de terp gevonden, is in
het Friesch museum te Leeuwarden.
Boer.
e. De NED.HERV. KERK (H. Maagd), vermoedelijk XII a
gesticht, sinds XIV parochiekerk, is een thans geheel gepleisterd baksteenen gebouw (XIII ?), bestaande uit een
schip, een halfrond-gesloten koor en eenen westtoren met
spitsje (ter vervanging van een vroeger zadeldak). Tegen het
koorlatei aangebrachte steunbeeren, waartusschen bogen
zijn uitgemetseld onder de daklijst. Aan de zuidzijde een ingang, geflankeerd door pilasters met festoenen, waarop
een fronton met twee schildhoudende leeuwen en : 1664.
Inwendig : houten tongewelf (± 1 5 7o) met doorhangende
schinkels, versierd met een gesneden eierlijst ; trekbalken
op sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c, verminkt).
Doophek (XVII c).
Schot (XVII c) met gedraaide balusters.
Doodsbaar (1 73 1, zwart geverfd).
Klok, in 1 5 61 gegoten door Wilhelm Wegewart.

De voormalige PASTORIE, thans kosterswoning, ten
Westen der kerk gelegen, is een baksteenen gebouw
(± I500) met een zijgevel, in welks top duivengaten. Inwendig : balken, waaronder sleutelstukken met peerkraalprofiel. Overwelfde kelders.
Dongj um.
a. Een vroeg-Romeinsche bronzen voet van een bekken of kan, en een wit-beenen haarnaald (IX), in de terp
gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, in 1777 gebouwd ter vervanging eener oudere, is een baksteenen gebouw, bestaande
uit een schip, een driezijdig-gesloten koor en eenen west-
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toren met spits. Boven den ingang aan de noordzijde een
sluitsteen met : 1777. De kerk bezit :
Marmeren graftombe, in 173 7 vervaardigd door J. B.
Xavery, voor Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel en gedeputeerde te velde (t 1731), en Johanna Isabella,
baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg
(t 1735), waarschijnlijk bij verplaatsingen in 1777 en 1795
beschadigd (eenige niet nader te bepalen fragmenten bevinden zich nog in de pastorie).
Avondmaalszilver : grooten beker (XVII d, merken :
Franeker, jaarletter P en monogram AV ?) met gegraveerde medaillons ; broodschaal (XVIII A), op vier pootjes, met alliantiewapen-Goslinga-Schwartzenberg ; kan
van blauw aardewerk (Harlingsch) met zilveren deksel,
waarin gegraveerd een opschrift en : 1696 ; zilveren doopbekken (1835).
Klok, in 1553 gegoten.
Herbaaium.
De thans NED. HERV. KERK, waarschijnlijk XIII B
gesticht, in 1872 verbouwd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een 5 / 1 o-gesloten koor en een westgevel (i872) met spitsje, ter vervanging van een vroegenen
toren met zadeldak. In den westgevel een gedenksteen der
verbouwing. De kerk bezit :
Grafzerken (XVII) op het kerkhof.
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift en : 1719,
onder den voet gegraveerd : P. E. G. (merk : I I V).
Klok (XIII B), zonder opschrift of jaartal, met meesterteeken (huismerk).
Een rood zandsteenen kapiteel (XIII B), vermoedelijk
uit een der galmgaten van den in 1872 gesloopten toren
afkomstig, wordt thans door den predikant bewaard.
g. Van het voormalig SLOT SICCAMA bestaan nog
e.
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slechts de gracht en een baksteenen poortgebouw (XVI ?),
gepleisterd en vervallen.
Hitsum.
a. Een gouden Noorsche bracteaat (VI) met runenopschrift : „foro", een bronzen mantelspeld, een ijzeren
speerpunt, Germaansch aardewerk en een Romeinsch
bronzen masker, in een terp gevonden, zijn in het Friesch
museum te Leeuwarden. Germaansche potten, steenen
voorwerpen en Frankische kralen, zijn in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK bezit :
Twee gesneden lezenaars (XVII d).
Vier eenvoudige tekstbordjes (XVIII d).
Twee klokken, waarvan een in 163 7 gegoten door Jacob
Noteman en een in 1671 door Petrus Overney.
h. Een bronzen vrouwebeeldje (XI ?), in een terp gevonden, is in het Friesch museum.
Midlum.
a. Dertien Byzantijnsche gouden solidi (V B) en een
bronzen unstertje (VIII-IX), in een terp gevonden, zijn
in het Friesch museum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas), waarschijnlijk
11200 gesticht, als dochter van de voormalige abdij der
Augustijnen Ludingakerke, reeds XIII als parochiekerk
vermeld, XIX en andermaal in 1906-1907 „gerestaureerd" en grootendeels ommetseld, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, tegen welks noordzijde in
1906 een consistoriekamer is aangebouwd, een 5/10-gesloten koor en eenen vierkanten toren in 18 1 o verlaagd en
gedekt met een achtkante houten spits. De zuidmuur is gewit, onder de kalk sporen van rondboogvensters ; in den
noordmuur een dichtgemetseld rondboogvenstertje en
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daaronder een eveneens gedichte, later aangebrachte spitsbogige ingang. Gootlijst van profielsteen. De toren is geheel om manteld met kleine gele steen, met uitzondering
van den noordmuur. Inwendig : spitsbogig houten tongewelf (XVI) met doorhangende schinkels. De kerk bezit :
Eenvoudige zerken (XVII en XVIII) op het kerkhof.
Twee klokken, waarvan de kleinste (midden-XV ?), en
de groote in 1473 gegoten door Reinerus.
Peins.
e. De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), vermoedelijk
XII gesticht, omstreeks i 3 0o verbouwd, in 1865 in- en uitwendig geheel verminkt en in 1902 andermaal gewijzigd
door het wegbreken van den toren, is een baksteenen gebouw, met nog eenige tufsteen van de oorspronkelijke
kerk, bestaande uit een schip, een 5/8-gesloten koor en een,
na het sloopen van den toren, van oude steen opgemetselden westgevel met spitsje. Sporen van vroeg-gothische
vensters (+ 1300). Aan noord- en zuidzijde dichtgemetselde spitsbogige ingangen. De kerk bezit :
Klok, in 1654 gegoten door Jurjen Balthasar.

Ried.
De thans NED. HERV. KERK, in 16 5 3 gebouwd, waarschijnlijk op de grondslagen eener reeds ± 13 0o bestaande
parochiekerk, in 1871 hersteld en gepleisterd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een 3/8-gesloten
koor en eenen vierkanten toren, in 1625 gebouwd door
mr. Abe Ede, ter vervanging van den toen ingestorten
toren, in 1871 gepleisterd, in 1925-1926 geheel ommetseld en van een nieuwe spits voorzien. Boven den zuidelijken ingang twee steenen, waarvan een betreffende de
herbouwing in 1653 en een vermeldend de herstelling in
1871; in den zuidmuur een steen met : 165 3. In den noord103
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muur van den toren een steen met het wapen-Andla (afgehakt) en opschrift ; op den noordwesthoek een, vermeldend
Abe Ede als meester, diens handmerk en : 1625. Boven de
torendeur een steen met opschrift en : 162 5 . In den zuidmuur van den toren twee steenen, waarvan een met opschrift en : 162 5 , en een vermeldend de instorting van den
vorigen toren en den herbouw in 1625. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c).
Bij den zuidelijken ingang twee roode zerksteenen
(XIII ?) en een blauwe ; gebeeldhouwde zerken (16 39 en
XVII) van de familie Andla.
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een kleine met
drie medaillons, waarin figuurtjes, onder den voet: A. H. I. J.
1644 (merken: Bolsward, jaarletter N = 1644 en huismerk) ; en een grootere met medaillons, waarin Geloof,
Hoop en Liefde, wapens, letters D.O., M.D.,1648, opschrift
en in den bodem gesoldeerd een munt (merken : Sneek,
jaarletter R = 1648 en VI = Wyger Jansen van Isens ?).
Twee klokken, waarvan de kleine in 1624 gegoten, vermoedelijk door M. Francois Simon en Andreas Obertin,
en de groote in 1634 door Hans Falck van Neurenberg te
Leeuwarden.
Schalsum.
e. De thans NED. HERV. KERK, XII d of XIII a gesticht,
later gewijzigd, XIX aan de noordzijde ommetseld, is een
baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een halfrondgesloten koor, door getoogde uitmetselingen boven de
vensters overgaande naar 5/8, en eenen vierkanten toren
met achtkante houten spits. In den zuidmuur een dichtgemetselde rondbogige ingang ; sporen van kleine, rondbogige vensters. Inwendig : houten tongewelf (XVI a) met
geprofileerde schinkels en trekbalken, waaronder sleutelstukken met peerkraal. De kerk bezit :
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Eiken preekstoel (1 7 1 I, op den trappaal), met gebeeldhouwde paneelen.
Orgel (XIX a, geverfd).
Grafzerk (1486) van roode Bremersteen ; twee zerken
(16 33 en 1699).
Klok, in 1761 gegoten door Steen en Borchardt voor de
kerk te Giekerk, omstreeks 18 90 hierheen overgebracht
ter vervanging eener vroegere klok, in 1705 gegoten door
Mammes Fremy.
Tjum.
a. Een Romeinsch schrijftafeltje (I A n.Chr.) van
dennenhout met daarop gegrifte koopacte en scherven
van terra sigillata en van geometrisch versierd vaatwerk,
in de terp Groot-Tolsum en in andere terpen hier gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden ; dertien
zilveren Romeinsche denariën (1 16o-192), in 1850 gevonden in een terp bij de zathe „de Vlaren", zijn in hetzelfde museum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper),
XI of XII gesticht, in 1220 vermeld, XIV, XV en XVI
vergroot, in 1843 hersteld, in 1881 gewijzigd en verknoeid, is een, behoudens enkele fragmenten van tuf,
grootendeels baksteenen gebouw, bestaande uit een schip
(westelijk gedeelte XI—XII), met een zuidelijken dwarsarm (XVI A), een 5 /10-gesloten koor (XIV)'en eenen vierkanten toren ( van bak- en bergsteen, met
hooge, ingesnoerd-achtkante spits. De zuidgevel is geheel
ommetseld ; het westelijk deel van den noordmuur is van
tufsteen, met rondboogfries en sporen van rondbogige
vensters. De toren bestaat uit drie geledingen met zandsteenen hoek- en negblokken. In de onderste geleding, aan
de westzijde, een hooge spitsbogige ingang met zandsteenen vischblaastraceeringen ; in den zuidmuur een gedenkI05
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steen, betreffende den bouw in 1548-1549 en vermeldend : „Cornelis Claesz. toernmeester" ; in de tweede geleding, aan elke zijde drie spitsbogige nissen met vischblaastraceeringen ; in de bovenste geleding, aan elke zijde
twee korfbogige nissen, waarin uitgespaarde galmgaten ;
op de vier hoeken gebeeldhouwde spuwers. Houten balustrade. Inwendig : in 1881 geheel verknoeid en met een
gestucadoord gewelf overdekt. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (1699, geverfd).
Orgel (I 76o, in 1817 vernieuwd).
Grafzerk (XV) van roode Bremersteen; zerk (XVII b)
o.a. voor Jorit Martens, gesneuveld in 1628 bij de verovering der Zilvervloot; verschillende zerken onder den
houten vloer.
Een groote en twee kleinere koperen kronen (XVII d).
Avondmaalszilver: beker (XVII c, merken : Franeker,
A. H.) met opschrift ; voorts een beker, een kan, drie
broodschalen, drie bekkens, alles 1847.
Klok, in 1 5 2 5 gegoten door Gerhardus van Wou en
Johannes Schonenborch.
Zweins.
e. De NED. HERV. KERK (H. Regina), vermoedelijk XIII
gesticht, XVIII d gewijzigd, is een baksteenen, XVIII d
geheel ommetseld gebouw, bestaande uit een schip, aan
beide einden driezijdig-gesloten, met op het dak een koepeltje (XVIII. d). Inwendig : houten tongewelf (XVIII d)
op consoles. De kerk bezit :
Avondmaalstafel (XVII d).
Gesneden eiken preekstoel (XVIII d).
Eenvoudig orgel (XVIII ,d, maar trant Lodewijk XV).
Twee overhuifde familiebanken (XVIII d) met wapensvan Beyma, van Burmania en Lycklama á Nyeholt.
Epitaaf (XVII c) van zand- en toetssteen, blijkens opschrift voor Jaeycke van Vierssen (t 1652), echtgenoote
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van Ign. Kingma, met gedicht door D. E. L. Hesenaer.
Zerk (1481) van roode Bremersteen ; gebeeldhouwde
zerken (1S 5 o, 158o, 1585, 1588, 159o, 1615, 1672).
Twee gebeeldhouwde hardsteenen zerken (15 3 3 en
1567), afkomstig uit de kerk te Seksbierum, zijn buiten
in den zuidmuur gemetseld.
Twee eenvoudige gesneden tekstborden (XVIII d).
Vijf geschilderde rouwborden (1633, 1669, 1677, 168o,
XVII d), en een (XVII c) met wapen-van Idsinga, oorspronkelijk geen rouwbord.
Avondmaalsbeker met gegraveerden rand ; onder den
voet een alliantiewapen, opschrift en : 1657 (merken :
Leeuwarden, jaarletter L (of D ?) en meesterteeken T. L.
= Thomas Laurens).
Klok, in 1471 gegoten door Steven Butendiic.
Aan den weg Leeuwarden—Franeker, tegenover
den weg naar Zweins, staat in den tuin eener boerenplaats,
een zonnewijzer op gebeeldhouwd voetstuk (XVIII a).
g.-

GAASTERLAND.
Balk.
d. Het RAADHUIS, in 1615 gebouwd, in 1912 door verbouwing gedeeltelijk verknoeid, is opgetrokken van baken zandsteen en heeft een trapgevel aan de voor- en een
aan de achterzijde, waartusschen een zadeldak met een
opengewerkt torentje (i7) op het midden. De voorgevel
(in 1836 geheel vernieuwd) heeft rijk gesneden jaartalankers : 1615 ; zandsteenen hoekblokken en met kopjes
versierde steenen in de hoeken der geveltrappen ; hooge
stoep met trap en bordes, waarop twee hekpijlertjes met
schildleeuwen. Inwendig : eenvoudige betimmeringen
(XVII b) ; in de burgemeesterskamer twee tinnen kandelaars (XVIII d). In het torentje :
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Klok, in 1615 gegoten door Gherart Koster te Amsterdam.
Op den zolder een klok, in 1746 gegoten door Cyprianus Crans te Amsterdam, afkomstig uit den klokkenstoel te Ruigahuizen.

e I. De NED. HERV. KERK, in 1728 gebouwd door den
mr. timmerman Roelof Saegman, is een eenvoudig rechthoekig gebouw, Zuid-Noord gericht, met een 4/8-gesloten
koor aan de noordzijde, waarvan een hoek in de lengteas.
De voor (zuid-)gevel heeft een top met rechte zijkanten,
zandsteenen aanzetkrullen, waaronder : 1728 ; in het midden, tusschen twee rondbogige vensters, de ingang, waarboven steen met opschrift. Inwendig: ellipsvormig houten
tongewelf met trekbalken. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met snijwerk.
Doophek (XVIII b).
Koperen doopbekkenhouder (XVII c).
Eenvoudig orgel (± 1800), waarop drie uitgezaagde
houten beelden, (XIX A) in grauw beschilderd door Hans
Dijkstra.
Twee familiebanken (XVIII b) met gesneden alliantiewapens.
Avondmaalszilver : beker met opschrift en :1664 (merk:
monogram T. G.); broodschotel (+ 165o, merken : Sneek
en monogram) met wapen en opschrift ; doopbekken
(+ 165o, merken : Sneek en monogram) met alliantiewapen en opschrift.
Gebrandschilderd glas (1729, beschadigd) in het koor,
met wapens en opschriften, o.a. een betreffende den bouwmeester.
Klok in 1727 gegoten door J. A. de Grave.
2. De NED. HERV. PASTORIE. Zie g Fragmenten I .
3. De R. K. KERK van den H. Ludgerus, in 1883 gebouwd door H. Tepe, bezit :
Io8

GAASTE RLAN D

Kazuifel (XVI a) met zes fraai geborduurde voorstellingen uit de jeugd van Christus.
g. A.. Trapgevels, meerendeels met zandsteenen lijsten

en afdekkingen, toppilaster op kopje, bloemvormig rokanker :
I. B 78. Gepleisterd ; sierankers : 1608.
2. B 33. Ankers : 1677.
3. B 290. Dergelijke gevel (XVII c).
4. B z8. Ankers : 1706 en drie sierankers.
B. Ingezwenkte halsgevels, meerendeels met aanzetkrullen op draagsteenen en met gebeeldhouwde afdekking
van den top:
5. B 36o. Halsgevel (1693). In den top twee gekroonde
botervaten. Hardsteenen plint ; deur (XVIII d) met gesneden omlijsting en bovenlicht; stoeppalen met kettingen.
6. B 6 5 . Dergelijke gevel (XVIII a, eenvoudig).
7. B 46. Dergelijke gevel (XVIII b).
8. B 63 . Dergelijke gevel (1767).
9. B 366. Dergelijke gevel (XVIII c, vermoedelijk uit
Workum afkomstig en hier in 1875 herbouwd) ; in den
top een alliantiewapen, gehouden door cherubijntjes.
10. B 43 . Dergelijke gevel (1789). Inwendig : in een
voorkamer op drie wanden schilderingen (XVIII d, doek),
landschappen voorstellend ; schoorsteenmantel met schilderstuk (XVII d), voorstellend het bezoek der engelen aan
Abraham. Op een bovenkamer een bedstede (XVIII d).
I I. B 308. Dergelijke gevel (XVIII d).
12. B 346. Dergelijke gevel (XVIII d, eenvoudig).
Voorts nog :
13. B 73. Puntgevel met toppilaster op engelenkopje,
jaartalankers : 1655, en sierankers.
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14. B 54. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst, deur
in omlijsting en gesneden bovenlicht.
15. B 55. Dergelijke gevel (XVIII d).
Fragmenten en details :
I. B 41. De NED. HERV. PASTORIE (in 1909 gebouwd
ter plaatse van de toen gesloopte, met fraaien trapgevel
XVIc) heeft van het vroegere huis nog een poortje (XVId)
en inwendig eenige betimmeringen (XVI d).
2. B 44. Gevel, waarin van een vorigen zijn bewaard
gebleven acht sierankers, vier waarvan het jaartal 1633
vormen ; zandsteenen blokken, banden en engelenkopjes ;
steen met botervat. Inwendig : in de voorkamer betimmeringen met gesneden bedsteedeuren ; in de binnenkamer
een houten schoorsteenmantel met tegelbekleeding
(XVIII b), voorstellend Zacheus in de vijgenboom; twee
bedsteden en twee kastdeuren.
3. B 95. Topgevel waarin een draagsteen (XVII b)
van een verdwenen toppilaster.
4. B 104. Fragment van een topgevel (XVII b) met
waterlijst op gemetseld rondboogfries ; boven het middenvenster een ontlastingsboog met kopje. Sieranker.
5. B 87. Fragment van een trapgevel (XVII c), met
engelenkopje van een vroegenen toppilaster.
6. B 35 . Drie sierankers (XVII).
7. B 98. Bloemvormig nokanker (XVII).
8. B 16. Ankers : 1761, en bloemvormig nokanker.
9. B 166. Aanzetkrullen en draagsteenen (XVIII c), in
een verbouwden gevel (I 85o).
10. B 53. Gesneden bovenlicht (XVIII d).
I I. B 3 24. Fragment van een ingezwenkten halsgevel,
met aanzetsteenen waarop : 1802.
12. Dubbelstraat. In een pakhuis een gebeeldhouwde
gevelsteen (XVI d), voorstellend Adam en Eva („Int
Paradis").
I10

GAASTERLAND

Harich.
e. De NED. HERV. KERK, in 1663 gebouwd ter vervanging van eene vermoedelijk in 124 5 vermelde, door storm
verwoeste oudere kerk, waarvan alleen de toren bewaard
bleef, bestaat uit een rechthoekig baksteenen schip met
driezijdige sluiting en eenen vierkanten toren (XII ; XV
verbouwd, in 166 3 verhoogd), met een gemetselde, maar
in 1 9oz met hout en leien bekleede spits (166 3 ?). In den
zuidmuur een rondbogige ingang van profiel- en zandsteen, met een sluitsteen, waarop : 1663 ; hierboven een
gedenksteen betreffende den bouw in 1663. De toren bestaat uit een benedengedeelte (XII en XV) van tuf- en
groote baksteen, en een bovengedeelte (1663 ?) van kleine
baksteen ; in het benedengedeelte aan de westzijde een
rondbogige ingang, waarboven een spitsbogige nis, en
dichtgemetselde rondbogige galmgaten. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met gegroefde Ionische zuilen op de hoeken.
Doophek (XVII c) met gedraaide balusters.
Marmeren grafmonument (XVIII d), bestaande uit een
sarcophaag, waarop een obelisk, het geheel omsloten door
een classicistische portiek en met gedenkplaten voor Ulbo
Aylva Rengers (t 1 7 8 7), Nicasia van der Heer (t 1778),
Lamoraal Albert Emiluus Rengers (t 1811) en Francina
Gerardina Constantia van Lynden van Sandenburg (t 18 z1).
Zilveren Avondmaalsbeker, met opschrift en :1708.
Twee klokken, in 1682 en in 168 3 gegoten door Petrus
Overney te Leeuwarden.

Mirns.
Van een in 1849 onder Rijs ontdekt en toen vernield HUNEBED (+ zoon voor Chr., het eenige in deze provincie), welks overblijfselen in 1 922 onder leiding van
A. E. van Giffen zijn ontgraven, bestaan waarschijnlijk nog
a.
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enkele draagsteenen, thans bij den ingang der Mirnserlaan, ten Oosten van het huis Rijs liggend. Scherven van
vaatwerk, uit dit hunebed afkomstig, zijn in het Rij lesmuseum van Oudheden te Leiden, andere overblijfselen
van geometrisch versierde ceramiek en vuursteenen voorwerpen zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. Van de XVIII c gesloopte kerk bestaat nog slechts
het kerkhof, waarop een KLOKKENSTOEL met :
Klok, in 1767 gegoten door Pieter Seest te Amsterdam.
g. Het Huls RIJS, XVII d gebouwd ter plaatse van een
vermoedelijk 1 1 S oo gestichten uithof der St. Odulphusabdij te Hemelum, XVIII d verbouwd en van een verdieping voorzien, heeft een eenvoudigen gevel (XVIII d)
met rechte kroonlijst, waarboven in het midden een dakvenster in houten omlijsting ; middentravee met omlijsting. Inwendig : familieportretten (XVIII d en XIX a, in
olieverf en in pastel) van de geslachten Rengers en van
Lynden.
Nijemirdum.
e. Van de XIX gesloopte kerk (H. Nicolaas) staat nog
de vierkante baksteenen TOREN (XIV B, later verlaagd)
van drie iets inspringende geledingen, gedekt met een
korte spits. In de bovenste geleding, in elk der muurvlakken twee spitsbogige nissen, waarin galmgaten. Inwendig:
in den noordoostelijken hoek een uitgespaarde gemetselde
trap.
Klok, in 1541 gegoten door Jacob Waghevens te
Mechelen.
,
Oudemirdum.
e. De NED. HERV. KERK, 1n 1790 gebouwd op de fundeeringen eenex oudere (behoorende aan de abdij Corvey),
is in 1 926 geheel verbouwd. De kerk bezit :
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Eiken preekstoel (XVII c).
Doophek (1 1700).
Zerk (XIII) van roode Bremersteen.
Gebrandschilderd glas, in 1790 vervaardigd door Ype
Staak, met wapen van Friesland (geschenk der Staten).
Twee gesneden psalmbordjes (XVIII d).
Klok, in 145 8 gegoten door Steven Butendiic.
Rijs. Zie : Mirns.
Ruigahuizen.
g. Twee huizen (XVII d) van Fransche uitgewekenen,
eenvoudige vierkante „huissteden", door een sloot omgeven.
h. Een gebeeldhouwde steen (XII) met romaansch
ornament, in 1926 hier gevonden, is thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
Sondel.
De NED. HERV. KERK, in 1870 gebouwd op de fundeeringen eener oudere, met 3/8-gesloten koor, bezit :
Eiken preekstoel (XVII d).
Overhuifde familiebank (XVII d) met gewrongen zuilen.
Drie psalmbordjes (XVIII d).
Oude klok (XIII ?) zonder opschrift.
Een klok, in 1481 gegoten door Steven Butendiic en
Jan van Vorscoten, vermoedelijk uit deze kerk afkomstig,
is thans in de Ned. Herv. Kerk te Gorinchem.
e.

g. Van het voormalig heerenhuis Beukerswijk, in 1885
verbouwd tot boerderij, bestaat nog een gedenksteen
(1780) met opschrift betreffende den eersten steen en wapens-Beukers-Siccema, -Nauta, -Beuckens-Swalue en -van
Hylkama, in den tegenwoordigen voorgevel.
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Wykel.
e. De NED. HERV. KERK (H. Gregorius ?), + 1400 gebouwd, : 1500 vernieuwd, XVII c gedeeltelijk door
brand vernield en in 1671 herbouwd, bestaat uit een schip
(XVII d), een 3 / 8-gesloten koor (± i oo) en eenen vier1400, in 1671 verhoogd, in 1821 hersteld)
kanten toren
van groote moppen met zadeldak. De toren heeft drie geledingen, waarvan de tweede aan drie zijden twee spitsbogige nissen heeft ; de bovenste (1671, blijkens ankers)
is van kleinere baksteen opgetrokken en heeft aan elke zijde
drie gekoppelde rondbogige galmgaten. De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVII d).
Doophek (XVII d) met gedraaide balusters.
Familiebank (XVII a) met voorbank en overhuiving op
Ionische en Korinthische zuilen ; overhuifde familiebank
(XVIII a) met gewrongen zuilen ; familiebank (XVIII a)
met balustrade.
Marmeren praalgraf (XVIII a) voor Menno, baron van
Coehoorn (t 1 704), vervaardigd naar ontwerp van Daniël
Marot, volgens Galland door J. B. Xavery, en bestaande uit een zwart marmeren sarcophaag op hardsteenen voet, waarop in wit marmer het levensgroote
liggende beeld van van Coehoorn tegen een obelisk met
wapentrofee en bekroond door een siervaas; op den voet een
relief: belegering ; om het geheel een gesmeed ijzeren hek.
Marmeren epitaaf voor Frederik Willem, graaf van
Limburg Stirum (t 1747).
Epitaaf van zwart en wit marmer voor Hendrik Casimir
van Coehoorn (t 1756), met ornament en wapentrofee;
bijbehoorende gebeeldhouwde zerk (XVIII c).
Gebeeldhouwde zerken (1627, 1632, 1636) van leden
der familie van Wyckel en anderen ; gebeeldhouwde zerk
van Gozewijn Theodoor van Coehoorn (t 1737).
Avondmaalszilver: twee bekers (XVII c), waarvan een

(1
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met afbeelding der kerk na den brand en vóór de herstelling in 1671.
Klok met twee reliefs, in 1338 gegoten en genaamd
„Gregorius".
HARLINGEN.
a. Germaansche enz. oudheden.
Eenige zilveren denariën (IX), in den omtrek gevonden,
zijn thans in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden.
Een Angelsaksische munt (VI), met het runen-opschrift
„Hada", is in het Friesch museum te Leeuwarden.
c. Bruggen, sluis enz.
Groote SLUIS aan de Noorderhaven, waarbij vier schildhoudende leeuwen (XVIII a, geverfd) met gemeentewapen.
Gedenkteekenen.
Op den Zeedijk een monument voor Caspar de Robles,
Heer van Billy, Spaansch Gouverneur der Nederlanden
(157o-1576), genaamd „de Steenen Man", of „Terminus", bestaande uit een hardsteenen voetstuk (1834), waarop een vierkante zandsteenen zuil (1576), met het wapende Robles en bekroond door een Janus-kop, (hersteld in
1774). Het geheel omgeven door een ijzeren hek (1833),
opnieuw gerestaureerd 1895.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het GEBOUW DER ADMIRALITEIT, na een brand (1771)
in 1773 herbouwd, thans Hoogere Burgerschool, heeft een
verminkten pilastergevel met drie toppen.
Het wapenbord der admiraliteit en vaandels, hieruit afkomstig, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
1IS
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2. Noorderhaven 86. Het RAADHUIS is een vrijstaand gebouw, bestaande uit twee gedeelten. Het oudste
(173o, door Hendrik Norel) heeft een trapezium-vormig
grondplan, beslaat de helft der totale diepte en is opgetrokken in hardsteen en baksteen (in den stijl van het Regentschap). Het achterste gedeelte (1 75 6) is rechthoekig van
grondplan ; tegen de achterzijde (Voorstraat) is een toren
(XVI c) aangebouwd.
De baksteenen voorgevel heeft een hardsteenen plint
met breede stoep ; de middenrisaliet heeft boven den ingang een balcon met balustrade, rustend op gebeeldhouwde consoles en een venster met gebeeldhouwde omlijsting ; het geheel wordt bekroond door een gebogen
fronton, waarin verguld beeld van den H. Michaël met
den draak, geflankeerd door kinderfiguren met stadswapen, gebeeldhouwd door Gerbrand en Theodorus van
der Haven.
Gebeeldhouwde consoles onder de kroonlijst. Twee
dakvensters met versierde bekroning.
Op de hoeken twee schamppalen.
De toren (XVI c, nieuw ommetseld in 175o, spits
XVII B), verbouwd door H. Norel, bestaat uit een vierkant met natuursteen bekleed benedengedeelte, overgaande in een achthoekig bovendeel, afgedekt door een balustrade (1 75 o) met omloop, alles in baksteen en zandsteen,
en een opengewerkten koepel. In den zuidgevel een steenen
relief (1669): H. Michaël met den draak en het wapen
van Harlingen, afkomstig van den ingang der voormalige
Westerkerk (zie e 2).
Inwendig I) : bij den ingang de vierschaar (vestibule) met
gestucadoorde zoldering, waarin een borstbeeld (XIX a)
van Simon Stijl en modellen (XIXa) der havenwerken;
daarnaast een vergaderzaal waarin een schoorsteen met
i) Onlangs hersteld, waarbij de hier beschreven toestand eenigszins is
gewijzigd.
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attributen der gerechtigheid. In de gang een trap (XVIII b)
en drie schilderijen met wapens van de bevelhebbers der
stad van 1740 af. Op de bovenverdieping de raadzaal,
waarin deurbetimmering in den trant van Lodewijk XV en
lambrizeeringen in den stijl van het Eerste Keizerrijk ; gestucadoorde zoldering met koof, welke ornament en
stadswapens bevat ; twee gebeeldhouwde marmeren onderen houten bovenmantels, in een waarvan een grauwtje (gemerkt P. Bakker, 1 79 2), met emblemen van den landbouw
afkomstig uit het tegenwoordige politiebureau. In de kleine
raadzaal 24 stoelen in den stijl van het Keizerrijk.
In den toren een gemetselde wenteltrap met ribgewelven
(XVI c), en twee klokken : groote klok, gegoten te Leeuwarden door Jacob Noteman (1648) ; kleine klok, aldaar
gegoten door Petrus Overney (1684).
Verder zijn nog aanwezig : stadszegel (1606), twee
koperen tabaksdoozen (1786) met wapen van Harlingen ;
enkele zilveren penningen (XVIII d—XIX b); twee verguld zilveren bodeninsigne's met stadswapens.
In de kamer van den secretaris een krijtteekening (J. P.
Schaafsma 1836), voorstellend een gezicht op de Franekerpoort.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK is een ter vervanging eener
oudere kerk (H. Michaël), in baksteen tegen een ouden
toren opgetrokken Grieksch-kruisvormig gebouw (1775),
door de stadsbouwmeesters Eelke Jelles en Willem
Douwes, misschien n. o. van Jac. Otten Husly). Een
andere Ned. Herv. kruiskerk, de Westerkerk, (XVII) is
in 1896 afgebroken (zie e z). Hoekpilasters. Roosvensters in de geveltoppen. Aan de ingangen pilasters en
bekroningen van zandsteen; de oostelijke ingang, naar
de consistoriekamer, blokverband met gevelbekroning,
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HARLINGEN

eveneens in zandsteen. De toren, in 1775 aan west- en
zuidzijde ommetseld en verhoogd (XVIII d), bestaande
uit drie geledingen, vertoont aan de noordzijde de
tufsteen van den oorspronkelijken bouw (XII b). Hierin
twee rondboogfriezen; aan de westzijde boog-friesfragmenten (XVIII b). Inwendig (door Jacob Otten Husly) :
de oostelijke arm afgeschoten ; Dorische stuc pilasterordonnantie tegen de wanden; snijwerk door Joh. George
Hempel; galerijen (de westelijke dubbel). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1778, door Joh. George Hempel)
in kathedervorm en verbonden met orgelpartij. Orgel
(XVIII d) met rugpositief door Hinsch van' Groningen.
Vier heerenbanken (XVIII d), met overhuivingen, waarvan de lijsten bij het maken der galerijen zijn doorgetrokken.
In de voorkerk een groote gebeeldhouwde zerk (XVI c)
met ridder- en vrouwefiguur, van Christoffel von Sternsee
(t 15 6o) en Cunera van Ropta (t '555) ; zerk 0575) van
G. van Espelbach ; zerk (i6..., herbezigd in 1772).
In de consistoriekamer een schoorsteenmantel (XVIII )
een tien-gebodenbord (165o), en een pastelportret (1774)
van Ds. F. Piekenbroek.
Avondmaalszilver : drie bekers met opschrift en wapen
van Harlingen (1 707, merk : Harlingen, Friesland, N. en
onleesbare meesterteekens); een beker met opschrift en
wapen van Harlingen (1 707, merken : Harlingen, Friesland,
X en T. ( ?) ; twee kleine broodschalen (1778, merken:
Amsterdam, Holland, 0, hartvormig schild met drie
kersen); voorts een groote broodschaal (merken 's Gravenhage, Holland, X. en E.I.); een doopbekken met deksel
(merken: 's Gravenhage, Holland X en E.I.) en eene
collecteschaal met deksel, deze laatste drie voorwerpen
(in den stijl van Lod. XV) geschonken in 1761. Bijbel
(1729) met zilveren beslag, waarin gegraveerd een opschrift (1761).
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Groote klok, gegoten in 1723 door H. Kempe; kleine
klok in 1724 door J. A. de Grave.
Op het voormalige kerkhof aan de oostzijde der kerk :
fragmenten van gebeeldhouwde zerken (I I600) ; groote
gebeeldhouwde zerk (1622) met wapens van Sivert Tjaerts
Oenema en Griet Sieverts dochter ; groote gebeeldhouwde
zerk (XVII a) van de familie Ropta, met wapens ; gebeeldhouwde zerk (1724), en verschillende andere zerken
(XVIII en XIXa).
2. Van de voormalige WESTERKERK (1669, naast of ter
plaatse van eene van 1553), afgebroken in 1896, is een relief
overgebracht naar den toren van het raadhuis (zie e 1).
3. De R. K. KERK van den H. Michaël (XIX d, door
H. Tepe) bezit :
Huisaltaar (omstr. 1 7 50), in den trant van Lod. XV ;
deurtje met gedreven zilveren beslag.
Tinnen doopvont op voetstuk (XIX a) in den stijl van
het Keizerrijk.
Hardsteenen voetstuk (XVIII d).
Verguld zilveren monstrans in zonvorm (omstr. 1720).
Drie zilveren Miskelken (vermoedelijk 153o, 15 8o en
I 620).
Eenige zilveren kelkjes.
Ampullenblaadje (1679), van gedreven zilver (merken :
Bolsward, G, familiewapen-Baerdt).
Koperen Godslamp (XIX a) in den stijl van het Keizerrijk.
Drie canonborden van gedreven zilver (1 1730).
Twee gedreven koperen kandelaars (i57o en 15 8o).
Zes zilveren kandelaars (1685).
Twee zilveren kronen van Lieve-Vrouwenbeelden
(+ 175o), waarvan een met merken : Franeker, Friesland,
A en gekroonde kalebas ; en een met: Franeker, Friesland,
H ( ?) en meesterteeken : schild met twee palen.
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De EVANG. LUTHERSCHE KERK bezit :
Kleinen zilveren Avondmaalsbeker met oningevulde
alliantiewapens, letters D. H. A. H. (merken : Leeuwarden, D, = 1655), meesterteeken W 0 = Willem Olthof) ;
zilveren broodschoteltje met opschrift K. D. R.
2.

f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
I. In een zijgevel van het gebouw der Ned. Herv. Diaconie aan het kerkhof : stichtingssteen (1763).
2. Zuiderhaven 6 3 . HOOGERE BURGERSCHOOL in het
vroegere gebouw der Admiraliteit (1 773 ). Zie d I.
g. Particuliere gebouwen.
A. Late gothiek.
I. Lanen 28. Verminkte gothische gevel (XVI b),
waarin een gevelsteen (1526) met beeld van den H. Michael.
B. Renaissance.
2. Zuiderhaven 48. Verminkte gevel (XVI c). In de
vestibule een plafond (XVI c) met caissons, waarin ornament ; muur onlangs gewijzigd. Langs de muren lijst met
versierd fries. Eiken trap met gebeeldhouwde trappalen, de
benedenste bekroond door een schildhoudenden leeuw,
de bovenste door een schildhoudend zeepaard.
2. Zuiderhaven 2. Hoekhuis met twee verminkte trapgevels (+ 159o).
Trapgevels met geprofileerde deksteenen en lijsten, toppilaster op gebeeldhouwden kraagsteen en ontlastingsbogen boven de vensters :
4. Franekereind 6. Trapgevel (XVII a), zonder toppilaster. Gepleisterd.
5. Breedeplaats 35. Pakhuisgevel (1647) in bak- en
bergsteen ; top vernieuwd. Rond de vensters profielsteen.
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6. Raamstraat. 7 Trapgevel (XVII b).
7. Schritsen 36. Trapgevel (XVII b).
8. Heiligeweg 7. Trapgevel (XVII b), fragment. Top
ontbreekt.
9. Voorstraat 99. Trapgevel (XVII b), top geschonden.
10. Schritsen 4. Trapgeveltje (XVII A). Kopjes in de
ontlastingsbogen. Gebeeldhouwd ornament en gevelsteen,
waarop eene hand is afgebeeld.
11. Kleine Breedeplaats. Trapgevel (XVIÏA) in baken bergsteen. Moderne winkelpui. Als topbekroning een
schildhoudende leeuw. Zandsteen- en neg- en. hoekblokken. Drie kruiskozijnen en drie sierankers. Ellipsbogen.
I 2. Kleine Breedeplaats 14. Trapgevel (XVII A) ;
geverfd. Gesneden bovenlicht in de deur.
13. Kleine Breedeplaats i5. Trapgeveltje (XVII A),
met ellipsbogen en rond venster.
14. Kleine Breedeplaats 20. Trapgevel (XVII A),
met moderne onderpui. Gevelsteen met vat. Windwijzer
met wapen en naamcijfer.
15. St. Jacobstraat 5. Trapgevel (XVII A).
16. St. Jacobstraat 9. Trapgevel (XVII A).
17. Noorderhaven 24. Trapgevel (XVII A) ; toppilaster met leeuw.
18. Voorstraat 61. Voorgevel van voormalig heerenhuis (I 165o), van bak- en bergsteen. Moderne winkelpui. Ontlastingsbogen der eerste verdieping rond, der
tweede verdieping spits. Bergsteenen hoek- en negblokken.
Negen sierankers. Zijgevel in gele baksteen met bergsteen (XVII a) ; in de bogen kopjes en maskers. Aan de
achterzijde van dit perceel eveneens ontlastingsbogen met
kopjes, en geprofileerde lijsten.
19. Noorderhaven 106. Pakhuisgevel (1657), in baken bergsteen ; top gewijzigd. Zandsteenen hoek- en negblokken ; kopjes in de togen ; kruiskozijnen. In het fries
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gevelsteenen, waarvan twee met het jaartal 1657. In de dammen der eerste verdieping vier gebeeldhouwde gevelsteenen (Venus, Ceres, Bacchus en Aeolus). Zijgevel (XVII B)
in gele baksteen ; middentopgevel ;, om de kozijnen zandsteenblokken en -banden.
20. Brouwersstraat 16. Trapgevel (XVII B).
21. Rozengracht 4. Trapgevel (XVII c).
22. Voorstraat 1 i. Trapgevel (XVII c, gerestaureerd),
opgetrokken in bak- en bergsteen. Moderne winkelpui.
Fries met gevelsteenen, waarvan twee leeuwenmaskers,
twee cartouches met jaartal : 1659, en een wapensteen.
23. Voorstraat 40. Gerestaureerde trapgevel, waarin
cartouche met jaartal :1683. Toppilaster op gebeeldhouwde console.
24. Vijverstraat 4. Trapgevel (1694), waarin gevelsteen met zeilend schip.
De volgende . puntgevels :
25. Noorderhaven 62. Voormalig pakhuis (1646) met
kantoor, van bak- en bergsteen ; top geschonden. Gebeeldhouwde cartouches.
26. Heerenwaltje 3. Gevel (XVII b) van bak- en bergsteen.
27. Hoogstraat 1 o. Gevel (XVII b) van bak- en bergsteen.
28. Schritsen 39. Gevel (XVII b).
29, Schritsen 41. Gevel (XVII b).
3o. Noorderhaven 93. Gevel (XVII b) van bak- en
bergsteen. Geschonden. Zandsteenen hoek- en negblokken. Tudorbogen met kopjes ; twee ankers. Gevelsteen
met druiventros.
31. Vijver 2. Gevel (XVII b).
32. Vijver 4. Gevel (XVII b).
33. Franekereind i5. Logegebouw (i65i), zeer geschonden ; zijgevel van bak- en bergsteen ; sluitsteenen
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met kopjes. Gebeeldhouwde ingang, met deur in den stijl
van het Regentschap.
34. Voorstraat 95 . Gevel (1655).
35. Kleine Breedeplaats 12. Gerestaureerde gevel (1667)
van bak- en bergsteen; topleeuw en gebeeldhouwd ornament. Zes ankers. Gevelsteen, waarop een gebouw in
Renaissance-stijl (vermoedelijk vroegere stadsherberg) is
afgebeeld.
36. Noorderhaven 24. Gevel (XVII c) van baksteen
met blokken en banden van bergsteen. Op den top een
leeuw.
37. Noorderhaven 46. Gevel (XVII c, geschonden).
Halfronde ontlastingsbogen ; gevelsteen.
38. Raamstraat 2. Zijgevel (XVII c) met gemetseld
dakvenster en geprofileerde zandsteenen afdekkingen.
39. Kruisstraat 6. Pakhuisgevel (XVII d) met kruiskozijnen.
40. Schritsen 5. Gevel (XVII) met vier knopankers.
Verder nog de volgende, van de voorgaande afwijkende
gevels :
41. Noorderhaven 62. Gevel (1646) ; boven een der
middenvensters een ezeisrugboog. In het fries vier koppen, en kopjes in de bogen. Gebeeldhouwde gevelsteen in
boogveld.
42. Noorderhaven 33. Gevel (XVII d), met gebeeldhouwd dakvenster.
43. Hoekhuis Noorderhaven—Havenstraat. Gevel
(XVII d), sterk gewijzigd.
C. Lodewijk-stijlen.
44. Havenplein 14. Gevel (1724) in bak- en bergsteen.
Cartouche met zeilend schip.
45. Noorderhaven 55. Gevel met gebeeldhouwden
middenrisaliet en dakvenster (1731).
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Halsgevels, met aan weerszijden van den top bergsteenen aanzetkrullen, en segmentvormige bekroning :
46. Zuiderhaven 24. Halsgevel (1724) van bak- en
bergsteen. Cartouche met zeilend schip.
47. Groote Breedeplaats 26. Halsgevel (XVIII a), met
voetstukken van siervazen te weerszijden van den top.
48. Heiligeweg 22. Halsgevel (XVIII a).
49. Voorstraat 68. Aan weerszijden van den top gebeeldhouwde voluutvormige vleugelstukken. Gebeeldhouwde deur en omlijsting van het middenvenster der
eerste verdieping. Onder de gevelbekroning een gebeeldhouwde cartouche met jaartal 1732. Inwendig : gang, waarvan wanden en plafond in vakken zijn verdeeld, versierd
met pleisterwerk, w.o. buste van den stichter; eiken trap
met gebeeldhouwde trappalen en consoles. In de achterkamermuurvakkenmet schilderingen (I 796 door Nic. Baur).
In de keuken gebeeldhouwde bedstedebetimmering en
schouw. In de bovenachterkamer een behangsel in den stijl
van Lodewijk XIV.
5o. Kerkstraat 3. Halsgevel (1 733 ) met gebeeldhouwde
bekroning.
5I. Noorderhaven 71. Halsgevel (173 7), met gebeeldhouwden top. Deur met kalf en bovenlicht (XVIII d).
5 2. Voorstraat 5. Halsgevel (1739) met in hout gebeitelde gevelversiering : de Bijleman.
53. Noorderhaven 45 . Halsgevel (1740), waarin cartouche met zeilschip.
54. Voorstraat 56. Halsgevel (1744), met siervaas
boven de gebeeldhouwde bekroning.
55. Heiligeweg 64. Halsgevel (XVIII b), gepleisterd.
56-56a. Kerkstraat 28 en 29. Ëenvoudige halsgevels
(XVIII b).
5 7. Voorstraat 32. Halsgevel (XVIII b).
5 8. Voorstraat 5o. Halsgevel (XVIII b). Deur met
bovenlicht.
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59-59 a. Zuiderhaven 55 en 5 5 bis. Halsgevels
(XVIII b).
6o. Zuiderhaven 5i. Halsgevel (XVIII b).
61. Brouwersstraat I. Halsgevel (XVIII b), geverfd.
62. Brouwersstraat 8. Kleine halsgevel (XVIII b), gepleisterd.
63. Groote Breedeplaats 14. Halsgevel (XVIII A), met
festoenen.
64. Kleine Breedeplaats 11. Halsgevel met jaartal
1763.
65. Brouwersstraat 16. Halsgevel (1766).
66. Franekereind 8. Halsgevel (1 768).
67. Noorderhaven 91. Halsgevel (1769).
68. Franekereind 40. Halsgevel (XVIII c), met festoenen, rondlicht en siervaas, drie knopankers. Geverfd.
69. Heiligeweg 22. Halsgevel (XVIII c) met gebeeldhouwde afdekking.
7o. Voorstraat 32. Halsgevel (XVIII c).
71. Groote Breedeplaats 14. Halsgevel (XVIII c), met
gebeeldhouwd dakvenster.
72. Havenplein 26. Halsgevel (XVIII c).
73. Brouwersstraat 7. Halsgevel, met een bekroning
(XVIII d) en festoenen (XVII d).
74--74 a. Heiligeweg 18 en 24. Eenvoudige halsgevels (XVIII d).
75. Groote Breedeplaats 4. Halsgevel (omstreeks
I800), met wapensteen. Gepleisterd.
76. Voorstraat 36. Halsgevel, waarin jaartal : i8o 5 .
Versierde dorpels onder de vensters. Versierde stoeppalen.
In de Voorstraat meer soortgelijke eenvoudige halsgevels (XVIII).
Verder nog de volgende, van de bovenstaande verschillende, gevels :
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77. Noorderhaven 55. Gevel met zandsteenen versiering om middentravee en dakvenster (i73i).
78. Noorderhaven 104. Gevel (XVIII c) met kroonlijst en twee dakvensters in gebeeldhouwde omlijsting.
79 -80. Voorstraat 26 en 28. Twee huizen (XVIII c)
met gebeeldhouwde dakvensters. Kroonlijsten met triglyphen. Inwendig : marmeren gang ; ineenloopende
vertrekken met gebeeldhouwde deuren en schoorsteenmantels. In een der kamers gebeeldhouwde zoldering en
kast.
81. Groote Breedeplaats 26a. Heerenhuis (XVIII c) ;
gootlijst met gebeeldhouwde consoles ; dakvenster in
omlijsting.
82. Schritsen 65. Gevel (1786) met gevellijst en dakvenster in gebeeldhouwde omlijsting.
83. Franekereind 14. Gevel (XVIII d) met gebeeldhouwde lijst en dakvenster.
84. Voorstraat 16. Gevel (XVIII d) met gootlijst en
consoles en twee gebeeldhouwde dakvensters.
85. Voorstraat 44. Gevel (XVIII d) met gootlijst en
gebeeldhouwd zandsteenen dakvenster.
86. Voorstraat 58. Gevel (XVIII d) ; gootlijst met gebeeldhouwde consoles en dakvenster met gebeeldhouwde
omlijsting waarin medaillonportret van Simon Stijl.
87. Voorstraat 95. Gevel (XVIII d) met kroonlijst en
gebeeldhouwd dakvenster.
88. Zuiderhaven 38. Gevel (XVIII d) met gesneden
deur, waarboven gebeeldhouwde omlijsting der middentravee.
89. Zuiderhaven 65. Gevel (XVIII d) met dakvenster
in gebeeldhouwde zandsteenen omlijsting, waarin medaillon.
9o. Noorderhaven 33. Gevel (XVIII d), waarin deuromlijsting en gebeeldhouwde omlijsting van een dakvenster.
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D. Stijl van het Keizerrijk.
91. Lanen 2. Gevel (XIX a).
92. Noorderhaven 17. Gevel (XIX a) met driehoekig
fronton, waarin beeldhouwwerk. Bovenlicht met lier.
93. Schritsen 32-34. Gevel (XIXa), voormalig gebouw
van den Zeekrijgs-raad, waaronder zich nog gevangenkelders bevinden, in verbinding staande met een achtergelegen pand.
Details van buitenarchitectuur :
I. Groote Breedeplaats 31. Twee ankers : 15....
2. Franekereind 4. Puibalk met , gekoppelde bovenlichten (XVII A).
3. Havenplein 16. Groot dakvenster (XVII c) met
trapgevel, in bak- en bergsteen.
4. Groote Ossenmarkt 18. Boven in den gevel het
j aartal173 5.
5. Heiligeweg 27. Zandsteenen krullen (XVIII b) in
een vernieuwden gevel.
6. Voorstraat 6o. Gootlijst met gebeeldhouwde consoles en dakvenster (XVIII c).
7. Voorstraat 44. Dakvenster (XVIII d) in gebeeldhouwde omlijsting.
8. Voorstraat 9 5. Dakvenster met gebeeldhouwde omlijsting (XVIII d). Twee gevelsteenen met : Anno 1656.
9. Noorderhaven 17. Gevellijst (XVIII d) en bekroning met Mercuriusbeeld en ornament.
1o. Noorderhaven 2 9 . Gootlijst (XVIII d) en in steen
gebeeldhouwd dakvenster.
II. Noorderhaven 92. Kroonlijst met gebeeldhouwde
consoles (XVIII d).
I2. Franekereind Iz. Gesneden deur en bovenlicht
(XVIII d).
13. Noordijs 5. Gootlijst en gebeeldhouwd dakvenster (XVIII d).
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14. Lanen 39 . Deur (XVIII d) met snijwerk en gesneden bovenlicht.
15. Brouwersstraat 3. Zandsteenen krulvormige aanzetstukken (XVIII).
16. Heiligeweg 6o. Kroonlijst (XIX a) in den trant
van het Keizerrijk.
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld :
Kerkstraat 18 (1 595 ) ; Heiligeweg 66 (1623) ; St. Jacobstraat 8 (1631) ; St. Jacobstraat 12 (1638) ; Heiligeweg 9 en
9 A (1646) ; Kerkstraat 42 (165 2) ; Kerkpoortstraat, tusschen 2 5 en 27, steen (i658) met leeuw ; Lanen 8z (i66);
St. Jacobstraat 4 (1668) ; Kerkpad 4, twee (1671) ; Lanen
78-8o (omstreeks 1 700); Noorderhaven 73 (i722); Heiligeweg 16 (XVIII a) ; Kleine Breedeplaats 1 3 ( 1 734) ; Noorderhaven 26 (1 744) ; Noorderhaven 20 (1756) ; Noorderhaven 23 (1786).
Details van binnenarchitectuur :
I. Groote Breedeplaats 3 I. Fragmenten eener binnenbetimmering (XVII a).
Op den Zeedijk een WINDMOLEN (XVIII), achtkante
bovenkruier met stelling en ingebogen romp, bekleed
met horizontale planken.
HASKERLAND.
Haskerdij ken.
De NED. HERVv KERK, in 1818 gebouwd op de fundeeringen eener in 15 o 5 vermelde parochiekerk, is een eenvoudig baksteenen gebouw, bestaande uit een driezij dig
gesloten schip. Boven den ingang een steen met Latijnsch
opschrift betreffende de verbouwing, en: 1818. De kerk
bezit :
Zilveren Avondmaalsbeker, met opschrift en: 1687.
e.
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Klok, in 1528 gegoten door Gerhardus van Wou en
Jan ter Stege.
g. Ten Oosten van de kerk een BOERENWONING (±
1 75 o) : stelp.
h. Een houten kuip (doopvont ?) op vier pooten,
gevonden op de Buitengreven in den Haskerveenpolder,
is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Haskerhorne.
e. De NED. HERV. KERK, in 1913 herbouwd op oude
fundeeringen, bezit :
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVII A).
Doophek (XVII A).
Rijk gesneden orgel (XVIII c, vernieuwd in 1873).
Grafzerken: 1 575, 1645, 1 73 1 , 176o en 1 77o; een afgesleten zerk (XVII) in het voetpad voor de kerk.
g. Oud-Friesche GREIDBOERDERIJ (1644, later veel verbouwd).
Heerenveen. Zie blz. i33.
Joure.
d. Het RAADHUIS der gemeente Haskerland, een eenvoudig gebouw (XIX a), heeft een gevel met rechte
houten kroonlijst en driehoekig fronton, waarin het gemeente-wapen. In het gebouw wordt bewaard een bronzen
sluitgewicht (1619), in den trant van die te Sloten en te IJlst.

I. De NED. HERV. KERK is een van roode en gele
baksteen, met toepassing van zandsteen opgetrokken gebouw, bestaande uit een schip (1644, of toen verbouwd ?)
van twee, door zuilen gescheiden, beuken, met een gemeenschappelijke driezijdige sluiting, doch afzonderlijke
zadeldaken; en eenen in 1628 gebouwden vierkanten
toren tegen den breederen noordelijken beuk. Langs de
muren zware steunbeeren. Het zuidelijke schip heeft aan
e

9
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de westzijde een puntgevel met zandsteenen afdekkingen,
aanzetkrullen en een segmentvormig fronton, en een westelij ken ingang (: 1644), geflankeerd door pilasters, waarop
een fronton met „Flekke Joure"; een dergelij ken ingang aan
de zuidzijde (:1644); rondbogige vensters met zandsteenen
neg- en boogblokken. De toren bestaat uit een vierkant gedeelte van drie door zandsteenen lijsten gescheiden geledingen,afgedekt door een omgang met balustrade en bekroond
door een houten achtkant, waarop een open koepel met spits
en windvaan. In de onderste geleding aan de westzijde
een rondbogige ingang, met diep geprofileerde omlijsting
en met een sluitsteen, waarin een opschrift betreffende
het leggen van den eersten steen, en : 16z8. In de overige
geledingen rondbogige nissen met zandsteenen boogblokken.
Inwendig : tusschen de beide schepen een rij van vijf
Dorische zuilen; houten tongewelven met geprofileerde
schinkels en trekbalken op sleutelstukken ; op een der
trekbalken een opschrift, vermeldend het leggen van den
eersten steen en : 1644, met het wapen-van Baerdt en dat
van Joure. Op de verdieping van den toren de oude
gerechtskamer, waarin een schouw (XVII b) met nog
een van de oorspronkelijke twee consoles ; beschilderde
balkenzoldering ; tribune met balustrade ; geschonden
eiken deurtjes, en een driedeelig venster met luiken,
waarvan het middelste benedenwaarts openklapt (voormalige pui voor afkondigingen). De kerk bezit :
Preekstoel (XVII b, geverfd), met ruggeschot en
klankbord, zonder snijwerk.
Eenvoudig doophek (XVII b).
Overhuifde heerenbank (1645) van de familie van
Baerdt, met wapen-van Baerdt en kwartierwapens.
Twee overhuifde banken (+ 1700).
Overhuifde heerenbank (XVIII c) van de familieVegelin
van Claerbergen.
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Verschillende zerken (XVII en XVIII).
Houten bord, waarop een schildering (1648), voorstellend Mozes met de wetstafelen.
Vier psalmbordjes (XVII B ?), met kleplaadjes voor de
cijfers.
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers (167o);
twee dergelijke bekers, in 181 5 naar de vorige vervaardigd.
Drie klokken, waarvan een, in 1512 gegoten door
Geert van Wou en Johan ter Stege, afkomstig uit Haskerhorne; een, in 1603 gegoten door Gregorius van Hall;
een in 1636 door Jakob Noteman te Leeuwarden; en
een in 1790 door L. Haverkamp te Hoorn.
Eiken uittrektafel (+ 165o, in de consistoriekamer).
e 2. De DOOPSGEZINDE KERK (1824) bezit:
Gesneden eiken preekstoel (XVIII c, geverfd).
Orgel (XIX A) met galerij.
Banken (XIX A).
Psalmbordjes (XVIII c) met kleplaadjes.
e 3. De R. K. KERKbezit:
Godslamp (?) 1).
g 1. Het SEVEREINSHUIS (thans hotel) heeft tegen de
zijgevels steunbeeren (XV d) met geprofileerde afzaten.
2. Midstraat, A 3i8. Van de voormalige N. H. pastorie
zijn gebeeldhouwde gevelfragmenten (XVII a), nl. een
alliantiewapen, een beeld der Justitia, festoenen en maskers van zandsteen, gemetseld in de muren van een
berghok in den tuin.
3. Midstraat A 329. Gevelsteen: steigerend paard,
roskam en: 1647.
4. Midstraat A 388. Gevelsteen (XVII A), afkomstig
uit de voormalige herberg „Het Tolhuys", met gemeentewapen en opschrift.
5. Midstraat A 151. Gevelsteen (XVII) : zwarte haan.
I) Bezichtiging geweigerd.
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6. Midstraat A 445. Gevelsteen (XVII): Justitia, in
den zijgevel aan de Boterstraat.
A 381. Halsgevel (XVII c), met gevel7. Midstraat
..
aan.
steen : lijnbaan.
8. Midstraat A 40 9. Halsgevel (XVIII c, in 1858
hersteld), met gebeeldhouwde bekroning.
9. Midstraat A 102. Puntgevel, waarin een steen met:
1780.
1o. Midstraat A 605. Halsgevel (XVIII B) met aanzetkrullen en gebeeldhouwde bekroning.
I I. Midstraat A 637. Halsgevel met aanzetkrullen,
waaronder, op de draagstukken: 1837; gevelsteen: zeilend
schip.
Nijehaske (thans aaneengebouwd met Heerenveen).
De NED. HERV. KERK, waarvan de eerste steen,
blijkens een opschrift, is gelegd in 1 77 5, is een eenvoudig
gebouwtje, op de grondslagen eenex oudere kerk (H.
Johannes) opgetrokken, bestaande uit een rechthoekig
schip met 3 /8-sluiting. In den voorgevel een steen met
opschrift en wapen. Voor de kerk twee hekpijlers waarop
liggende leeuwen (XVII c), en een ijzeren hek (XVIII d).
Inwendig : houten tongewelf. De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel (XVIII c, geverfd).
Doophek (XVIII d) met siervazen.
Orgel (XVIII c).
Kerkeraadsbank (XVIII d).
g. Tweede Heerewal i82. Eenvoudige halsgevel met
aanzetkrullen en : 1659.
e.

Oudehaske.
De NED. HERV. KERKbezit:
Gesneden preekstoel (XVII, geverfd).
Doophek (XVII).
e.
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Heerenbank (XVII) met overhuiving.
Klok, in 1776 gegoten door J. Borchhard te Enkhuizen.
Snikzwaag.
e. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin een klok, in 1787 gegoten door L. Haverkamp
te Hoorn.
Westermeer.
e. Van de XIX a gesloopte kerk staat nog de romaansche TOREN (XIII a), een baksteenen bouwwerk van drie
geledingen, afgedekt met een korte spits, ter vervanging
van een vroeger zadeldak. De muurvlakken zijn versierd
met lisenen, verbonden door rondboogfriezen. In de
onderste geleding is aan de westzijde in gothischen tijd
een deur ingebroken, later gewijzigd tot venster. In den
toren:
Klok, in 1512 gegoten door Gerardus van Wou en
Joh. ter Stege.
Op het kerkhof een ZERK (1 7 1 7), afkomstig uit de verdwenen kerk.
HEERENVEEN.
c.

Bruggen, enz.

Over de van Engelenvaart, tusschen Breedpad en
Heerenwal, een houten ophaalbrug (XVIII d).
d. IVereldl jke openbare gebouwen.
I.

Oude Koemarkt. Het

KANTONGERECHT. Zie

g 2.

2. De Fok. Het RAADHUIS DER GEMEENTE ENGWIRDEN,
in 1842 gebouwd, heeft een eenvoudigen baksteenen gevel
met rechte kroonlijst, en in het midden, voor den hoofdingang, eene portiek, rustend op twee Ionische zuilen.
3. Gemeenteplein. Het RAADHUIS DER GEMEENTE
SCHOTERLAND, in 1640 gebouwd als STATE GROVESTINS,
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sinds 1 828 raadhuis van Schoterland, in 18 76 aanmerkelijk
verbouwd en vergroot met een vleugel, heeft inwendig,
in de gang, een boog, rustend op een karyatide (middenXVII). In de secretarie een houten plafond beschilderd
met mythologische voorstellingen (XVII c, door van
Pellecom); notenhouten kast (XVIII d).
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De Fok. De NED. HERV. GROOTE KERK, in 1637
gebouwd in den vorm van een Grieksch kruis, met een
koepeltoren op het midden, in 1859 gewijzigd en vergroot door het inbouwen der oostelijke hoeken tusschen
de armen van het kruis, is een baksteenen rechthoekig
gebouw, met een in 1859 op den westelijken arm gebouwden toren. Inwendig : op de hoeken van het vroegere
kruis vier Korinthische zuilen (185 9), waarop de oorspronkelijke houten gewelven (163 7) met geprofileerde
schinkels rusten. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c).
Heerenbank ( I 1650) van de familie Grovestins met
wapen, vertimmerd en geverfd; dergelijke bank (XVIII c)
van de familie Heloma, eveneens gewijzigd en geverfd.
Avondmaalszilver : twee gladde bekers (XVII); twee
bekers met opschriften, alliantiewapen-Heloma-Scheltinga
en : 1809 (merken : Leeuwarden, letter b, kroon en monogram D W D) ; twee bijbehoorende broodschalen ; twee
collecteschalen met opschrift onder tegen den bodem, en :
1786 (merken : Dokkum, Friesland, jaarletter I).
Klok, in 1727 gegoten door Jan Albert de Grave te
Amsterdam.
In het perk voor den toren een zandsteenen schildleeuw (XVII c).
2. De R. K. KERK (H. Geest), in 1 842 opgetrokken in
Waterstaatstrant, is een baksteenen gebouw, bestaande uit
een driebeukig, rechtgesloten schip met een toren op den
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westgevel. Inwendig : over den middenbeuk een tongewelf, rustend op zware, slinkende zuilen met lij stkapiteelen.
f. Gebouwen van liefdadigheid enz.
Pastoriesingel. Het VERPLEGINGS- EN ZIEKENHUIS der
gemeente Engwirden, vroeger genaamd het Diaconiearmhuis, in 1847 opgetrokken, is een eenvoudig baksteenen gebouw met rechte kroonlijst.
g. Particuliere gebouwen.
I. Lindegracht 65. Verminkte topgevel (1658) van
bak- en bergsteen, waarin gevelsteen : lakenvollerij.
2. Oude Koemarkt. CRACKSTATE, vermoedelijk in
1608 gesticht door Hypolitus Crack, grietman van Engwirden, I i66o verbouwd, 1811--1923 arrondissementsrechtbank, sinds 1923 in gebruik voor kantongerecht,
belasting- en registratiekantoor, is een thans geheel gepleisterd, vrijstaand gebouw
166o) van bak- en zandsteen, bestaande uit twee verdiepingen met zolderverdieping, gedekt door een wolfdak en bekroond door
een koepeltoren; het geheel omringd door een gracht,
waarover een boogbrug (1775, in den sluitsteen) met hek
(181 9) tusschen pijlers, bekroond door schildleeuwen. De
voorgevel, bestaande uit zeven traveeën, gescheiden door
Toscaansche pilasters der groote orde, heeft een iets
vooruitspringende middenpartij van één breede ingangstravee, geflankeerd door twee smallere venstertraveeën,
waaromheen de kroonlijst is gekornist; hierboven een top,
waarin een venster (omlijsting XIX a), tusschen twee
nissen met schelpen in den kop, waarop twee ronde nissen
met busten van een man en een vrouw; de top wordt
geflankeerd door gebeeldhouwde klauwstukken en gedekt
door een driehoekig fronton. Rondbogige ingang tusschen
Ionische pilasters ; deur met fraaien koperen klopper (dolfijn) en slotplaat. De vensters zijn XIX gewijzigd; die van
den begane-grond'hebben driehoekige frontons. Inwendig

(I
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(XIX a en later gewijzigd) : in de vestibule trap- en gangportieken met koppen in de sluitsteenen. In de gelijkvloersche vertrekken (kantoor der registratie) een in
ouden trant vernieuwde schouw, waarin een ijzeren haardplaat met het wapen van Amsterdam en : 165o. Trap met
breede treden, waaronder de oorspronkelijke eiken treden.
Zittingzaal van het kantongerecht met gesneden betimmeringen (XIX a, groen geschilderd); gesneden deuren
en schoorsteen.
3. Dracht 42o. Halsgevel met gebeeldhouwde, segmentvormige afdekking en aanzetkrullen, waaronder, op
de draagstukken : 1741. Onderpui gewijzigd.
4. Tweede Heerewal A 33. Verminkte halsgevel
(XVIII c) met aanzetkrullen.
5. Lindengracht 98. Puntgevel (XVIII c) met zandsteenen aanzetkrullen.
6. Oude Koemarkt 84 h. Heerenhuis (XVIII d); gevel
met rechte kroonlijst op gesneden consoles. Ingangstravee in gebeeldhouwde omlijsting.
7. Breedpad 512. Puntgeveltje (XVIII d), thans kantoor-van Gend en Loos, met schoorsteen op den top.
Gesneden deur.
8. Tweede Heerewal A 39. Puntgeveltje (XVIII d),
waarin anker : 6.
9. Tweede Heerewal A 51. Dergelijk puntgeveltje
(XVIII d); anker: 9. Aan de Tweede Heerewal nog tal
van dergelijke eenvoudige puntgeveltjes.
1o. Breedpad 633. Heerenhuis (+ 1800) van twee verdiepingen, zeven traveeën breed, gedekt door een wolfsdak met twee schoorsteenen. Rechte kroonlijst, met goot
op klossen. Weinig vooruitspringende middenrisaliet van
drie traveeën, gedekt door een driehoekig fronton, waarin
twee putti een ronde omlijsting houdend, met thans
een venster ter vervanging van een vroegere wijzerplaat.
Ingang met kroonlijst op twee consoles, waartusschen
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een guirlande ; deur met bovenlicht. Inwendig : eenvoudige
betimmeringen ( 1 1800).
I I. Tweede Heerewal A 5. Eenvoudige gevel (XIXa)
met rechte kroonlijst; dakvenster in houten omlijsting;
ingang tusschen Ionische pilasters ; deur met bovenlicht.
h. Een hangklok (1686) met peervormig koperen
gewicht, vervaardigd door Watse Watsis te Heerenveen,
is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.

HEMELUMER-OLDEFAART EN
NOORDwOLDE.
Galamadammen.
d. Het TOLHUIS (XVIII a), bij de keersluis tusschen de
Morra en het Fluessenmeer, is een eenvoudig classicistisch
gebouw met weinig vooruitspringende middenpartij,
waarop een driehoekig fronton. In den voorgevel een
steen met wapen-Galama.
Hemelum.
e. De NED. HERV. KERK, in 1668 opgetrokken, waarschijnlijk op de fundeeringen eenex oudere, aan den
H. Odulphus gewijd, in 1816 hersteld, is een baksteenen
gebouw, bestaande uit een schip, een 3/8-gesloten koor
en eenen toren (1896), ter vervanging van een vroeger
houten spitsje. Zij bezit:
Orgel, in 1843 geschonken door Jhr. G. R. G. van
Swinderen en vrouwe C. J. Rengers.
Gebeeldhouwde zerk (XVII).
Een zilveren Avondmaalsbeker (XVII a, merken : roos ?
D en L. H.) met gedreven deksel, van Hemelum en
Mirns, is thans in particulier bezit te Leeuwarden.
g. Huis H 61. Eenvoudige topgevel met jaartalankers: 1722.
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Koudum.
De NED. HERV. KERK, in 185 7 gebouwd ter vervanging eener oudere aan den H. Martinus gewijde,
bezit:
Gesneden eiken preekstoel (midden-XVII), welks
kuip rust op een voet bestaande uit een hardsteenen
plint, waarop zeven marmeren Donische zuiltjes, met
een hoofdgestel, waartegen aan de voorzijde een witmarmeren plaat met de wapens-Aylva en -Walta ; koperen
trapleuning met een baluster, op welks voet EEV en:
16(4 ?)6.
Doophek (midden-XVII) met zware gedraaide balusters, boogfries, en kroonlijst en gesneden deur en koperen
doopboog.
Koperen doopbekkenhouder (midden-XVII), waarop :
EEV.
Eiken kerkeraadsbanken (midden-XVII), in paneel
gewerkt.
Eenvoudige eiken banken (midden-XVII) met gesneden eindstukken.
Fraaie dubbele eiken deur (midden-XVII), onder het
orgel, met kwartronde bovenpaneelen, waarin engelenkopj es.
Koperen lezenaar (midden-XVII, op den preekstoel).
Twee gesneden tekstbordjes (midden-XVII).
Geschilderd gedenkbord (1612) met vers betreffende
de verwoesting van het dorp door de Spanjaarden in
15 8o, waarbij een onderschrift in 165 2 geschilderd door
B. Hoffman.
Avondmaalszilver : beker met drie cartouches, opschriften : 165 6 (merken : Sneek, jaarletter E en VI) ;
dergelij ken beker met opschrift en : 168 7 (merken:
Leeuwarden, jaarletter P en zwaan = Nic. Mensma); twee
collecteschalen (XVIII, merken: 's-Gravenhage, Holland,
e.
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Z, meesterteeken: vogel ?); ovale broodschaal (XVIII,
merken : 's-Gravenhage, Holland, A en vrouwekop ?) ;
kan op voet (merken: Bolsward ?, W en meesterteeken).
Drie klokken, in 18 3 2 gegoten door Petit en Fritsen.
Mirns.
e.

Avondmaalsbeker. Zie bij Hemelum op blz. 137.

Molkwerum.
d. Voormalig DORPSHUIS, in welks voorgevel baksteenen vlechtingen en gemetseld het jaartal : i597; gesneden
deurkozijn met geprofileerde stijlen.
e. De NED. HERV. KERK, in 185o gebouwd ter vervanging eenex oudere (1799), waarvan de toren met zadeldak
nog over is, bezit:
Koperen doopbekkenhouder ( I 1700).
Drie koperen kronen, waarvan een (XVI d, twee armen
ontbreken) blijkens opschrift geschonken door Saelyngh
Reyns en Claes Pyters; een (1648) met drie schildjes, op een
waarvan het jaartal en op de beide andere een man en
vrouw in oude kleederdracht; een (XVIII, twee armen
ontbreken).
Zilveren Avondmaalsbeker (16 7 8) op gedreven voet;
zilveren schenkkan ( I i 800).
Twee klokken, in 1649 gegoten door Jakob Noteman
te Leeuwarden.
g. A 1 7 . Gevelsteen (1 597): zwaan.
Nijega.
De NED. HERV. KERK, in 1864 gebouwd, bezit:
Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII d).
Tinnen kan en drie tinnen borden (XVIII d).
Klok, in 13 20 gegoten door Stephanus.

e.
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Oudega.
e. De NED. HERV. KERK, in 1846 gebouwd, bezit :
Klok, in 1692 gegoten.

Scharl.
e. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin:
Klok, in 1597 gegoten door Hendrik Wegewaert te
Kampen.

Warns.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper),
XII A gebouwd, in 1682 verbouwd, bestaat uit een schip
en een driezijdig-gesloten koor (i682) van kleine baksteen
en eenen vierkanten tufsteenen toren (XII A, in 1682 gewijzigd) met een ingesnoerde achtkante spits. Rondbogige
vensters in schip en koor. In den zuidmuur van het schip
een rondbogige ingang van bak- en zandsteen met Dorische pilasters, gedekt door een hoofdgestel met een segmentvormig fronton; in het fries een opschrift en: 1682;
oude deur met gesmeden ijzeren ring in den vorm van een
geknoopt koord. Boven dezen ingang een ovaal licht in
gebeeldhouwde zandsteenen omlijsting. Aan de noordzijde een steen met opschrift betreffende de steenlegging
en: 1682. De toren bestaat uit twee een weinig versnijdende geledingen : de onderste is geheel vlak behandeld (geen
ingang), de bovenste heeft hoeklisenen, waartusschen
twee door rondboogfriezen gedekte spaarvelden; in het
onderste dezer beide velden oorspronkelijke romaansche
lichtopeningen, de overige vensters en de galmgaten in
1682 deels dichtgemetseld, deels gewijzigd. Inwendig :
houten tongewelf met korbeelen, muurstijlen en geprofileerde sleutelstukken. In den toren, op de eerste verdieping
sporen van een vroeger gewelf en in den oostmuur een

140

HENNAARDERADEEL.

rondbogige doorgang met verhoogde boogbuitenlijn; in
de wanden rondbogige nissen. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d) van blank eikenhout, met gesneden
paneelen, klankbord, ruggeschot en trap.
Doophek (XVII d) met balusters.
Koperen doopbekkenhouder (XVII d) met doopbekken.
Drie eiken heerenbanken (XVII d), waarvan een (tegen
den zuidmuur) met het wapen van Stavoren en een met
familiewapen.
Zerk (166o, afgesleten) ; dergelijke zerk (XVII c).
Avondmaalszilver : gegraveerden beker (XVIII B) ; gedreven broodschaal, met opschrift en: 1776.
Twee klokken, waarvan een in 1528 gegoten en een in
1 7 10 door J. A. de Grave.
g. A 16. Woonhuis (XVII c) met twee groote en twee
kleine topgevels, waarin friezen en ontlastingsbogen van
roode en gele baksteen. Deurkozijn met gesneden en geprofileerden bovendorpel. Sierankers.
HENNAARDERADEEL.
Baaium,
a. Scherven van vóór-Karolingisch Friesch aardewerk,
van een Romeinsche dakpan, en van Frankisch en Saksisch aardewerk, gevonden in de terp „Houten Baaium",
zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, in 18 76 gebouwd ter vervanging eener oudere (de eerste was XIII c), bezit:
Vierkante doopvont (XIV) van roode zandsteen met
deksel van witte steen, en met een opschrift vermeldend de
opgraving en herstelling in 1668.
Avondmaalszilver te Welsrijp, waarmede Baaium sinds
de Hervorming is vereenigd.
h. Verglaasde vloertegels (XIV), afkomstig uit het
voormalige klooster Munnikebaayum en een koperen
141

HENNAARDERADEEL

zegelstempel (XV) van een pastoor te Winsum, hier gevonden, zijn thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Edens.
e. De NED. HERV. KERK is in 1863 gebouwd ter plaatse
eenex oudere (I I zoo), waarvan alleen de van reuzenmoppen opgetrokken noordmuur en de vierkante toren met
zadeldak bewaard bleven. In den noordmuur kleine rondbogige vensters; in de benedenruimte van den toren aanzetten van een weggebroken koepelgewelf. De kerk bezit:
Gesneden eiken preekstoel (midden-XVII, geverfd).
Wapensteen (XVII b).
Twee klokken, waarvan een in 1617 gegoten door Hendrik Wegewart te Kampen, en een in 1665 gegoten door
J urj en Balthazar te Leeuwarden.

Fyns.
a. Twee-en-vijftig zilveren Romeinsche denariën (I
vóór Chr.-3 7 na Chr.) in de terp benoorden den Slagtedijk gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.

Hennaard.
a. Een Friesche tweeoorpot, gevonden in de terp
Sassinga-State, is in het Friesch museum.
e. Houten klokkentorentje (XIX a ?) op steenen voet,
waarin : klok (XIII ?) zonder opschrift.
Op het kerkhof eenige zerken (XVII en XVIII).

Hidaard.
e. De NED. HERV. KERK, in 1873 gebouwd ter vervanging van een oudere (1303, in 1508 verbouwd), bezit:
Onder den houten vloer grafzerken, waaronder vermoedelijk een (XVI d) van den laatsten abt van Bloemkamp.
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g. Nr. 32. BOERENWONING met opkamer. In den
voorgevel jaartalankers : 1779.
Kubaard.
a. Een buikige pot (I) met concave oornop, in de
terp gevonden, is in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.
e. De NED. HERV. KERK, XV gebouwd, meermalen
gewijzigd, in 1857 vernieuwd, bestaat uit een schip, een
5/10-gesloten koor en eenen westtoren (1885) met spits,
uitwendig gepleisterd. Korfbogige ingangen in den zuidmuur en in den oostmuur van het koor. Inwendig : spitsbogig houten tongewelf, met geprofileerde schinkels,
trekbalken op gothisch-geprofileerde sleutelstukken
I 5 o0), muurstijlen en korbeelen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met gegroefde Korinthische
zuilen op de hoeken der kuip.
Dito doophek (XVII b).
Familiebank (XVII b) met op Korinthische zuilen
rustende overhuiving, waarop een gesneden bekroning
met alliantiewapen; dergelijke bank met overhuiving op
Toscaansche zuilen; familiebank zonder overhuiving.
Gedenksteen met opschrift, wapens en : 1739.
Klok, in 1677 gegoten door Peter Overney.

(1

Lutkewierum.
e. De NED. HERV. KERK. (H. Gertrudis), in 1557 gebouwd gedeeltelijk van groote moppen, + 1 85o gewijzigd,
bestaat thans uit een schip, een 5 / i o-gesloten koor en
eenen vierkanten toren met zadeldak. De onderbouw is
van groote moppen, afgedekt door een zandsteenen waterlijst, waarboven het overige muurwerk van kleine baksteen met spitsbogige vensters in een omlijsting van
profielsteen met zandsteenen negblokken; gelijkerwijs
behandelde, thans dichtgemetselde ingangen aan de noord143
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en zuidzijde; in den zuidmuur een nis, waarin een steen
met opschrift en: 1 5 57. Aan de noordzijde sporen van een
} 18 5 0 gesloopte sacristie. Inwendig : spitsbogig houten
tongewelf met geprofileerde schinkels en trekbalken op
sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk bezit :
Twee klokken, waarvan een met relief: abt, in 1516
gegoten door Gherardus Wou en Johannes Schonenborch,
en een in 1737 door Cornelis Crans te Enkhuizen.
Oosterend.
a. Germaansch vaatwerk, voorwerpen van gebakken
aarde, Romeinsche bronzen ringetjes, looden en beenen
voorwerpen en Merovingische beenen voorwerpen, hier
gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Twee Romeinsche drinkbekers (III B) van vernist
aardewerk zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), vermoedelijk
XIV B gebouwd ter plaatse van een oudere tufsteenen
kerk (XII A ?), waarvan nog overblijfselen aanwezig zijn,
XIX hersteld en gedeeltelijk ornmetseld met gele baksteen,
is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een
5 /1 o-gesloten koor, een tegen de noordzijde van schip en
koor aangebouwde sacristie (E i 3 00), en eenen vierkanten
toren (XIII A ?, in 1672 door onweer geteisterd in 1688
herstel d), met een lage houten spits (i688) ter vervanging
eenex vroegere gemetselde. Het schip, geheel ommetseld
met kleine gele baksteen, heeft aan de zuidzijde later aangebrachte zware beeren van dezelfde steen. Het koor,
opgetrokken van groote moppen, heeft eens-versneden
steunbeeren met waterlijsten deels van roode Bremerdeels van gebakken profielsteen. De sacristie heeft aan
de noordzijde een trapgevel in welks top een versiering
van klimmende spitsbogige nissen; sporen van een dichtgemetselden ingang (venster ?), waarboven de moet van
een zadeldak; aan de oost- en de westzijde sporen van
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kleine vensters, en een gootlijst van profielsteen. De toren,
opgetrokken van groote moppen, XIX d gedeeltelijk
vernieuwd in kleine gele baksteen, heeft aan de westzijde
een ingang met houten portiek (XIX a), bekroond door een
driehoekig fronton, waarboven een gedenksteen met het
wapen-van Grovestins, een opschrift betreffende het
herstel, en : 168 8.
Inwendig : Het schip is geheel vernieuwd en geschilderd.
Boven het moderne houten gewelf bevindt zich nog het
oorspronkelijke (XVI a), dat in de koorsluiting zichtbaar
is en geprofileerde schinkels heeft, neerkomend op muurzuiltjes. Oorspronkelijke eiken bekapping (XVI a). De
sacristie heeft twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping eiken balken, rustend op sleutelstukken met peerkraalprofiel. Hier is een gedeelte van den oorspronkelij ken
tufsteenen en met groote baksteen verhoogden noordmuur
(XII A) der kerk zichtbaar, met te halver hoogte een
rondboogfries, waarboven de moet van een zadeldak.
Hiernaast een later ingebroken en vervolgens weer dichtgemetselde doorgang, eertijds wellicht voerend naar het
oksaal. In de overige muren nissen van dichtgemetselde
segmentvormig getoogde vensters. Over de benedenruimte van den toren een baksteenen tongewelf. In den
zuidmuur een uitgespaarde, ten deele weggebroken en ter
hoogte van de eerste verdieping dichtgemetselde wenteltrap. Op de tweede verdieping een eiken klokkenstoel
en, in den oostmuur, een later ingebroken doorgang naar
de ruimte boven de gewelven van het schip. De kerk bezit :
Oksaal (de „kraak" genaamd), opgelegd met eikenhout,
rijk gesneden in den trant van Cornelis Floris en Colijn de
Nole, blijkens een opschrift in 15 5 4 vervaardigd door
Hein H(agart), bestaande uit twee verdiepingen elk van
drie traveeën, waarvan de onderste gedekt zijn door houten
ster -, de bovenste door netgewelven met gesneden sierribben. De traveeën openen zich op schip en koor door
I0
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rondbogen, tusschen welke in de benedenverdieping
Korinthische zuilen, die een hoofdgestel dragen, waarop
aan de westzijde de balustrade der verdieping rust. Het
geheel wordt afgedekt door een zware kroonlijst aan de
westzijde gedragen door vier karyatiden, aan de oostzijde
door vier atlanten (,,Perzen"). In later tijd heeft men aan
de koorzijde een houten trap aangebracht, die toegang
geeft tot de verdieping, vermoedelijk ter vervanging van
den dichtgemetselden toegang in de bovenverdieping der
sacristie (zie blz. 145).
Eiken preekstoel (XVII d, geverfd) met gesneden paneelen, voorstellende Geloof, Hoop, Liefde, Rechtvaardigheid en Waarheid.
Heerenbank (XVII d, geverfd).
Groote gebeeldhouwde grafzerk (16o6) der families
Heeringa en Roorda, en verschillende zerken met wapens
en kwartieren (1636,1667,1699, XVII en XVIII).
Zilveren Avondmaalsbeker met gegraveerde versiering,
onder tegen den bodem een vrije afbeelding der kerk, een
opschrift en: 1 646 (merken: Bolsward, P, en monogram
H.M.) ; dergelijken beker, copie van den vorigen, met opschrift en : 181 3 (merken : waarborgteekens gehelmde kop
en haan, en een onleesbaar) ; zilveren kan met opschrift en:
1818 (merken: Hollandsche leeuw in schildje, en P.R.);
twee zilveren schalen (XIX b, merken : Hollandsche
leeuw, gehelmd kopje, V(an) K(empen), en U.); zilveren
schaaltje (XIX a, met dezelfde merken, en R.).
Twee klokken, waarvan een in 1468 gegoten door Steven
Butendyc en een in 1645 door Jacob Noteman.
Spannum.
a. Een Merovingische bronzen armband, gevonden in
een terp, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Remigius), eertijds behoorende aan het klooster Lidluns (sinds 1328--1332),
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sedert de Hervorming gecombineerd met Edens, in 1742
hersteld, in later tijd vooral inwendig gewijzigd, is een gebouw (+ 15 oo), bestaande uit een eenbeukig schip, aan de
zuidzijde en het koor ommetseld met kleine baksteen, een
5/10-gesloten koor en eenen vierkanten toren van groote
moppen met zadeldak. Spitsboogvensters. In den nog
grootendeels uit groote baksteen bestaanden noordmuur
een dichtgemetselde korfbogige ingang. Tegen de noordzijde van koor en toren latere aanbouwsels. Boven den
ingang in den zuidmuur een steen met opschrift. De toren
bestaat uit drie geledingen, waarvan de tweede en derde
versierd zijn met spitsbogige nissen; in de onderste geleding aan de westzijde een spitsbogige ingang en in den
zuidmuur een steen, in omlijsting van kleine baksteen, met
opschrift vermeldend de herstelling van den toren in 1742,
en bekroond door het wapen-van Sminia . gehouden door
leeuwen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b, geverfd) met Korinthische
zuilen op de hoeken der kuip.
Eenvoudige Avondmaalstafel (XVII b) met bolponten.
Twee eenvoudige heerenbanken (XVIII) met overhuiving op Korinthische zuilen.
Twee banken (± 16 5 0) met balusterleuningen.
Veertig gesneden eindstukken (i 16 5 o) van banken.
Twee gesneden tekstborden (-4- 1650) met gesneden
vleugelstukken en bekroning.
Tien-gebodenbord (XVII B) met een geschilderde voorstelling van Mozes de wetstafelen toonend, in gesneden
omlijsting met bekroning.
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1590 door
Thomas Both en een in 1620 door Hans Falck.
Waaksens.
e. De NED. HERV. KERK (XIII A ?), in 1742 en later gewijzigd, is een thans geheel gepleisterd gebouw, bestaande
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uit een schip, een halfrond-gesloten koor en eenen toren
(XIX d). Boven den spitsbogigen ingang in den noordgevel een gebeeldhouwde gedenksteen met opschrift betreffende de vernieuwing van een vroegeren toren in 1742.
Inwendig : spitsbogig houten tongewelf (XVI a), met trekbalken, waaronder sleutelstukken met peerkraalprofiel,
korbeelen en muurstijlen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c), met gegroefde Ionische
zuiltjes op de hoeken der kuip.
Doophek (XVII c) met gedraaide balusters.
Welsrijp.
a. Een groote houten ton (waarschijnlijk vroeg-middeleeuwsch), in de terp gevonden, is in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Ursula), vermoedelijk
± 1200 opgetrokken van groote baksteen, XIX d uitwendig
grootendeels nieuw ommetseld, bestaat uit een schip, een
halfrond-gesloten koor en een boven den westgevel aangebracht spitsje (ter vervanging van den in 1892 gesloopten toren met zadeldak). Aan de noordzijde is nog een deel
van het oude muurwerk zichtbaar, waarin sporen van
kleine romaansche vensters. Inwendig : spitsbogig eiken
tongewelf (XVI a, gewit) met geprofileerde schinkels en
trekbalken op sleutelstukken met peerkraalprofiel (die in
het schip later gewijzigd). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII c, geschonden).
Doophek (XVIII c) met gesneden balusters en paneelen.
Koperen doopbekken op eiken standaard (XVII A, geverfd).
Orgel 0785, blijkens jaartal in de achterzijde der vleugelstukken van het front), + 1865 hierheen overgebracht
uit een R. K. kerk in Noordbrabant.
Banken en betimmering (XVIII c).
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Vier tekstborden en twee opschriftborden (XVIII c),
met teksten opgesteld door ds. S. Abbring.
Zerk (XV) van roode Bremersteen; fragment (XVI a)
van een evangelistenzerk met afgesleten opschrift; groote
gebeeldhouwde zerk (XVI c, rechtop tegen den muur
der voorkerk) voor Otto van Galema en Eets van Feitsma,
met opschrift vermeldend de jaartallen 1573 en 1586, en
wapens.
Avondmaalszilver (tevens van Baaium) : beker met opschrift en : 1726 (merken : Leeuwarden, jaarletter L, meesterteeken Elgersma, en onleesbaar). Een dergelijke beker
heeft een opschrift en: 1819.
Op de in 1909 gegoten klok is het opschrift eener
vroegere aangebracht, in 1545 gegoten door Goebel Zaal.
Wommels.
e. De NED. HERV. KERK (H. Jacobus), vermoedelijk
XIII gebouwd, in 1508 verbouwd, later gewijzigd en geheel gepleisterd, bestaat uit een schip, een 5/10-gesloten
koor en eenen vierkanten toren met spits (XIX c) ter vervanging van een ouderen met zadeldak. Inwendig: spitsbogig houten gewelf op geprofileerde schinkels; trekbalken op gothische sleutelstukken (i5o8), korbeelen en muurstijlen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel ( 1 1 700) met koperen trapleuning.
Koperen lezenaar ( 1 1700).
Orgel (1847) door P. J. Raadersma te Wieuwerd.
Gebeeldhouwde eiken heerenbank (1623) met overhuiving, bekroond door de wapens-Jongema-Aylva, JongemaLiauckama en Aylva-Cammingha.
Epitaaf (1638) van Doucke van Jongema.
Vijf groote rouwborden (1667, 1733, 1754, 1775 en
178 5) van het geslacht Sminia; twee kleine geschilderde
rouwborden (1638) van de familie Jongema.
Avondmaalszilver: beker op voet, met opschrift: 1681,
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en wapens-Grovestins en Burmania (merken : Bolsward,
jaarletter H en onleesbaar meesterteeken); achthoekig collecteschaaltje op voet met opschrift en : 1764 (merken:
's-Gravenhage, Holland, jaarletter K. en onleesbaar meesterteeken), doopbekken met wapens-Grovestins en Burmania, opschrift en : 1683 (merken : Leeuwarden, jaarletter L en monogram C.K. = Klaas Cornelis).
Twee klokken, waarvan een in 1494 gegoten door Gerardus van Wou en een in 161 1 door Hendrik Wegewart
te Kampen.
Ytens.

e. De NED. HERV. KERK (1878)bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII d) met Ionische
zuiltjes op de hoeken der kuip.
Avondmaalszilver : kleinen beker met drie cartouches en
onder den voet een opschrift en: 16 5 8 (merken : Bolsward,
jaarletter F = 1657 en zwaan in schild); gedreven broodschotel (XVII c, merken : Bolsward, jaarletter I, en het
wapen-Baerdt = Claes Baerdt ?).
Klok, in 1312 gegoten door Stephanus.
HINDELOOPEN.
c. Tolgebouwen.
Het HAVENGEBOUW (XVII d, later gewijzigd), zeer
eenvoudig op rechthoekig grondplan van baksteen opgetrokken, heeft aan de straatzijde een afdak op houten
stijlen, waarboven, in den geveltop, een steen (XVII d,
geverfd), een visschersschuit voorstellend. Op het zadeldak een open klokkenstoel met gesloten bovendeel, bekroond door een ingesnoerd achtkant spitsje. Inwendig:
balken zolderingen (XVII d).
d. W9ereldlIke openbare gebouwen.
I. Het OUDE RAADHUIS (XVII c, thans museum) is een
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dubbel gebouw, bestaande uit twee aaneengebouwde rechthoekige panden, gedekt door twee zadeldaken tusschen vier
topgevels en gescheiden door een zakgoot. Voor den
hoofdingang aan de zuidelijke lange zijde een hooge stoep
van tien treden met een bordes, waaronder rondbogige
toegang naar den begane-grond. De hoofdingang hierboven wordt omlijst door een houten portiek met gebogen fronton, waarop een beeld der Gerechtigheid. Aan
de straatzijde twee puntgevels met rechthoekige topjes,
waarop driehoekige frontons ; eenvoudige ingang met
driehoekig fronton en rondbogige deuropening, waarboven in de zwikken snijwerk, een figuurtje in qude Hindelooper kleedij voorstellend; hierboven een steen : cartouche met gemeentewapen gedekt door een kroon. Voor
de stoep een paal, vaarop een scheldleeuw (XVII d, geverfd), het wapen der gemeente houdend.
Inwendig : zie h I.
2. Het RAADHUIS, een voormalig woonhuis (XVIII d,
later gewijzigd), heeft een gevel met rechte kroonlijst, waarboven een eenvoudig gebeeldhouwd fronton.

e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK, in 16 5 8 gebouwd ter plaatse
van een oudere (H. Odulphus), in 18 92 gerestaureerd, is
van gele baksteen opgetrokken en bestaat uit een schip,
verbouwd uit een oorspronkelijk tweebeukig (doch de
zuidbeuk afgebroken), een 5 /10-gesloten koor, en eenen
vierkanten westtoren (ten deele 161 $ , spits gewijzigd in
1701 en 1754). Spitsbogige vensters (ten deele veranderd
in rondbogige), waartusschen eensversneden steunbeeren.
Noordelijke ingang geflankeerd door pilasters, waarop
een gebroken fronton met het stedelijke wapen; aan de
zuidzijde een dergelijke ingang (afkomstig van den gesloopten beuk) met: 16 $ 8, en in het fries een berijmd opschrift. De toren bestaat uit twee vlakke geledingen,
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in de bovenste waarvan rondbogige galmgaten; onder
de gootlijst een rondboogfries op zandsteenen kraagsteentjes ; hierboven een houten achtkant van drie geledingen met een koepeltje, bekroond door een peer,
waarop een windvaan (schip). Inwendig: tusschen schip en
toren een rondbogige doorgang in omlijsting van profielsteen; in den noord-oostelijken hoek van den toren een
gemetselde trap, gedeeltelijk in den muur uitgespaard. De
kerk bezit:
Preekstoel (XVII a) met gegroefde Korinthische zuiltjes op de hoeken der kuip.
Eenige eenvoudige zerken (XVI, XVII en XVIII).
Zes koperen kronen (XVII d).
Twee klokken, in 1683 en 1685 gegoten door Petrus
Overney te Leeuwarden.
2. De DOOPSGEZINDE KERK, XVII d gebouwd, heeft
een gepleisterden voorgevel en een achtergevel met
vlechtingen. Zij bezit:
Koperen zandlooper (± 1 700) met wandarm.
Acht koperen kroontjes (+ 1700).
g. Particuliere gebouwen.
Puntgevels (alle XVII d), meerendeels met een top van
twee geledingen, gescheiden door baksteenen friezen met
vlechtingen:
I. A 32. Puntgevel.
2. A 35. Achtergevel.
3. A 37. Achtergevel, toppilaster met versierden gemetselden schoorsteen. Sierankers. Inwendig: eiken bedschotbetimmering (XVIII).
4. A 39. Achtergevel, met gedenksteen, waarop zwaan
met jongen afgebeeld; inwendig: eiken betimmering
(XVIII) met snijwerk.
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5 . A 40. Aan de voor- en de achterzijde een topgevel;
inwendig: betimmering als voren.
6. A 42. Voormalig tuinhuis, later tot woning ingericht, toppilaster en schoorsteen met vlechtingen.
7. A 46. Woonhuis met verbouwden voorgevel; achtergevel. Inwendig : betimmering met snijwerk, particuliere verzameling van Hindelooper kunst.
8. A 66. Pakhuisgevel met houten top; ingang, waarboven op geprofileerde stijlen een gesneden dorpel met:
1696.
9. B 44. Sierankers.
Jo. C 54. Huis uit het water opgetrokken, voorgevel
verbouwd, aan de achterzijde een puntgevel met lijsten en
vlechtingen;, ontlastingsbogen en sierankers. Zijgevel met
overknaging van profielsteen.
I I. C 74. Met gevelsteentje met cherubijnenkopje,
waaronder een hond.
12. A 89. Gevel met sierankers (XVIII d).
Halsgevels, meerendeels met aanzetkrullen en driehoekig
of gebogen fronton:
13. A 5o. Halsgevel (1764). Op den zijgevel een versierd dakvenster. Deur met snijwerk, koperen klopper en
gesneden bovenlicht.
14. C 63. Woonhuis (XVIII c) met gesneden deur en
bovenlicht.
1 5 . A 85. Woonhuis ( I 794).
16. A 6o. Woonhuis (XVIII d), met gesneden deur
en dito bovenlicht.
Details:
I. B 25. Deurkozijn (XVII d).
2. C 43. Deurkozijn (XVII d).
3. C 99. Kozijn met bovendorpel (XVII d).
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b. Musea, varia.
I . De HIDDE I NI JLAND-STICHTING,

plaatselijke oudheidkamer, ondergebracht in het voormalig stadhuis, bevat naast een aantal voorwerpen van locaalhistorisch belang (afbeeldingen, documenten, lijkbaar van het bakkersgilde uit 1666 enz.) en Hindelooper kleederdrachten (waaronder verscheidene sitsen en Oost-Indische bonten), een
vrij groote verzameling goede stalen van Hindelooper
huisvlijt, vooral bont beschilderd houtwerk en een gemeubileerde en gestoffeerde Hindelooper kamer ; een
beugeltasch (XVIII c) met gegoten zilveren haak (keur :
Amsterdam), gouden rijgpennen (XVIII), om het Hindelooper keurslijf te rijgen, gouden hoofdnaalden en andere
sieraden (XVII—XVIII); aardewerk en kinderspeelgoed
(XVIII). Voorts schilderijen in olie- en waterverf, voorstellend gezichten in Hindelooper kamers, kleederdrachten, volksvermaken, van schepen, die op Hindeloopen
voeren, portretten, gezichten van de dijkbreuk in 1825,
en een schilderij door of naar Joachim Beuckelaer, voorstellend de vier Evangelisten met hunne symbolen.
2. Twee Hindelooper kamers met o.a. een beschilderde
bedschotbetimmering (1 763), een beddebankje (1720),
verdere meubelen (XVII en XVIII), eene verzameling
Hindelooper stoffen, poppen in Hindelooper kostuums
(XVIII), miniatuur huisraad (XVIII d, als kinderspeelgoed), teekeningen van Hindelooper huizen en kamers, in
1847 vervaardigd door H. Lap te Hindeloopen, en een
gouden voorhoofdplaat, hier gedragen in de plaats van
oorijzers, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
3. Een van hier afkomstige kamer (XVII) is in 1898
verkocht aan het „Mdrkische museum" te Berlijn ; dergelijke vertrekken zijn ook ingericht in het museum te Dusseldorp en in het „Germanische museum" te Neurenberg.
4. Zie bij g 7 op blz. 153.
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Egum.
e. Van de in 1856 gesloopte kerk, die een in 1777 ter
plaatse eenex oudere (H. Nicolaas ?) gebouwde verving,
bestaat nog slechts de baksteenen TOREN (XVI a, gepleisterd) met zadeldak. In den westmuur een steen met wapenvan Scheltinga en : 1717. Inwendig : in de benedenruimte
en in de verdieping hierboven aanzetten van kruisgewelven.
Twee klokken, waarvan eene (XIII ?) zonder opschrift
of jaartal, en eene in 13z6 gegoten door Stephanus.
Friens.
e. De NED. HERV. KERK, in 1795 gebouwd, in 1906 gedeeltelijk verbouwd, heeft een driezijdig gesloten schip
en een vernieuwden westgevel met op de hoeken oude
aanzetkrullen, waaronder draagsteenen met : 1 79 5. Zij
bezit :
Gesneden bekroning (XVIII c) van een heerenbank,
met wapens-Sytzama, op de orgelgalerij.
Zes groote gebeeldhouwde zerken (1607, 1637, 1721,
1732, 1759), met wapens-Sytzama en kwartieren, rechtgezet tegen de muren der koorsluiting ; op het kerkhof
zeven zerken (XIX A) van de familie van Haersma.
Dertien rouwborden (1637, 1678, 1721, 1726, 1727,
1728, 1732, 1755, 1759, 1 764, 1 76 5 , 1781, 1843) van de
familie Sytzama.
Avondmaalszilver : beker met opschrift en : 1690; twee
broodschalen met gegraveerd ornament en: 1747 en 175o ;
kan (XVIII c) van aardewerk met zilveren deksel; offerbakje (XVIII c).
Klok (XIII ?) zonder opschrift of jaartal.
Grouw.
d. Het RAADHUIS van Idaarderadeel heeft een gevel
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(XIX b) met rechte kroonlijst op klossen ; dakvenster met
halfronde afdekking; ingang geflankeerd door twee gegroefde Ionische pilasters.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), oorspronkelijk
een seendstoel, XII A gebouwd, XVI a gewijzigd, XVII
inwendig verbouwd, XIX c andermaal ingrijpend gewijzigd, in 1908 gedeeltelijk hersteld, is een deels tuf-, deels
baksteenen gebouw, bestaande uit een rechthoekig schip,
een versmald rechthoekig koor met halfronde sluiting en
eenen vierkanten toren (XIV—XV) met zadeldak. Op het
koor een achtkant koepeltorentje (XVIII). Tegen de noordzijde van het koor is in 1908 een kosterswoning aangebouwd. De tufsteenen noordmuur (XII A) van het schip
heeft in het benedengedeelte een reeks van zes rondbogige
siervelden, waarboven zes kleine spitsbogige vensters ; hierboven een verhooging (XVI a) van groote baksteen met
een rondboogfries (XVI a); de zuidmuur is geheel met
kleine baksteen bekleed en met groote spitsbogige vensters
doorbroken; hierboven de oude verhooging met rondboogfries (XVI a). Het sterk verminkte koor heeft in de
halfronde sluiting nog een gedeelte (XII A) van het oorspronkelijke tufsteenen werk bewaard, bestaande uit twee
door een rondboogfries gescheiden geledingen; in de
onderste geleding siernissen, gedekt door klimmende
rondboogfriezen; in de bovenste sporen van kleine rondbogige vensters, waarboven fragmenten van een romaansche daklijst op een rondboogfries ; overigens zijn in de
koorsluiting groote rechthoekige vensteropeningen gebroken en is zij grootendeels met kleine baksteen ommetseld.
De toren bestaat uit twee door een waterlijst gescheiden
geledingen, met hoekblokken van Bremersteen. Zuid- en
westzijde zijn geheel vernieuwd van kleine baksteen, de
noord- en oostzijde bestaan uit groote moppen; aan de
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westzijde een spitsbogige ingang, in welks boogveld een
steen met wapens-Burmania en -Aylva (afgehakt), opschrift
(betr. aankomst van eikenboomen in 1672) en: 16 73 ; in de
bovenste geleding aan elke zijde twee korfbogige nissen,
waarin gekoppelde spitsbogige galmgaten met gemetselden middenstijl; hierboven aan de oostzijde een versiering
van klimmende spitsbogige nissen.
Inwendig (in 1 908 verbouwd) : houten tongewelf met
trekbalken, korbeelen en muurstijlen. Het koor is door
een muur van het schip gescheiden, in twee verdiepingen
verdeeld en ingericht o.a. tot consistoriekamer en portaal.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII a), in 1908 zeer verbouwd
(trap, klankbord en ruggeschot nieuw).
Orgelkast (gedeeltelijk XVIII).
Eiken paneelwerk (16 5 6) onder de westelijke galerij,
met trapleuning met gedraaide balusters ; gesneden bordje
met: 16 5 6 en 1908.
Heerenbank (1660) met overhuiving, waarop gesneden
bekroning, waarin wapens-Haitsma, -Camstra en -Juckama; dito bank (XVII c), met op de overhuiving het
wapen-Hania ; twee overhuifde familiebanken (XVII c)
met gesneden siervazen op de hoeken.
Drie koperen kronen (+ 1700).
Tekstbord met opschrift en : i654.
Avondmaalszilver : gegraveerden beker (i82i); broodschaal met gegraveerd opschrift, wapen-Roorda-Heloma
en, aan de onderzijde: 1681 (merken: H, zwaard tusschen
twee eikels of vlammen ? in schildje en versprongen
meesterteeken HH) ; twee broodschaaltj es met opschrift
en 1826 ;. doopbekken, waarin gegraveerd het wapen-Camstra, opschrift en: 170 9 (merken: 0 =1708, HS. = Hessel
Sinnema, en onleesbaar).
Bijbel met zilveren beslag, waarin opschrift en: 1778.
Klok, in 1786 gegoten door Chr. en Jan Seest.
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Zonnewijzer (1642) tegen den zuidelijken buitenmuur.
Een klok, in 1653 gegoten door Jurjen Balthasar te
Leeuwarden, is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Aan den ingang van het voormalige kerkhof een houten
poort (XVIII d) met Latijnsch opschrift.
g 1. POORTGEBOUW (1663) van een vroegere state,
bestaande uit twee eenvoudige, langgestrekt-rechthoekige
vleugels van baksteen, en een hooger middengedeelte van
bak- en zandsteen met ingang, geflankeerd door Dorische
pilasters. Vensters met ellipsvormige ontlastingsbogen.
In den geveltop : 1663. Aan de achterzijde van het complex een oude gevel, waarin een steen met opschrift en:
1755.
2. G 312. Huis, vroeger bewoond door den uurwerkmaker Joh. Anders en zijn vrouw Anderske Klases. Dakvenster in ingezwenkt halsgeveltje met aanzetkrullen,
waaronder : 1764, gebogen bekroning met kuif, waarin:
IA. AK.
3. G 462. Ingezwenkt halsgeveltje om het dakvenster;
aanzetkrullen, waaronder : 1769; in den top een steen :
zeilschip.
4. G 318. Puntgeveltje met segmentvormig bekroonden top; steen met opschrift en: 1784.
5. G 317. Huis, thans postkantoor, met rechte kroonlijst (+ 1800) op klossen. Gesneden deur: In den gevel
twee nieuwe gedenksteenen voor de gebroeders Halbertsma.
6. Op den hoek der hoofdstraat, bij de kerk, een eenvoudig huisje (XVIII B) met vooruitgebouwd middengedeelte der verdieping, rustend op twee houten zuilen.
7. G 282. Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst op
klossen.
8. Oud-Friesche GREIDBOERDERIJ „EKEMA " (1668, in
1 8 7o verbouwd).

ijs
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9. Oud-Friesche GREIDBOERDERIJ „GROOT- JETSMA"
1 700, in I 8z8 verbouwd). In een der schuurstijlen het
jaartal 1 8z8.
(:

Idaard.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 774 gebouwd op de grondslagen eener oudere (H. Gertrudis), waarvan de toren
(XV) behouden bleef, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een driezijdig-gesloten koor en een vierkanten toren met zadeldak. In de gevels van den toren zeer
eenvoudige nisversieringen. Boven den ingang in den
noordmuur van het schip een steen met wapen-van
Scheltinga en : 1774. Inwendig : over de benedenruimte
van den toren een koepelgewelf. De kerk bezit :
Drie geschilderde fragmenten van een orgelbekroning
(XVIII A).
Driedeelige familiebank (XVIII d).
Gesneden bekroning (XVIII c) van eene familiebank.
Twee gebeeldhouwde zerken, van Karel van Roorda
(t i6 5 2) en Arent Corn. van Scheltinga (t 1 762), rechtopgezet tegen den koormuur; in de voorkerk een zerk met
het wapen-Scheltinga en -Jelgersma.
Zes gebrandschilderde glazen, in 1774 vervaardigd door
Ype Staak te Sneek, met wapens en opschriften.
Twee rouwborden van Karel van Roorda, en Lisck
van Wissema (t 16 8o).
Twee gesneden rouwborden (XVIII c), waarvan een
met wapen-van Scheltinga en een met wapen-van Viersen.
Avondmaalszilver : beker met opschrift en : 1690 (nierken : Leeuwarden, S, en E. A., waaronder een ster = Eise
Andeles); doopbekken met opschrift op de achterzijde
en : 1747 (merken : Leeuwarden, Friesland M, en AA,
waartusschen een bloem = Andele Andeles).
Twee klokken, waarvan een (XIII ?) zonder opschrift of
jaartal, en een in 1658 gegoten door Jurjen Balthasar.
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g. Eenige bouwfragmenten en beeldhouwwerk, poortbekroning met cartouche (16 5 2), afkomstig van de in 18 82
gesloopte state Friesma, zijn in 1909 tegen den noordmuur
van den kerktoren geplaatst.
Goudleeren behang (XVII c), uit dit huis afkomstig, is
thans in het Princessehof te Leeuwarden.

Roordahuizen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Vincentius), XV gebouwd,
in 1726 gedeeltelijk vernieuwd, is een baksteenen gebouw,
bestaande uit een rechthoekig schip, een 4/10-gesloten
koor, met een sluitingshoek in de lengteas, en eenen
toren (1885). De noordmuur, nog geheel van groote
moppen, heeft moeten van twee dichtgemetselde ingangen. Tegen de hoeken van de nog gedeeltelijk uit
groote moppen bestaande koorsluiting zijn lisenen van
kleine baksteen gemetseld. Aan de zuidzijde een rondbogige ingang, geflankeerd door Ionische pilasters, waarop een gebogen fronton met wapens-Camstra (geverfd)
en: 1 726. De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII b).
Orgel (XVIII d).
Twee klokken, waarvan een in 1628 vergoten door
Andreas Obertiin en zijn broeder Nicolaas Rogier uit
Lotharingen, en een in 1 792 gegoten door Chr. en J. Seest
te Amsterdam.
Warga.
a. Een vóór-Karolingisch Friesch één-oorpotje en een
vischnetverzwaring van gebakken aarde, hier in een terp
aan den Meeneweg gevonden, zijn in het Friesch museum.
e I. De NED. HERV. KERK (1874) bezit:
Avondmaalszilver : beker met opschrift en: 1729, (merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter 0, en meestertee-
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ken A. S., waartusschen een stuk gereedschap = Ate
Scheversteyn); achthoekige broodschaal met opschrift,
wapens en : 1728 (merken : Leeuwarden, Friesland, N, en
D. V. = Joh. de Valk); collecteschaal met rand, waarop
opschrift en : 1761 (merken : Leeuwarden, Friesland,
I = 1761 en R. E. = R. Elgersma).
2. De R. K. KERK (1862) van den H. Martinus, bezit:
Klok, in 1694 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden, en in 1862 gekocht van van Bergen te Heiligerlee.
g. W 69-71. Dubbel huis (+ 1700), met weinig vooruitspringende middenpartij, waarop een groot dakvenster
in den vorm van een halsgevel. Ingang met zijlichten en
hooge stoep. In een aangebouwden vleugel fragmenten
(XVII d) van een vroeger gebouw. Inwendig: eenvoudige
betimmeringen (1 1700).
Warstiens.
e. De NED. HERV. KERK, in 1892 gebouwd ter vervanging eener vroegere (H. Jacobus of H. Cecilia ?), bezit:
Klok, in 1607 gegoten door Gregorius van Hall.
Een uit de vroegere kerk afkomstige klok (XIII, blijkens het opschrift wellicht 1252), is in 1885 verkocht en
bevindt zich thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Wartena.
e. De NED. HERV. KERK, in 1780 gebouwd ter vervanging eener oudere, is een eenvoudig baksteenen gebouw
In
- et een vierkanten toren. Langs de zijgevels pilasters.
Boven den noordelijken ingang een steen met wapensCamstra en -Haersma en een steen met opschrift en: 1780.
Boven den westelijken ingang, in den toren, een steen met
wapen-Bergsma. De kerk bezit:
Zeven gebrandschilderde glazen in 1780 vervaardigd
door Jurjen en Ype Staak, te Sneek, met wapens en opschriften; in 1925 hersteld (Het venster van Willem V,
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in 1795 vernield, is in 1925 naar het voorbeeld der andere
bijgewerkt).
Twee gegoten en gepolychromeerde omlijstingen
(XVIII d) van psalmborden.
Twee klokken, waarvan eene in 1 6 5 7 gegoten door
Jurjen Balthasar, en een in 168o door Petrus Overney te
Leeuwarden.
g. Oud-Friesche GREIDBOERDERI J zonder schuur. In
den voorgevel jaartalankers : 1711.
KOLLUMERLAND EN NIEUW-KRUISLAND.
Op den dijk ten Z.O. der Nieuwe Zijlen staat een GEbestaande uit een hardsteenen obelisk
op voetstuk, omgeven door een hek, ter herinnering aan
de dijk- en sluisverbetering.
c.

DENKTEEKEN (1729),

Augsbuur (Lutkewoude).
e. De NED. HERV. KERK, in 1782 gebouwd, ter vervanging- en wellicht op de grondslagen eener oudere, is
een eenvoudig baksteenen gebouw, met een nieuwen toren
(1917). Op het koor een gesmeed ijzeren kruis, waarin het
jaartal 1 782. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d), met opschrift en alliantiewapen-Aylva, gedeeltelijk gewijzigd, waarbij o.a. de
hoekzuiltjes zijn vernieuwd.
Doophek (XVII c) met gedraaide balusters.
Groote gebeeldhouwde zerk van Syds Roorda (t 1617),
met kwartierwapens.
Koperen kroontje (XVII d).
Houten bord (XVIII ?) met geschilderde naamlijst der
predikanten van 15 87-18 66.
Twee rouwborden (XVIII a) voor Jeltje van Scheltinga.
(t 1708) en Catharina van Scheltinga (t 1712).
Avondmaalszilver (thans te Kollum bewaard) : gegra162
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veerden beker met opschrift, jaartal 1682, wapens-Aylva
en afbeelding der vroegere kerk (merken, volgens den
catalogus der tentoonstelling van Friesch zilver te Leeuwarden, 1927, blz. 35 : Dokkum, jaarletter K = 1682 en
T. S. door elkaar); dito schotel, met: 1708 (merken:
Dokkum, TS. E); dito doopschaaltje (XVIII a, merken:
Leeuwarden, Friesland, Q = 1710, en vischje).
Burum.
e. De NED. HERV. KERK, in 1784 gebouwd ter vervanging eenex oudere (in 1408 aan de abdij Gerkesklooster geschonken), is een eenvoudig gebouw, bestaande uit een
schip en toren. Zij bezit:
Gesneden eiken preekstoel (1175 0) met karyatiden
onder de hoeken der kuip.
Koperen doopbekkenhouder (XVIII c).
Doophek (1630) met gedraaide balusters.
Gesneden familiebank (i642)met het wapen-Fogelsangh.
Vijf eenvoudige familiebanken (XVIII c), waarvan een
(1 7 84) en een (1785).
Kapstok (1754).
Zerken: 1611, 1633, 1652, 1664 (?) en 1716.
Drie koperen kronen (XVIII d).
Zilveren Avondmaalsbeker (XIX b).
Klok, in 1 75 6 gegoten door Steen en Borchhardt te
Enkhuizen.
Kollum.

Een Saksische bolvormige pot (VIII), hier gevonden, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
d. Het RAADHUIS (XIX a) is een classicistisch gebouw
in den stijl van het Keizerrijk, met rechte gootlijst en
driehoekig fronton. Ingang geflankeerd door pilasters;
dubbele stoep met bordes. Inwendig : raadzaal met stuca.

163

KOLLUMERLAND EN NIEUW-KRUISLAND

plafond en schoorsteenmantel (XIX a); kamer met dergelijk plafond en schoorsteen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), in 1383 voor
het eerst vermeld, in 1408 genoemd als „ecclesia parochielis", XV geheel verbouwd, in 15 8o ontluisterd, in 1608
hersteld, in 1840 en in 1 8 5 3 gewijzigd door het vergrooten
en dichtmetselen van vensters en door aanbouw van een
consistoriekamer, is een baksteenen gebouw, bestaande
uit een schip (+ 1400) met een lateren noordbeuk (XV d),
een 5 / 10-gesloten koor met noordelijk aanbouwsel (I 8 5 3)
en eenen vierkanten toren, welks tufsteenen benedengedeelte (+ 1100 ?) een overblijfsel is van de oorspronkelijke kerk, terwijl het bovengedeelte, in 1661 door bliksem afgeworpen, kort daarop van baksteen herbouwd en
met een hooge, ingesnoerde houten spits gedekt werd door
den timmerman Bonne Alberts. Spitsbogige vensters (in
1840 vergroot en van nieuwe glazen voorzien). Tegen de
hoeken van het koor tweemaal versneden steunbeeren;
tegen den noordbeuk zware beeren (i6o8); boven een
venster van den noordbeuk een steen met opschrift en:
1608. In den oostmuur van het koor een later ingebroken
ingang. De toren bestaat uit drie geledingen, waarvan de
onderste van tufsteen is, terwijl de tweede en derde gescheiden zijn door een geprofileerde waterlijst. In den
zuidmuur een steen met onleesbaar opschrift in gothische
minuskels ; in de bovenste geleding (XVII c) kleine spitsbogige galmgaten.
Inwendig (XVII gewijzigd en geheel gewit) : over den
hoofdbeuk steenen kruisribgewelven (XVI a), over de
koorsluiting een straalgewelf, en over den zijbeuk een
houten zoldering, ter vervanging van de waarschijnlijk in
1608 weggebroken gewelven, waarvan de sporen nog
zichtbaar zijn tegen den noordmuur. Tusschen hoofd- en
noordbeuk vier ronde pijlers, welke de spitse scheibogen
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dragen. Boven de scheibogen spitsbogige nissen, waarin
kleine korfbogige. De met een peerkraal geprofileerde gewelfribben rusten in het koor op sterk gelede muurpijlers
met laat-gothische lijstkapiteelen, in het schip en in de
sluiting op geprofileerde schalken. Het westelijk, langs den
toren doorgetrokken deel van den noordbeuk, is van het
overige afgeschoten en tot bergplaats ingericht. Hierin
overblijfselen van een vroegeren uitgebouwden traptoren.
De toren heeft, in de thans met hout overzolderde benedenruimte, aan de noord- en zuidzijde, half onder den grond,
nissen (voormalige lichtopeningen ?). In den zuidmuur
en in het westelijk deel van den noordmuur ingangen; aan
de oostzijde van den noordmuur een dichtgemetselde spitsbogige ingang. De kerk bezit:
Eiken preekstoel, met opschrift en : 1692.
Doophek (XVII d), met gedraaide balusters.
Eenvoudig orgel (1844).
Gebeeldhouwde heerenbank, met wapens-Jeltinga en
van Aysma en : 1617; dito bank met wapens-Broersma,
Botnia, -van Rosema, en -de Schepper, en: 168o; dito
bank met wapen-Rinse en : 1692; overhuifde bank
(XVII d), z.g. Fogelsanghbank; bank (XVIII d) der familie de Wendt; eenvoudige bank (XVIII) der familie van
Heemstra ; dito bank (XVIII) der familie Wibrandi; dito
bank (XIX a) van de familie Feitsma ; rectorenbank
(XVIII) der voormalige Latijnsche school.
Tochtportaal (XVIII d) met fronton, waarin een schildering, engeltjes met bijbel voorstellend.
Fragment van een zerk (XIV) van roode Bremersteen.
Groote gebeeldhouwde zerken (1477, 1 5 37, 1571, 161 2,
1 615,163 5,1646,1671 en 1763) boven grafkelders van de
geslachten van Broersma, Doma, Fogelsangh, Heemstra,
van Hardenbroek, Jeltinga, van Meckama, van Tadema en
de Wendt.
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Groot rouwbord met opschrift en: 1780, voor Eyso de
Wendt.
Wapensteen, met de wapens-Botnia en -Broersma (afgehakt) en: 168i.
Avondmaalszilver : twee bekers met vrouwefiguur in
cartouche, opschrift en : 1687 (merken : Kollumerland,
P en G. A.); doopbekken met wapen, opschrift (merken:
Leeuwarden, Friesland, K = 1704, en R. E. = Richoeus
Elgersma); collecteschaal met wapen, opschrift en: 1771
(merken: Leeuwarden, Friesland, T = 1771 en monogram H. M. met kroontje).
Avondmaalszilver, behoorende aan de kerk te Augsbuur, zie blz. 162.
Twee klokken, waarvan een in 1 5 26 gegoten door Johan
Schonenburgh en een in 1618 door Hans Falck van
Neurenberg te Leeuwarden.
Kollumerzwaag.
e. De thans
gebouwd, XV d
vergroot, XIX d gerestaureerd, is van groote baksteen
opgetrokken en bestaat uit een schip, een 5 /8-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met zadeldak, in 18 72 gedeeltelijk afgebroken en hersteld. Om den voet der geheele kerk
een geprofileerde lijst van ronde zandsteen. Spitsbogige
vensters met eenvoudige traceeringen (vernieuwd). Langs
schip en koor eensversneden steunbeeren. Aan de noordzijde een korfbogige ingang, gedekt door een spitsboog
in een omlijsting van twee baksteenen gewrongen muurzuiltjes, waarop een hollijst van profielsteen ; in den boogtrommel eene nis. In den westmuur van den toren een
dichtgemetselde rondbogige ingang. Inwendig : in de benedenruimte van den toren pendentiefs van een weggebroken koepelgewelf. De kerk bezit:
Preekstoel (+ 1800, geverfd), met eenvoudig snijwerk.
NED. HERV. KERK,
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Galerij op twee houten Korinthische zuilen (XVIII d).
Klok, in 1769 gegoten door J. Borchardt te Enkhuizen.
Lutkewoude.

Zie blz. 16z : Augsbuur.
Munnikezij 1.

De NED. HERV. KERK bezit :
Eiken preekstoel (1759).
g. Twee eenvoudige burgerhuizen (XVII d).
e.

Oudwoude.
a. Een Saksische bolvormige pot (VIII) en 62 zilveren
Karolingische denariën (IX), gemunt te Wijk-bij-Duurstede, te Parijs en te Orleans, in een terp gevonden, zijn
in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De thans NED. HERV. KERK, vermoedelijk XV gebouwd, XVIII gewijzigd, + 188o gepleisterd, bestaat uit
een schip, een 5/8-gesloten koor en een houten spitsje op
den westgevel, ter vervanging van een XVIII gesloopten
toren. Aan de zuidzijde een spitsbogige ingang in geprofileerde omlijsting. Inwendig: in de zijmuren korfbogige
spaarnissen. De kerk bezit:
Eenvoudige overhuifde familiebank (XVII d).
Zes rouwborden, waarvan drie (1694, 1775 en 1 793 ), en
drie (1755, 1762 en 1 7 8 3), afkomstig uit de kerk te Kollum.
Twee geschilderde wapenborden, waarvan een met
wapen-van Doma en: 16 7 5, en een met wapen-van Broersma en: 1678.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, waarvan een
(XVIII c) met eene afbeelding der kerk, en een (+ 1700),
afkomstig uit de kerk te Westergeest.
f. Ter plaatse van het voormalige VEENKLOOSTER, een
nonnenklooster der Premonstratensen, ook Olijfberg en
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Mons S. Marie genaamd, vermoedelijk XIII a gesticht, in
1287 vermeld, in 15 8 o verlaten en gesloopt, bevindt zich
thans het buitengoed FOGELSANGH-STATE, waarschijnlij k
XVII c gebouwd door Theodorus Fogelsangh, sinds 1836
in het bezit der familie van Heemstra, meermalen gewijzigd
en verbouwd. Bij den ingang twee gebeeldhouwde siervazen (XVII d).
Westergeest.
a. Een Friesch-Merovingische gouden vingerring
(VII), vervaardigd van een tiers-de-sol, en hier gevonden,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.

De NED. HERV. KERK (H. Martinus), waarschijnlijk
XIII a gebouwd van groote baksteen, en behoorende aan
de abdij te Dokkum, in 16 35 , 1 79 5 en ± 18 3 o inwendig
gewijzigd, bestaat uit een schip, een versmald halfrondgesloten koor en eenen vierkanten toren, vroeger met een
zadeldak, in 1807 verlaagd en met een ingesnoerde houten
spits gedekt. In de benedenhelft der zijmuren een reeks van
rondbogige spaarvelden, in de bovenhelft een reeks van
even breede velden, onder de gootlijst gedekt door rondboogfriezen. In de bovenste spaarvelden kleine gedruktspitsbogige vensters ; aan de zuidzijde sporen van vier
rondbogige vensters, en vijf groote, later uitgebroken
spitsbogige vensters ; aan noord- en zuidzijde de moeten
van weggebroken armen van een dwarspand. Langs de
koorsluiting lisenen met lijstkapiteelen en basementen,
verbonden door boogfriezen, waarboven een muizetandfries. De toren bestaat uit twee geledingen, waarvan de
onderste rondbogige spaarvelden heeft, met aan de westzijde een dichtgemetselden ingang.
Inwendig (geheel gewit) : over de halfronde koorsluiting
een half koepelgewelf. Tusschen schip en koor een groote,
zeer gedrukt-spitsbogige triomfboog, in welks westelijke
e.
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hoeken de aanzetten van een ribloos kruisgewelf, waarvan
de muralen aan de zijwanden zichtbaar zijn. Een westelijk
gedeelte van het schip is afgescheiden van de verdere
ruimte door een eiken tusschenschot met dubbele deur,
waarboven gesneden het jaartal : 1635. In het aldus gevormde portaal een rondbogige doorgang tusschen kerk
en toren, van laat-romaansche profileering. In de benedenruimte van den toren baksteenen welfzwikken van een
overigens weggebroken koepelgewelf. De kerk bezit :
Overblijfselen (+ 1400), vermoedelijk van een sacramentshuisj e.
Piscina (XIII), in den zuidmuur van het koor.
Eenvoudig gesneden eiken kuip (XVIII d) van den
preekstoel.
Vier grafzerken (+ I2oo) van roode Bremersteen, met
ingegroefd geometrisch ornament; gebeeldhouwde zerk
(I58i); dito zerk 0635) met wapens-van Buma.
Gewelfschilderingen (XIII B) in de koorsluiting, in
18 94 ontdekt,zijn daarna weer overgevit.
LEEUWARDEN.
a. Romeinsche en Oud Germaansche monumenten.

Eenige Romeinsche munten en een Merovingische
gesp, gevonden in de Koningstraat, zijn thans in het
Friesch museum.
Een Romeinsch bronzen beeldje, omstreeks 1910 in de
Groote Kerkstraat gevonden, is later verloren gegaan.
Scherven van geometrisch versierd aardewerk en van
terra sigillata, een Friesche bolpot (navolging van vroegKarolingisch werk), een bronzen mantelspeld (II), beenen
voorwerpen en vier menschelijke schedels, gevonden in
de Hoogterp, zijn in het Friesch museum.
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b. Verdedigingswerken.
De oude omwallingen (XVI d en XVII a) werden in
1835--1844 geslecht en, onder leiding van den architect
G. van der Wielen en van den architect van buitengoederen L. P. Roodbaard, gedeeltelijk omgeschapen in
plantsoenen.
Van cie sinds 1581 door den ingenieur Joost Mattheus
aangelegde versterkingen bestaan nog overblijfselen van
twee driehoekige BASTIONS aan de noordoostzijde der
stad (bij den Oostersingel): het oostelijke, genaamd
de Amelandsdwinger (1583), waarop in 1827-1829 de
Prins Frederikkazerne werd gebouwd; en het Hoeksterbastion (1584, in 1830 doorgegraven voor den aanleg
van den Groninger straatweg).
Van de 161 9-162 5 naar de plannen van graaf
Willem Lodewijk aangelegde versterkingen bestaan nog
overblijfselen van een westelijke en drie noordelijke
bastions : de Lievevrouwepoortsdwinger, tegenover den
Harlinger singel, thans (sinds 1844) de Westerplantage;
de Oldehoofsterdwinger, sinds 184 3 de Noorderplantage;
de Noorder- of Doeledwinger (ter vervanging van een
in i581 aangelegd bolwerk), in 1648 door den stadhouder
Willem Frederik beplant als lusthof, sinds 1 798 openbare
wandelplaats, in 1803 gewijzigd, in 181 9 door koning
Willem I aan de stad geschonken en onder leiding van
den tuinarchitect Roodbaard in 1821-1824 nieuw aangelegd als openbaar park, thans Stads- of Prinsentuin
geheeten; de Jacobijner- of Wubbe Wissesdwinger,
omstreeks 1837 en in 1841 gedeeltelijk afgegraven en
geslecht, met het Hoeksterbastion samengetrokken en als
plantsoen aangelegd.
Van de in 1398 gegraven GRACHTEN bestaan nog: een
noordoostelijk gedeelte van de Nieuwe Buren (Voorstreek) langs de Tuinen tot de Turfmarkt, een zuidelijk
I 70
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gedeelte van het Zwitsersch Waltje langs de Weaze tot
de Brolpijp; een zuidwestelijk stuk, van de Brolpijp langs
de Waag tot de Langpijp.
Van de sinds 1481 begonnen uitbreiding der versterkingen bestaan nog : een zuidwestelijk gedeelte der
gracht aan de Nieuwestad; een noordoostelijk deel (1494)
van het Hoeksterpad tot de Nieuwe Buren.
Om de overgebleven bastions bevinden zich nog de
tegelijk daarmee gegraven grachten (XVI d en XVII a),
in 1639-1647 beplant en als Wandelsingels aangelegd.
c. Bruggen.

Baksteenen bruggen (XVII), hier „pijpen" genoemd,
met zandsteenen hoeken en hardsteenen afdekkingen,
op halfronde of korfbogige gewelven:
I. Brol. De Brolpijp, in 1516 vermeld, 1615-1617
-verbouwd, in 1687 van ijzeren leuningen voorzien.
2. Korenmarkt. De Korfmakerspijp, in 168o van
ijzeren leuningen voorzien.
3. Korenmarkt. De Wortelhavenpijp, in 168o van
ijzeren leuningen voorzien.
4. Nieuwestad. De Duco Martenapijp, XVI d bestaande, in 1695 van ijzeren leuningen voorzien.
5. Nieuwestad. De St. Jacobs- of Toutjepijp.
6. Nieuwestad. De Lange pijp, in 1690 van ijzeren
leuningen voorzien.
7. Nieuwestad. De Nieuwe pijp, XVII d van ijzeren
leuningen voorzien.
8. Schavernek. De Adje Lammerts- of Westerpijp,
in 1582 vermeld, XVII d van ijzeren leuningen voorzien.
9. Voorstreek. De Dubbele pijp, XVII d van ijzeren
leuningen voorzien.
1o. Weaze. De Keimpema- of Paardenpijp, in 1687 van
ijzeren leuningen voorzien.
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d. Wereldlijke openbare gebouwen.
Tweebaksmarkt 52. Het PROVINCIAAL GOUVERNEMENT of Co ll ege, oorspronkelijk abtshuis van het Bergumer
klooster, in 15 8o ingericht tot Statenhuis, in 1668 vergroot
en andermaal in 1710, in 1 784 geheel verbouwd en vergroot, in 1887 en wederom in 1891-94 vergroot en
gewijzigd, in 1908 nogmaals uitgebreid aan de zijde der
Korfmakersstraat, heeft een baksteenen voorgevel (1784)
van drie verdiepingen en elf traveeën. Rechte kroonlijst
met in het midden een gebroken fronton, waarin het
provinciale wapen, gedekt door een kroon en gehouden
door leeuwen. De hoofdingang is versierd met Ionische
halfzuilen en geflankeerd door Dorische pilasters, die
over de drie verdiepingen doorgaan; boven het deurkozijn een fries van acanthusbladen ; halfrond bovenlicht
versierd met ranken.
Aan de zijde der Korfmakersstraat een pilastergevel
(XVII c) van twee verdiepingen, met vijf traveeën,
gescheiden door baksteenen Korinthische pilasters met
zandsteenen kapiteelen, waarop een rechte kroon li jst
rust. Hiernaast een trapgevel (18 93 ), waarin de zandsteenen
boogvullingen, afkomstig uit een tevoren op deze plaats
gestaan hebbenden Renaissance-gevel (163 i),verwerkt zijn.
Het inwendige, herhaaldelijk verbouwd, bevat : op de
eerste verdieping in de raadkamer, thans zaal van Gedeputeerde Staten, een betimmering, bestaande uit een
lambrizeering, waarop aan iederen wand twee Ionische
halvezuilen tegen pilasters, en in de hoeken halve pilasters,
welke een rijk gestucadoord plafond met versiering
van ranken en allegorische figuren dragen; blauw marmeren schoorsteenmantel (XVIII d); dubbele deur in
den trant der betimmering ; boven de deur een klok,
Lodewijk XVI, met verguld houtsnijwerk. Een uit deze
kamer afkomstige armenbus (XVI) is in het Friesch
I.
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museum. In de commissie- of wachtkamer een geschilderde
kaart (1659, op perkament) van den zuidwest-hoek der
Friesche kust,afkomstig van Ypama-state bij Ysbrechtum.
In de kamer van den griffier een blauw marmeren
schoorsteen, als in de zaal van Gedeputeerde Staten.
In de kamer der tweede Afdeeling (vroeger secretarie)
aan drie zijden een betimmering (XVIII c1 d) van blank
eikenhout met pilasterstellingen, een balken zoldering
dragend ; tusschen de gesneden pilasters boekenkasten;
eiken schouw met schildering (XVIII B), voorstellend
de Stilzwijgendheid en de Getrouwheid. In verschillende
vertrekken prenten (XVII a-c), voorstellend Friesche
stadhouders en plattegronden van Friesche steden. In de
gang de dubbele deur der raadkamer, met klok; en aan
de linkerzijde twee eenvoudige deuromlijstingen (XVIII d).
2. Van het voormalige LANDSCHAPSHUIS, vergaderplaats van de Volmachten der vier kwartieren van Friesland, in 1594 gevestigd in een der daartoe gewijzigde
gebouwen van het Minderbroedersklooster, in 1616 verbouwd, in 1849 gesloopt en vervangen door het RitskeBoelema-gasthuis (zie blz. 193), zijn fragmenten 0620)
eener poort overgebracht in den muur eener boerderij
van het vroegere Martena-state te Kornjum (zie blz. 226).
Een gedenksteen (1648) van den vrede van Munster,
uit den voorgevel van dit gebouw afkomstig, is thans
in het koor der Groote kerk (zie e 3).
3. Korfmakerstraat. Het GEBOUW VAN DEN PROVINheeft in den gevel een fragment
van een met ranken en koppen versierd zandsteenen
fries (XVI d, met nieuwe aanvulling), afkomstig uit een
in 1908 gesloopten gevel.
CIALEN WATERSTAAT

4. Wilhelminaplein. Het PALEIS VAN JUSTITIE, in
i 846—I 8 5 2 gebouwd naar het ontwerp van den architect
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Th. Romein, onder leiding van den hoofdingenieur van
den Waterstaat A. C. Kros, is een vierkant baksteenen
gebouw met attiek en middenportiek op acht hooge
Korinthische zuilen. Inwendig : vestibule en audientiezalen in classicistischen trant, met stucversiering. In de
kamer van den president drie leunstoelen (XVIII c); in
de keuken van den concierge een gesneden hoekkastje
(XVIII c); een twintigtal tinnen inktstellen. Een serie
brandijzers, uit dit gebouw afkomstig, is in het Friesch
museum.
5. Turfmarkt. De KANSELARIJ, voormalige zetel van het
Hof van Friesland, opper-gerechtshof, is in 1566--1571
gebouwd, volgens Eekhoffi) door Bartholomeus Janszoon,
dit op grond van een akte van 5 Juli 1 5 7 1 (Charterboek, III, 857), welke echter alleen vermeldt, dat „Meester
Anthones del Vaile Raedt Ordinaris in den Hove van
Vrieslandt, Bartholomeus Jansz. Coninklijcke Mayesteyts
Boumeyster, ende Albert Jansz. Burgemeester der stede
Leeuwaerden, bij den voorscreven hove gecommitteert
zijn geweest om te bezichtigen die huysingen, staende
aan de Vischmerckt, ende streckende metten achtereynden ende plaetsen aen 't diep jegens de nieuwe
Cancelrye over" enz., ten behoeve van den aanleg eener
nieuwe straat, de tegenwoordige Koningstraat.
Het gebouw, in 1811 herschapen in een „Hof d'Assises
en Tribunaal ter eerste instantie", en kort daarna tot
militair hospitaal ingericht, in 1814-1824 als kazerne
gebruikt, 1824-1891 als huis van bewaring, werd in 1892
gerestaureerd onder leiding van J. van Lokhorst en is
sindsdien in gebruik als Rijksarchief en Provinciale
bibliotheek. Het bestaat uit een lang-gestrekt rechthoekig
voorgebouw van baksteen met rijke toepassing van bergsteen, met een noordelijken vleugel en, tegen den noordI) Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden (1846), II, 324.
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oostelijken hoek, een teruggelegen nevengebouw met
traptoren, in 1646 door de Staten aangekocht, in 1892
geheel vernieuwd.
Het voorgebouw heeft twee verdiepingen, gedekt door
een hoog zadeldak met dakkapellen (in 18 92 vernieuwd).
De noordzijde wordt afgesloten door een zijgevel met
trappen, de zuidzijde door een vlakgewerkten brandgevel,
die, evenals tandingen en aanzetten in het muurwerk van
den voorgevel, wijst op het oorspronkelijk plan dit gedeelte naar het Zuiden te verlengen. De beide verdiepingen
zijn in den voorgevel gescheiden door een geprofileerde
zandsteenen waterlijst. De vensters der bovenverdieping
worden gedekt door korfbogen, neerkomend op driehoekig uitgemetselde pilasters, welke met de rijk geprofileerde dagkanten der vensters benedenwaarts door de
waterlijst zijn gevoerd tot ongeveer te halven hoogte van
de dammen tusschen de vensters der benedenverdieping,
waar zij rusten op gebeeldhouwde kraagsteenen. In de
boogtrommels der bovenvensters dubbele ontlastingsbogen en vlechtingen van gele baksteen. Boven de vensters
der benedenverdieping zandsteenen korfbogen. In het zuidelijk deel van den voorgevel bevindt zich de hoofdingang
met trap en bordes (i 62 i), waaronder de ingang naar de
kelders. Op de trapleuning vier schildhoudende zandsteenen leeuwen (1621). De hoofdingang, waarboven een
gebeeldhouwde zandsteenen bekroning met opschrift
en 15 7 1, ligt rechts van de as der ingangstravee, en op
hiermee overeenkomende wijze verspringt ook de as
van den boven deze travee opgetrokken trapgevel met
rijk geprofileerde zijpilasters, vensternissen, en een driedeeligen toppilaster op gebeeldhouwde kraagsteenen,
bekroond door een beeld, z.g. van Karel V. Op de
trappen allegorische beelden (in 1892 gerestaureerd).
Over de geheele lengte van den voorgevel een rechte
kroonlijst op kraagsteenen, en afgedekt door een balus175
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trade (18 92), welke op den noordelijken hoek aansluit
tegen een achtkant traptorentje.
Inwendig (grootendeels gewijzigd en gerestaureerd) :
in de kelders vlakke kruisgewelven op zandsteenen zuilen.
Vertrekken met zolderingen op moer- en kinderbalken.
Zandsteenen kraagstukken, waarop wapens zijn uitgehouwen. Van de beneden- naar de bovenverdieping een
gemetselde trap met geprofileerde gewrongen spil; de
breede eiken treden rusten op van de spil tot den muur
geslagen bogen, waartusschen sierlijk gemetselde gewelfjes op fijn geprofileerde ribben, die samenkomen in
gebeeldhouwde sluitsteenen.
In de Provinciale bibliotheek bevinden zich : een
pastelportret (XVIII a) van Johan Willem Friso; een
olieverf portret (1828, door W. B. van der Kooi) van
Joost Hidde Halbertsma.
6. Het RAADHUIS, in 1715 .1724 gebouwd onder
leiding van den architect Claes Bockes Balck, ter plaatse
van het voormalige Auckamahuis (sinds 1616 in gebruik
als raadhuis), in 1 760 uitgebreid aan de achterzijde, met
een bijgebouw naar de plannen van den architect P. de
Swart, in 1816 en in 18 3 o gewijzigd, en andermaal in
1845-1847 onder leiding van den architect Th. Romein,
is een vierkant gebouw in classicistischen trant, met een
zuidoostelij ken vleugel (1 76o), door een pleintje met een
gesmeed ijzeren hek (XVIII c) van de straat gescheiden.
Het hoofdgebouw heeft een baksteenen voorgevel met
eenigszins vooruitgemetselde middenpartij, bekroond
door een driehoekig fronton boven de rechte, op klossen
.rustende kroonlijst. In deze middenpartij de hoofdingang,
met het venster daarboven in gebeeldhouwde omlijsting.
De deur, met halfrond getoogd bovenlicht, wordt geflankeerd door pilasters, waarop, te weerszijden van het
puikozijn, de beelden van Vrede en Gerechtigheid. In
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het fronton gebeeldhouwde vulling, door Pieter Nauta
en den steenhouwer Gerbrand van der Haven, voorstellend
de stedemaagd met wapen, omgeven door allegorische
kinderfiguren. Voor den ingang een stoep met bordes
(1847), waarop twee lantaarnpalen (184 7) van gegoten
ijzer. Vensters in 1816 vernieuwd. Op het midden van
het wolfdak een achtkant koepeltorentje, waarop een
windvaan met het stedelijk wapen. De zijvleugel heeft
een voorgevel met rechte kroonlijst op gesneden consoles,
waarboven een attiek met gebogen middengecleelte in
gesneden omlijsting, de figuur van een klimetenden
leeuw bevattend. Ingang met daarboven gelegen venster
in rijk gesneden omlijsting. In de bovenverdieping groote
vensters met getoogde bovendorpels, waaronder gesneden
versieringen in den trant van Lodewijk XV.
Inwendig in het hoofdgebouw : Vestibule met stucplafond, in 1724 vervaardigd door de Italianen Joseph
Barberino en Gio Batista Albisetti, en een poort, toegang
gevend tot een trapportaal; boven de deur een grauwtje
(XVIII a, door Hayema), voorstellend den Vrede en de
Onrust ; breede eiken bordes-trap met gesneden trappalen en balustraden (XVIII a), vervaardigd door Pieter
Nauta en B. Dijkstra. Burgemeesterskamer met betimmering (XVIII a); geschilderde zoldering (1718, door
Hayema) met houten koof lijst op consoles ; rijk gebeeldhouwde schoorsteenmantel met schoorsteenstuk (door
Hayema), voorstellend het verbond der Unie; wandtapijten (1 7 18, door Alexander Baart), voorstellend vier
werelddeelen; twee eiken tafels (XVIII a) met bolpooten;
vier eiken stoelen (XVIII a) met geslingerde pooten;
boven de deur een klok (XVIII d), vervaardigd door
Peter Bokland uit Bremen; waschfontein (XVIII a);
twee vergulde houten luchters (XVIII d). In de voorkamer der burgemeesterskamer (genaamd „'t blanke
ruim") negen stoelen (XVIII B), waarvan zeven met
12
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goudleer; tafelkleed (XVIII a) met gemeentewapen; gesneden kolomkast (XVII); beschilderde geldkist ; schilderij
(door D. Dalens III, bruikleen van het Friesch genootschap), voorstellend een landschap ; een grauwtje, eenige
portretten in olieverf, topografische gezichten in olieverf en een aquarel (XVIII en XIX A). In de Vertrekkamer (boven, achter de burgemeesterskamer) een eiken
lambrizeering (XVIII a); houten schouw met Ionische
pilasters, die een schoorsteenstuk flankeeren, geschilderd
door Hayema, en voorstellend Minerva met allegorische
vrouwefiguren, op zwart marmeren ondermantel; wandschildering (door H. W. Beekkerk), voorstellend Mozes
en de zeventig oudsten (de studie in olieverf hiervoor is
in de secretariskamer) ; zes leun- en drie eenvoudige
stoelen (XVIII). In de „Nieuwe zaal" (in 184 5 ingericht
door Th. Romein in den stijl van het Keizerrijk) pilasterstellingen en stucplafond, door J. E. Martens vervaardigd.
Vijf oude leunstoelen. Aan de meeste deuren koperen
krukken (XVIII a). Op trappen en gangen oude vaandels,
bodestaf, lantaarn van de brandwacht, en topografische
afbeeldingen. In den zijvleugel : de raadzaal met rijke
betimmering (1 76o, trant Lodewijk XV), stucplafond,
marmeren schoorsteenmantel, waarin een portret (1836,
door W. B. van der Kooi), voorstellend prinses Maria
Louise. De muurvakken bevatten een portret van koning
Willem I, door W. B. van der Kooi en moderne geschilderde portretten van leden van het koninklijk huis,
ter vervanging van de in 1795 verwijderde portretten
der Friesche stadhouders. Boven deze vakken grauwtjes
(door .R. Keyert, twee gedateerd: 176o), voorstellend
allegorische figuren en wapentropheeën. Boven de deuren
allegorische schilderingen (1763 en 1764, door R. Jelgerhuis), voorstellend den Overvloed, de Vrijheid, Minerva,
en de Algemeene veiligheid. In het archief portretten en
een geschilderde naamlijst der leden van het zilversmids178
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gilde sinds 1597, in 1623 vervaardigd in den vorm eener
polyptiek.
In den koepeltoren : klokkenspel van twee-en-dertig
klokken, in 1687 gegoten door Claude Fremy te Amsterdam; en twee klokken, afkomstig uit den in 1884 gesloopten Nieuwetoren, waarvan een in 1541 gegoten
door Cornelis Waghevens te Antwerpen, en een in
1544 door Johan ter Stege.
Uit dit gebouw afkomstige eiken stoelen (+ 1700),
een zwaard van Grooten Pier, een beulszwaard, vier
zilveren bodestaven (XVIII a), een ballotage-zak (1715),
en een kaarsenhouder (XVII) van verguld hout, zijn in
het Friesch museum.
7. De WAAG, 1596-1598 gebouwd, in 1643 tevens
als beurs in gebruik gesteld, in 1786 gewijzigd, in 1884
ingericht deels tot bergplaats van brandbluschmiddelen,
deels tot muziekschool, 1884-1890 gerestaureerd naar
de plannen van den stadsarchitect Noordendorp, is een
vrijstaand rechthoekig gebouw van bak- en bergsteen,
bestaande uit twee verdiepingen en gedekt door een
hoog wolfdak. Tegen de benedenverdieping is in 1890
te halven hoogte een rondgaande houten hangluifel
aangebracht, naar het voorbeeld van den oorspronkelij ken,
die in 1786 door een op twintig houten Toscaansche
zuilen rustenden luifel vervangen was. Aan de oost- en
westzijde één, aan de noord- en zuidzijde twee ingangen
met zwaar geprofileerde zandsteenen omlijstingen. In
de benedenverdieping vensters in korfbogige nissen, in de
bovenverdieping vensters met kruiskozijnen (1884) in
geprofileerde nissen, afgedekt door Tudorbogen. Tusschen
beide verdiepingen een omloopend gebeeldhouwd fries
met versieringsmotieven als aan het raadhuis te Franeker.
Onder dit fries, op de afgesnoten hoeken, schildhoudende
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leeuwen. Zandsteenen hoek-, neg- en boogblokken. Inwendig: zoldering met moer- en kinderbalken.
Eenige geschilderde gedenkborden en een eikenhouten
bord met de namen van boterhandelaren en botermerken
(z.g. ritsen), uit dit gebouw afkomstig, zijn thans in het
Friesch museum.
8. Van den in 1884 gesloopten NIEUWETOREN Cl_ I540
gebouwd aan de oostzijde der voormalige kapel `van het
St. Jacobsgasthuis in de Groote Hoogstraat) zijn de
klokken in 1914 overgebracht in den toren van het raadhuis (zie d 6). De verguld koperen windvaan is thans
in het Friesch museum.
9. De oude HOOFDWACHT, in 1688 op 's lands kosten
gebouwd, in 1844 aan de stad in gebruik gegeven, werd
in 1845 verbouwd naar de plannen van Th. Romein, en
sindsdien, met verschillende wijzigingen, tot politiebureau ingericht.
I0. Hofplein 2 9. Het z.g.

KONINKLIJK PALEIS, Of

thans ambtswoning van
den commissaris der Koningin in Friesland, XV in
het bezit van het geslacht Rolkama, in 1564 geheel verbouwd voor Boudewijn van Loo, raad in den Hove,
koninklijk rentmeester-generaal in Friesland en grietman
man het Bilt, werd in 1587 gekocht door Gedeputeerde
Staten als woning voor den stadhouder Willem Lodewijk
van Nassau, in 1661 met „excessive kosten" verbouwd,
in 1734 vergroot voor Willem Carel Hendrik Friso, in
1790 uitwendig hersteld, in 1795 ontruimd en daarna
achtereenvolgens ingericht tot weeshuis,Latijnsche school,
kleedingmagazijn, hospitaal enz., in 1804 deels gesloopt,
deels gewijzigd, in 1816 door de koninklijke familie
teruggekocht en tot paleis ingericht, in 188o in onderhoud
voormalig STADHOUDERLIJK HOF,
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aan het Rijk afgestaan, gewijzigd, en sindsdien gebruikt
als ambtswoning voor den commissaris der Koningin.
Het geheel verminkte gebouw bevat nog slechts eenige
overblijfselen van het oude muurwerk. Inwendig : in de
eetzaal of Oranjezaal een betimmering (XVIII) met acht
muurvakken, waarin portretten van Oranje-vorsten.
Een houten zoldering (XVII d), beschilderd met ornament in den trant van Lodewijk XIV, afkomstig uit de
in 1804 gesloopte danszaal, is thans in het Rijksmuseum
voor beeldhouwkunst en kunstnijverheid te Amsterdam.
Een fragment eener lambrizeering, een beschilderd
Chineesch koromandelhouten wandbeschot ({ 1 70o),
en een beschilderde zoldering ( I 1 700), afkomstig uit
een kabinet in het gesloopte gedeelte, bevinden zich in
hetzelfde museum te Amsterdam.
Eene verzameling portretten van Oranje's en van de
officieren van het regiment Oranje-Friesland, in 1879
door koning Willem III aan het Friesch genootschap
geschonken, zijn in het Friesch museum (zie h 1).
Eenige schilderijen, waaronder van Philip van Dijk,
Jan Lievens, en van den Duitschen schilder Johann
Heinrich Roos, hieruit afkomstig, zijn in het Mauritshuis
te 's-Gravenhage.
Van de in 160 7 en 1679-1682 ten behoeve van het
stadhouderlijk hof gebouwde stallen en rijschool, bevinden zich nog overblijfselen in de Groote Kerkstraat
(zie g. Poortjes, 7 op blz. 208).
Groote Kerkstraat II. Het OUDPRINSESSE-HOF,
oorspronkelijk een reeds in 1622 bestaande patricisch huis,
XVII c verbouwd door prinses Maria Louisa, weduwe
van Johan Willem Friso, in 1 73o gekocht en met de
oostelijk hieraan grenzende z.g. Papingastins (thans
Groote Kerkstraat 13 (zie g. Fragmenten van gevels
I, op blz. 208) en een aan de westzijde gelegen huis in 1642
II.
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tot een complex vereenigd (zieg 58), in 1765 weer afzonderlij k verkocht, in 1 9 1 1-1 9 1 2 gerestaureerd, werd in 1916
eigendom der gemeente en is sedert ingericht tot museumen tentoonstellingsgebouw, in 1928-1929 inwendig gewijzigd en aan de achterzijde uitgebreid. Het bestaat
uit twee verdiepingen (XVII c) en een in 1 73 1 daarop
aangebrachte lage zolderverdieping. Baksteenen voorgevel met rechte kroonlijst op gebeeldhouwde consoles
(1731). De twee onderste verdiepingen zijn gescheiden
door een breede zandsteenen lijst. Tusschen de vensters
dezer verdiepingen baksteenen pilasters (XVII c) met
zandsteenen composietkapiteelen. Boven de vensters
afwisselend engelenkopjes, bloem- en vruchtenslingers,
en driehoekige frontons met schelpvormige vullingen.
Inwendig : rechter voorkamer (Lobry Troostenburg de
Bruin-kamer) met goudleeren behang (+ 1 700), afkomstig
van Friesma state te Idaard (vroeger in het voormalige
museum van Kunstnijverheid te Haarlem), schoorsteen
(XVIII b) met vergulden gesneden boezem (moderne
marmeren mantel) waarin een spiegel, moderne meubelen
(stijl van + 1750, door Jac. van den Bosch); linker voorkamer met balkenzoldering (XVII c). In de benedengang
deuren met deurstukken (XVIII b) van stuc, en wit marmeren fonteintje (XVIII b) met zilveren hertekop als
kraan. Tuinkamer met stucplafond (± 1750), gesneden
deuren, schouw met gesneden boezem en schoorsteenstuk
waarin spiegel (alles XVIII b), goudleeren behang
(XVIII c), meubelen in bruikleen uit de verzameling
Ottema (zie h 3) In het trappenhuis in den muur een
oeil de boeuf (XVII c), afkomstig uit een huis op het Vliet;
marmeren fonteintje (XVIIIc) uit het huis Nieuwstad 53,
in bruikleen uit de verzameling Bodenheim te Amsterdam.
Op den overloop een bekroning (XVII d) van een poortje
afkomstig uit een huis op de Grachtswal. In de middenbovenzaal een balkenzoldering (XVIII b). Voorts tentoon182
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stellingszalen en museum van Indonesische en Chineesche
kunst (zie h 2).
Twee geborduurde vuurschermen (XVIII a), uit dit
huis afkomstig, zijn in het Friesch
. museum. Een schoorsteenstuk (I 1 5 00) door Geerts en van St. Jans, voorstellend de aanbidding der Wijzen, is thans in het bezit
van Mr. N. Beets te Amsterdam.
e. Kerkelijke gebouwen.
I . TOREN „DE OLDEHOVE " . Ter plaatse van een wellicht IX gestichte kapel (H. Vitus), later kerk, aan de
abdij Corvey toebehoorend, XIII d verbouwd, en in
1 595 —I 59 6 geheel gesloopt, begon men in 1529, onder
leiding van den bouwmeester Jacob van Aaken, een nieuwe
kerk te bouwen, waarvan echter alleen de toren gedeeltelij k uitgevoerd, in 1533 onder leiding van Cornelis
Frederiks beëindigd en nimmer voltooid werd. Daar de
toren van den beginne af wegens de bodemgesteldheid
sterk naar het noordwesten verzakte, moest hij in 1599,
in 1612 en in 1640 hersteld worden; in 1648 na bliksemslag wederom; na in 1 739 andermaal door brand geteisterd te zijn, waarbij de bekapping verwoest werd,
opnieuw in 1 768, 1 7 88, 1816, 1846, 18 77, en in 1908-1911
gerestaureerd, de laatste maal onder leiding van W. C. A.
Hofkamp, directeur van gemeentewerken.
Vrij staande vierkante toren van roode en gele baksteen, met banden, hoek- en negblokken, traceeringen en
afdekkingen van Bentheimer steen, bestaande uit drie
geledingen. Dubbele hoekbeeren, over de geheele hoogte
doorgevoerd en schuin afgedekt. Tegen de noordzijde,
in den hoek van den noordwestelijken steunbeer, een met
drie zijden uitgebouwde, vlak afgedekte traptoren, opgaande tot de omgang der derde geleding; langs deze
laatste geleding een in den zuidoostelijken hoek uitgespaarde gemetselde trap, voerende naar het plat. In
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de benedenste geleding, aan west- en oostzijde, groote
spitsbogige doorgangen, in 15 99, met het oog op de
verzakking dichtgemetseld (de vulling van den westelij ken
ingang kreeg XIX c' een voormetseling van waalsteenen);
aan de oostzijde schalken met gebeeldhouwde zandsteenen
kapiteelen, waarop aanzetten van kruisribgewelven en
muralen, en, ter hoogte van de tweede geleding, tandingen
voor de muren van het onuitgevoerde schip. De derde
geleding springt terug en krijgt aldus een omgang met
in de hoekbeeren gespaarde doorgangen. Aan noord- en
zuidzijde der tweede en aan alle vier de zijden der bovenste
geleding drie diepe nissen met geprofileerde dagkanten :
die in de middelste geleding spits- en de bovenste rondbogig ; deze laatste alleen aan de oostzijde nog met de
oorspronkelijke koppen van profielsteen; aan de andere
zijden later in zandsteen vernieuwd. In den noordmuur
der bovenste geleding een stuk Bentheimersteen met : 1 5 29.
Inwendig : In de eerste en tweede verdieping ronde
schalken van profielsteen, met zeskante voetstukken en
rijk gebeeldhouwde zandsteenen kapiteelen, waarop aanzetten van gewelfribben. In de plaats der onuitgevoerd
gebleven gewelven werden verschillende eiken balklagen
aangebracht, in 1 9 10 vervangen door twee balklagen van
profielijzer. In den noordmuur van de benedenruimte een
zandsteenen poortje toegang gevend tot den traptoren;
op de eerste verdieping een dergelijk poortje, scheluw in
den muur gewerkt; in de zandsteenen omlijsting hiervan
verschillende steenhouwersmerken. Op de tweede verdieping, aan de noordoostzijde, het voormalige torenwachterskamertje met venster en schouw (betegeling
nieuw). In den traptoren een spiltrap met treden van
Bentheimer steen; in de bovenste trede het jaartal 1529.
Aan de zuidzijde van den voet, in den buitenmuur
gemetseld, een gebeeldhouwde grafzerk (XVII d, omstreeks 1865 uit het bijgelegen kerkhof opgegraven)
18q.
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met ongeveer levensgroote figuren van Pieter van Dekema
(t 1568) en zijne vrouw Catherina van Loo (t 15 81),
omgeven door de wapens-Dekema en van Loo en zestien
kwartieren op acht gedeelde wapenschilden.
Twee klokken, waarvan de groote in 1633 gegoten
door Hans Falck van Neurenberg, ter vervanging eener
in 1540 te Kampen gegoten klok; en de kleine in 1637
door Jacob Noteman te Leeuwarden.
2. Van de voormalige PAROCHIEKERK VAN HOEK,
door het geslacht Cammingha gesticht, en aan de H.
Catharina gewijd, in 15 8o ontluisterd en tot tuighuis
ingericht, na velerlei wijzigingen in 1834 verbouwd tot
stadswerkhuis, sinds 1874 ingericht tot hulpziekenhuis,
dat in 1888 nogmaals werd gewijzigd, bleef nog slechts
eenig oud muurwerk (XIII ?) bewaard (zie f 1 1).
3. De NED. HERV. GROOTE- OF JACOBI JNENKERK, voormalige Dominicanen-kloosterkerk (H. Jacobus de Meerdere), is tusschen 1228 en 1245 gesticht met hulp van het
geslacht Cammingha, in 1392 door de Schieringers
grootendeels verwoest, met steun van hertog Albrecht
van Beieren sinds XV a herbouwd en uitgebreid; na
1480, onder het prioraat van Theodericus Petri nieuw
opgetrokken, XVI b voltooid, in 1567 inwendig verfraaid, in 15 76 gedeeltelijk en in 15 8o geheel door de
kloosterlingen ontruimd en door de Hervormden in
gebruik genomen, in ditzelfde jaar gedekt met leien
afkomstig van het dak der St. Vituskerk (zie e 1), in
I 58i inwendig gewit en nieuw geschilderd ; in 1616,
1 628, 1663 - 1699 meermalen hersteld, in 1842 - 1843
„gl
erestaureerd", waarbij al het muurwerk werd afgehakt, nieuw ingevoegd en gepleisterd, de vensters van
nieuwe glazen en kozijnen voorzien en het inwendige
gewijzigd; in i8 5 2 wederom gewijzigd, in 1883 gecement
en geteerd, en in i 901 gedeeltelijk van een nieuwe dak185
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bedekking voorzien. Driebeukige kerk, bestaande uit
een middenbeuk (kern XIII of XIV ?) met smallen noordbeuk (XIV) en breeden zuidbeuk (XVI a), deze laatste
met geveltoppen op elk der vier traveeën; een 5/12-gesloten
hoor (XV), waartegen aan de zuidzijde een 5/10-gesloten
kapel (I i 5 oo), later „broodkamer" geheeten, en aan de
noordzijde de voormalige sacristie (later grafkapel) en
een traptoren. Op het dak een open koepeltje (XVII d)
met klok, in 168o gegoten door Jur. Balthasar. Tegen
den zuidoostelijken koorwand de „Oranjepoort" : een
portiek (XVII c, het bovendeel vernieuwd in hout) met
gewrongen zuilen, zwikversiering, en scheluwen ingang
met eiken deur (XVII). Hierboven een ovaal venster in
gebeeldhouwde omlijsting (XVII c). Spitsboogfries boven
langs het schip en (vernieuwd) langs het koor. Westgevel
met spitsbogige en ronde nissen, uitgemetselde ronde
hoekpinakels waarop bollen en een later tegen den
middenbeuk uitgebouwd portaal. Op de zuidelijke geveltoppen gebeeldhouwde bekroningen (XVI). Tweemaal
versneden beeren tegen den noordbeuk. In den oostwand
der zijkapel een poortje met bergsteenen banden, driehoekig fronton (1663) en vers over de brooduitdeeling;
eiken met nagels beslagen deur. Hoogerop een ovaal licht
in omlijsting. Tegen de westelijke travee van den zuidbeuk een portiek (XIX b) met driehoekig fronton op
Toscaansche halvezuilen.
Inwendig: wijde spitse scheibogen op tweemaal drie
zware zuilen (vermoedelijk door ommetseling van ouder
muurwerk), van welke die aan de zuidzijde aanmerkelijk
lager dan den noordelijke ; lijstkapiteelen. In het koor,
dat ten deele ingenomen wordt door een galerij (de
„Koningskraak") op houten zuilen, loopt een spitsboogfries onder langs de kap. Houten tonzolderingen over
schip en koor; gestucadoorde over de zijbeuken. De
kerk bezit:
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Eiken preekstoel (XVII c) ; klankbord met bekroning.
Orgel (172 7, door Christ. Muller te Amsterdam, in
'928 gerestaureerd) met beelden op het front en het rugpositief; onder dit laatste het gesneden wapen van Leeuwarden.
Orgelgalerij met borstwering (XVIII b) en gedragen
door vier hardsteenen zuilen.
Geverfde eiken borstwering (XVII b) van de „kraak"
met gesneden paneelen en bankoverhuiving (XVII b).
Snijwerk (XVII b) aan eenige banken.
In het koor een toetssteenen gedenkplaat (1648) op
den vrede van Munster, in 1867 hier geplaatst uit het in
1849 afgebroken Landschapshuis (d 2).
Marmeren tombe voor J. H. Nieuwold (is 1 R 1 2 ).
Onder het koor de grafkelder der stadhouders uit het
huis van Oranje-Nassau.
Grafzerken : een (XVI, gesleten, volgens het grafboek
van Deco Wyarda en Helena van Sickama); een zeer
groote (I 155o) met alliantiewapen en uitvoerige voorstelling in relief: oordeel van Salomo ; een (XVI c) met
medaillonkoppen in de hoeken; een (XVI c) van Hayo
van Holdinga; een (i6oi, volgens het grafboek van
Carel en Andreas van Roorda).
Verschillende zerken in het schip, doch deze zijn bedekt.
Avondmaalszilver : twee van de „Oldehovekerk" (zie
e 1) afkomstige bekers (1564), waarvan een in bruikleen
gegeven aan het Friesch museum; twee (1595); twee (1684,
merken: Leeuwarden, M = 1684, en I. I. = Joh. Jans),
waarvan een in bruikleen als voren.
De KOSTERIj bevat nog den westelijken en een gedeelte
van den noordelijken arm van de KLOOSTERGANG, overkluisd met kruisribgewelven (XV d) op kraagsteenen.
Ingang met poortje (XVIII b), bekroond door een halsgeve tj e.
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4. De thans NED. HERV. GALILEËRKERK, in 1472 buiten
de stadswallen opgericht, in 14 93 voltooid, als kerk van het
toen door den edelman Tjomme Oenes Wiarda gestichte
Minderbroedersklooster Galilea, ten deele verwoest in
1498( ?) en daarna binnen de stad overgebracht en op de
tegenwoordige plaats gebouwd, in 1566 tijdelijk in handen
der Hervormden, in 15 70 hersteld en vergroot met een
noordbeuk, in 1578 door den beeldenstorm geteisterd, in
15 8o blijvend aan de Hervormden overgegaan, in 1587
verbouwd, in 1661, 1691, en 1 706 gewijzigd, in 1 795 door
de Revolutie gehavend en als vergaderlokaal gebruikt,
in 1844-1845 vernieuwd naar de plannen van Th. Romein
met behoud van den bestaanden vorm, in 1899 gerestaureerd, is een eenvoudig baksteenen gebouw, bestaande
uit een hoofdbeuk ( 15 00), een noordelijken zijbeuk
(15 70), en een 3/8-gesloten koor. Op het dak een open
koepeltorentje, in 18 3 1 gebouwd ter vervanging van een
vroegere spits. Voorgevel (XIX b); vensters en bedaking
in 1844 vernieuwd; zijbeuk in 1844 verhoogd.
Inwendig (in 1844-184 5 gewijzigd en gestukadoord)
over den hoofdbeuk een hoog houten tongewelf met
doorhangende, geprofileerde schinkels, rustend op gesneden kraagstukken (XVI a), waarvan sommigen versierd met wapens der Saksische hertogen. Tusschen hoofden noordbeuk gepleisterde zuilen, waarop in 1844 muurschilderingen met het jaartal 1 570 werden gevonden.
De kerk bezit
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII c).
Banken (XVIII b) met snijwerk versierd.
Onder den vloer grafzerken (1541, i600, 16 I 1, 1616).
5. De NED. HERV. WESTERKERK (H. Anna), oorspronkelijk kerk van het omstreeks 1460 ter plaatse van de
tegenwoordige algemeene begraafplaats gestichte St.
Annaklooster der Franciscanessen of Grauwe begijnen,
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Franciscusweerd (Fiswerd) geheeten, dat in 1472 voor het
eerst vermeld wordt; in 1498 door hertog Albrecht van
Saksen en de Schieringers bezet; in 1 5 10 overgebracht
naar „Oldehove" binnen de stad, en gebouwd nabij de
Oude gracht aan de tegenwoordige Bagijnestraat; in
I5 8 o aan de Hervormden overgegaan en achtereenvolgens
tot pakhuis, timmerhuis, brouwerij en tuchthuis ingericht; in 1637-1648 verbouwd en tot Hervormde kerk
ingericht ; in 1681-1684 vergroot met een noordelijken
beuk; in 1693 en 1696 inwendig gewijzigd; in 1845-1846
verbouwd naar de plannen van Th. Romein.
Het eenvoudige baksteenen gebouw bestaat uit een
zuidbeuk met een 3/8-gesloten koor (XVI a), en een even
hoogen noordbeuk (1684). Inwendig (in 1845 geheel
verbouwd en bepleisterd) : tusschen de beide beuken een
rij van vier zuilen (1643); gestukadoorde gewelven;
rondbogige galerij (XVII d) met trappen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d).
In de banken eenige paneelen met snijwerk (XVII d)
afkomstig van de vroegere betimmering.
Onder den vloer grafzerken.
6. Groote Kerkstraat 34. De NED. HERV., zoogenaamde
WAALSCHE KERK, voormalige kloosterkerk (H. Apostelen)
der Dominicanessen, in 1523 gesticht door Wendelmoed
Hermans, in 153o gewijd door Laurentius Hertoghe,
bisschop van Hebron, in 158o ontruimd, XVII A als
school gebruikt, in 1659 door de stad aan Gedeputeerde
Staten in bruikleen gegeven en ingericht tot kerk der
Waal sche gemeente, waarbij het schip door een muur van
het koor gescheiden en de voorgevel gewijzigd werd, in
1836-1837 hersteld, in 1839 verkleind door slooping
van het bij het R. K. armenhuis in gebruik zijnde koor;
in 1888, na opheffing der Waalsche gemeente, aan de Ned.
Hervormde gemeente overgegaan, is thans in gebruik
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voor doop- en huwelijksplechtigheden en godsdienstoefeningen voor kinderen.
Het zeer verminkte gebouw heeft een eenvoudigen
puntgevel met classicistischen ingang (XVII c) tusschen
Toscaansche pilasters, waarop een driehoekig fronton.
Inwendig: galerijen met gesneden paneelen (XVII d).
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met gewrongen trappaal.
Doophek (XVII c) met gedraaide balusters.
Orgel, in 1 73 5 geschonken door prinses Maria Louisa,
vervaardigd door J. M. Swartsburg, met gesneden
vleugelstukken en balustrade, en in 1742 aangebrachte
wapens van Johan Willem Friso en Maria Louisa.
Overhuifde heerenbank (XVII c) met gegroefde Korinthische zuilen.
Galerijen met gesneden paneelen (XVII d).
7. Nieuwe Oosterstraat B 30. De EvANG.-LUTHERSCHE
168o gesticht door Jhr. Andreas Moeller, in 1774
verbouwd en vergroot, in 1810 door de Franschen als
pakhuis der douane gebruikt, in 1888 van een nieuwe
bekapping voorzien, in 1894 inwendig gewijzigd, is een
eenvoudig gebouw met baksteenen puntgevel, waarin
een gedenksteen (1774) in gebeeldhouwde omlijsting
(XVIII c) met een opschrift en : 1774. Windvaan : zwaan.
De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII d).
Orgel met betimmering (XVIII b).
Koperen lessenaar (XVIII d).
Grafbord (geschilderd) van A. Moeller.
Zilverwerk : doopbekken, geschonken in i 709 (merken:
Leeuwarden, Friesland, P = 1709 en H D aan elkaar =
Herm. Dillinck) ; broodschaal (i8o3); offerschaaltje (1815).
In de consistoriekamer een marmeren schoorsteenmantel (XVIII c) en dertien houten wapenschilden (XVIII c).
KERK, in
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8. Wirdumerdijk. De DOOPSGEZINDE KERK, in 176o gesticht ter vervanging van de vermaningen der Vlaamsche
en Waterlandsche gemeenten, op de plaats der oude
\Vaterlandsche vermaning (1631, in 168o van steen
opgetrokken) ; in 1813, 1818 en i832 gewijzigd, in 1837
inwendig verbouwd, in 1850 vergroot, in 188 9 hersteld, is een eenvoudig vierkant gebouw, waarvoor een
classicistische zuilenportiek (i8 3 2.) met gedenksteen in
den zijwand. Inwendig vier hoekzuilen en gestucadoorde
zoldering. Eiken betimmering (XVIII d). De kerk bezit :
Eiken preekstoel, verbouwd uit eenen (XVIII d), met
koperen lezenaar (XVIII d).
Orgel (XVIII d), boven den preekstoel en evenals deze
in 1813 van de kleine Doopsgezinde kerk te Amsterdam
overgenomen, in 1848 en in 18 5 0 hersteld.
9. Speelmansstraat. De R.K. KERK VAN DEN H. DOMINIcus, in 1609 op deze plaats gesticht in een overblijfsel
van het voormalige klooster der Dominicanessen, in
1850-1869 geheel herbouwd, omstreeks 1875 vergroot
met de hierachter gelegen H. Antoniuskerk (in 1805
gebouwd), bezit :
Op het hoogaltaar een schildering (XVIII a), voorstellend Christus aan het kruis, met Maria en Johannes.
Eiken beeld ( I 15 oo) van O.L. Vrouw van Leeuwarden.
Zilverwerk : stralenmonstrans, met opschrift (1707) op
den voet; kleineren monstrans (XVIII b); vergulden
Miskelk (16 76), met op den voet gedreven voorstellingen
van de H. H. Dominicus, Thomas, Hyacinthus en
Raimundus van Pennafort; hierbij een pateen en een
lepeltje; vergulden kelk (XVIIIc) ; wierookscheepje (1765,
merken : Leeuwarden Friesland, I.B = Jul. Buissink).
Gouden boekbeslag (I 1750).
1o. Collegiesteeg, achter het Amelandshuis. De R. K.
KERK VAN DEN H. BONIFATIUS EN GEZELLEN, in 1884
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gebouwd naar de plannen van Dr. P. J. H. Cuypers, op
den Amelandshof, ter vervanging eener oudere (in 1680
door de Jezuieten aan de Vleeschmarkt gesticht), bezit:
Koperen doopvont, in 1846 vervaardigd door M. H.
Nagtheim.
Rijk gesneden eiken preekstoel (XVIII a) in den trant
van Marot.
Gesneden eiken groep (XVI a, nieuwe polychromie),
voorstellend de H. Anna Zelfderde.
Vergulden Miskelk (163o) met alliantie-wapen; dergelijken kelk op zilveren voet (16 5 2) met alliantiewapenBronchorst-Abbinga; verguld zilveren Miskelk (+ 1660,
merken: Haarlem, S en sleutel); zes zilveren kandelaars
(XVII d). Zie verder toevoegsels op blz. 395
De NED. ISRAËLIETISCHE SYNAGOGE (180 5 ) bezit:
Twee zilveren siertorens (1694); vier (XVIII) ; zes
handwijzers (XVIII).
Zilveren chanoekaluchter (I 1800).
Geborduurden wetsmantel (XVIII).
II.

I2. Van het voormalige DOIINICANEN- OF PREDIKHEERENKLOOSTER, tusschen I228 en 124 5 gesticht, in

1392 verwoest, XV a herbouwd en vergroot, bestaan
nog slechts de kloosterkerk (e 3) en een gedeelte van de
overwelfde kruisgang, in de tegenwoordige kosterswoning der Groote kerk (zie e 3 blz. 187), gevormd door
vijf vakken met ster- en twee met kruisgewelven, welker
ribben van profielsteen rusten op gemetselde kraagsteenen.

f. Gebouwen van liefdadigheid enz.
I. Het OLD BURGERWEESHUIS, in 1534 gesticht door
Auck Petersdochter, echtgenoote van den schepen Lieuwe
Lieuwezoon, in 1563 vervangen door een grooter aan
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het Raadhuisplein, in 1596 in algemeen stedelijk gebruik
overgegaan, in 1634 wederom vergroot, in 1672 gedeeltelijk vernieuwd, in 1675 , na de stichting van het stadsweeshuis, tot burgerweeshuis teruggebracht, in 1763 gewijzigd, in 1 795 ontruimd en ingericht tot kazerne der
Fransche troepen, die het inwendig vernielden, in 18o8
hersteld, in 1873 vervangen door een nieuw gebouw aan
Zaailand en Zuiderstraat. In den zijgevel van dit gebouw
aan de Zuiderstraat is overgebracht een poortje (1672),
de voormalige hoofdingang van het vroegere weeshuis,
geflankeerd door pilasters versierd met bloem- en vruchtfestoenen, ook tegen de dagkanten, en met pseudoIonische kapiteelen, waarin kopjes en : 1673 ; gebogen
fronton, in welks gevelveld een ovale lichtopening in
cartouche; hierboven een door drie kinderfiguren gehouden bekroning met wapens-Glinstra, -van Viersen,
-Mamminga, -Hittinga, -Faetsma, -van Heckma, en -van
Burmania, opschrift, en : 1672.
2. Jakobijner Kerkhof I. Het NIEUWE STADSWEESHUIS,
in 1675 gesticht, in 1795 ontruimd en door de Fransche
troepen bezet, in 1802 op staatskosten hersteld, in 183418 35 tengevolge eener testamentaire beschikking van
Jacobus Martinus Baljee, oud-Raad van Nederlandsch
Indië, gewezen verpleegde der stichting, verbouwd en
vergroot, wederom in 1869, in 1888 en in 1907 uitgebreid, bezit van het oorspronkelijke gebouw nog eer
classicistisch zandsteenen poortje, geflankeerd door
Ionische pilasters. In de bekroning het stadswapen met
ornament, opschrift en : 1675.
3. Het RITSKE-BOELEMA-GASTHUIS, kort vóór 1547 in
de Speelmanstraat opgericht door Ritske Boelema en
onder beheer van het Zoete-naam-Jezusgilde gesteld; na
de opheffing van dit gilde, in 15 8o, zelfstandig voortgezet, in 1623-1632 verplaatst naar de Monnikenmuur-
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straat, in 1639 vergroot, en andermaal in 1823 en 1840,
is in 1849-18 5 0 overgebracht naar de Tweebaksmarkt,
waar het ter plaatse van het voormalige Minderbroedersklooster en van het hiertoe gesloopte Landhuis (zie d 2)
nieuw werd opgetrokken naar de plannen en onder leiding
van F. Stoett. Dit gebouw is in 1863 vergroot.
4. Van het oude GABBEMA-GASTHUIS, in 1634 ten
Noorden van de Groote kerk gebouwd, in 1 906 vervangen door een nieuw gebouw in de Wijbrand de Geeststraat, bestaat nog een poortje, dat naar de nieuwe stichting werd overgebracht.
5. Jacobijner Kerkhof 7. Het BOSHUIZEN-GASTHUIS, in
1652 gesticht door Anna van Eysinga (t 165 5 ), echtgenoote van Philip van Boshuizen, grietman van Het Bilt,
heeft van de oorspronkelijke stichting nog den aanleg,
bestaande uit een binnenhof, omsloten door eenvoudige
huisjes. In den buitenmuur een poortje (midden--XVII)
van bak- en bergsteen, te weerszijden waarvan een opschrift. Naar het binnenplein een dergelijk poortje met
zandsteenen bekroning waarin : 1652; in den sluitsteen
een engelenkopje.
6. Groote Kerkstraat. Het ST. ANTONIE-GASTHUIS, in
1425 vermeld, in 18 77 geheel verbouwd, bezit vier
gegoten zilveren kandelaars (merken : Leeuwarden, Friesland, K = 178 7, meesterteeken van P. Meeter) ; twee
zilveren komforen (1707, Leeuwarder keur).
Een uit de oude gebouwen afkomstig poortje is overgebracht naar het Nieuw St. Anthonie-gasthuis (f 7).
7. Groeneweg. Het NIEUW ST. ANTONIE-GASTHUIS, in
1862-1864 gebouwd als uitbreiding van het oude (f 6)
heeft in den Julianavleugel (1910) een zandsteenen poortje
(1682), afkomstig uit het oude huis, met een gebeeldhouwd fronton, waarop drie nieuwe beelden.
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8. Noordersingel. Het MARCELIS GOVERTS-GASTHUIS,
in 1658 gesticht op den Grachtswal door den bouwmeester
Marcelis Goverts en zijn vrouw Mayke Marcus, in 1766
verbouwd, in 18 76-18 77 overgebracht naar de tegenwoordige plaats, heeft van de oorspronkelijke stichting
nog een poortje (XVII c), geflankeerd door Toscaansche
pilasters, die een hoofdgestel dragen met gebogen fronton
(waarin later een bovenlicht is aangebracht), bekroond
door twee putti, die een alliantiewapen houden.
9. Groote Kerkstraat 24. Het NED. HERV. DIACONIEin 1 7 55 gesticht, en gevestigd in het gebouw der
opgeheven Landschapsmunt (in i 55 2-1554 gebouwd als
stins voor Wilco van Holdinga, en later Schwartzenbergshuis genaamd), dat in 1758 hiertoe gewijzigd en vergroot
werd ; in 1762 uitgebreid met een vleugel aan de Bollemansteeg, ter plaatse van de z.g. Bollemanskamers (1607);
in 1 794 door brand geteisterd en hersteld, in 1835 verbouwd, in 1850 gedeeltelijk vernieuwd en andermaal in
1873-1875, in 1886 gewijzigd door verbouwing van den
vleugel aan de Bollemansteeg, in 1905 wederom gewijzigd,
heeft boven den ingang figuren (XVIII c) van een man
en eene vrouw in de kleedij der verpleegden, afkomstig
van het vroegere gebouw. In een achtergevel een groote
gebeeldhouwde gedenksteen met opschrift en : 1758.
HUIS,

10. Het STADSZIEKENHUIS, in 1841-1842 gebouwd ter
vervanging van een ouder (in 1825 gevestigd in de voormalige scherprechterswoning), is in 1853, 1889,1896, 1901
en 1 905 verbouwd en vergroot.
I I. Het HULPZIEKENHUIS, sinds 1874 gevestigd in de,
na velerlei wijziging, in 1834 tot Stadswerkhuis verbouwde Hoeksterkerk (zie e 2), heeft van dit laatste gebouw nog overblijfselen (XIII ?) van een zijmuur bewaard.
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I2. Nieuwestad Zz. Van de z.g. POPTAKAMERS, een
hofje, midden-XVI gesticht door Eesck van Popma,
vrouw van Sybolt van Aylva, in 1696 vergroot door
Dr. Henricus Popta, omstreeks 1846 gesloopt, bestaat nog
het Popta-poortje, naar een lateren bewoner meest het
Struivingspoortje genoemd, in 1915 gerestaureerd door
den architect G. J. Veenstra, en opnieuw gesteld. Het
poortje heeft een ingang geflankeerd door met vruchtfestoenen behangen bergsteenen pilasters met composietkapiteelen, die een hoofdgestel dragen met uitgebogen
fries en gebogen kroonlijst. In het gevelveld het wapenPopta en : 1696. Hierboven een baksteenen halsgevelvormige bekroning met gebeeldhouwde aanzetkrullen en
afdekkingen, en een segmentvormig fronton.
g. Particuliere gebouwen.
A. Late gothiek.
I. Ossekop. Hoekhuis (XVI a). Boven den afgesnoten
benedenhoek een uitkraging naar het vierkant. Boven de
benedenvensters twee gevlochten segmentbogen van
groene en gele steen. Spitsbogige ingang van profielsteen,
om de laag met twee lagen vroeger groen verglaasde,
thans groen geverfde baksteenen.
B. Renaissance.
Trapgevels, meerendeels met geprofileerde zandsteenen
lijsten, afdekkingen en toppilaster op kopje:
2. Kleine Hoogstraat, hoek Muggesteeg 1. Trapgevel
(1630, gepleisterd). In de sluitsteenen der korfbogige vensterbogen engelenkopjes. In den zijgevel sierankers.
3. Bagijnestraat 44. Dergelijke gevel (XVII b). Gesneden voordeur (XVIII c).
4. Eewal 80. Dergelijke gevel (XVII b). Ontlastingsbogen met gebeeldhouwde sluitsteenen. Sierankers.
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5. Dokkumerend 291. Dergelijke gevel (XVII A, gepleisterd).
6. Korenmarkt 230. Dergelijke gevel (XVII A).
7. Nieuweburen I I3. Dergelijke gevel (vermoedelijk
vernieuwd).
8. Tuinen I I. Dergelijke gevel (XVII A).
9. Groote Hoogstraat 16. Dergelijke gevel (XVII c,
gepleisterd).
10. Sint Jacobstraat 7. Dergelijke gevel (XVII c) met
Ionische pilasterstellingen.
I I. Korenmarkt 23o. Dergelijke gevel (XVII c).
12. Nieuwe Oosterstraat 18. Dergelijke gevel (XVII c,
gepleisterd). Gesmeden deurkalf.
13. Nieuwestad (zuidzijde) 46. Dergelijke gevel
(XVII c). Sierankers.
14. Raadhuisstraat 6. Dergelijke gevel (XVII c). Ontlastingsbogen met zandsteenen boogblokken. Ankers.
I5. Speelmanstraat 19. Dergelijke gevel (XVII c).
16. Voorstreek 29I. Dergelijke gevel (XVII c, gepleisterd).
17. Weaze 40. Dergelijke gevel (XVII). In het midden
een gevelsteen (orgel, en Spaansch opschrift) : te weerszij den twee waarschijnlijk later aangebrachte steenen met :
1743. Sierankers.
Pilastergevels :
18. Sint Jacobsstraat 13.1) Gevel (gebouwd in '635 voor
den Deventenaar Dirck Albertsz., wellicht door Pieter
Adriaansz. van Sexbierum) van bak- en zandsteen in den
trant van Hendrik de Keyser. Top met twee groote
trappen, waartegen klauwstukken ; driepasvormige bekroning ( 1 1700). Gekoppelde pilasters en boogtrommels
met vullingen in den trant van Hendrik de Keyser. Ge1) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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beeldhouwd fries met voorstellingen, betreffende het
drukkersbedrijf. Twee gebeeldhouwde cartouches met:
1635.
19. Achter de Groote kerk 2i. Pilastergevel. In het
midden een alliantie-wapen, rechts hiervan een steen met
648.
2o. Nieuwestad (noordzijde) 1 55 . Vier baksteenen pilasters (XV1Ib)met zandsteenen voetstukken en kapiteelen,
rustend op kraagsteenen met leeuwenmaskers.
21. Tweebaksmarkt 45. Verminkte topgevel (XVIIA).
Ontlastingsbogen. Sierankers.
22. Uniabuurt 8. Verminkte trapgevel (XVII A,
gepleisterd). Console met leeuwenmasker van een vroegeren toppilaster.
23. Nieuwestad (zuidzijde) 54. Verminkte trapgevel
(midden-XVII) met blokken en een console met engelenkopje van een verdwenen toppilaster.
24. Bagijnestraat 43. Gewijzigde topgevel met waterlijsten en met een fries, waarin koppen en festoenen. Gevelsteen met afbeelding van de voormalige kerk der
Grauwe begijnen, en twee steenen met : 1653.
2 5.. Bagijnestraat 45. Gepleisterde gevel met drie gevelsteenen: 1654.
26. Hofplein 34. Pilaster gevel, waarin een gevelsteen
(Mercurius) en cartouche met : 166o.
27. Korenmarkt 203. Verminkte pilastergevel met
Ionische pilasters, waaronder gebeeldhouwde console's in
den trant van Lutma. Cartouche met : 1665. In het midden
blanke wapenschilden; boven de bovenvensters slingers
van schelpen.
28. Raadhuisplein 24. Pilasterstellingen naast de vensters der verdieping. In het midden een gevelsteen („In de
fortuyn"), Onder de vensters twee cartouches met : 1666.
29. St. Jacobsstraat i i. (Hotel „de Phoenix"). Pilastergevel van drie verdiepingen: beneden Dorische, daarI98

LEEUWARDEN

boven Ionische en vervolgens Korinthische pilasters met
zandsteenen voetstukken en kapiteelen. Langs de bovenste lichtkozijnen festoenen, en boven de vensters der eerste
verdieping zware bloemslingers. Cartouches met : 1666.
3 0. Voorstreek 62. Het voormalige AMELANDSHUIS
stins van het geslacht van Cammingha (reeds IX vermeld
als bezitters ven Ameland), vóór 145o gesticht, in 1466
versterkt met een „bolwirck mit balsteen", in 1584-1625
geheel ombouwd met woonhuizen, in 1678 herbouwd, in
1691-1715 gewijzigd, XIX a verbouwd en gepleisterd.
Gevel met vier Korinthische pilasters, oprijzend boven de
benedenverdieping; bloemslingers boven de zijvensters
der middenverdieping; voor het middenvenster een balkon. Voor de vensters der bovenverdieping hekwerk. In
het fries onder de gootlijst de twee en dertig kwartieren
van Frans Doecke van Cammingha (t 168o), den laatste
van dit geslacht. Hieronder, in 't midden, een steen met
zijn eigen wapen en: 1676.
3 I . Heerenstraat 7. Eenvoudige gevel met korfbogige
ontlastingsbogen. Gevelsteen met : 1669.
3 2. Groote Hoogstraat 47. Fragment van een gevel
(XVII c). Sierankers.
33. Kleine Kerkstraat 45 . Verminkte topgevel (XVII c)
met twee cartouches te weerszijden van het bovenvenster.
34. Kruisstraat 25. Verminkte gevel (XVII c) met
ontlastingsbogen. Dakvenster in gesneden omlijsting
(XVIII c).
35. Droevendal 20. Pilastergevel (XVII c). Beneden
Dorische, boven Ionische kapiteelen. Boven de vensters
strekken, waarin beneden kopjes en boven leeuwenmaskers.
36. Nieuweburen 129. Gevel (XVII c) met Dorische
pilasterstelling tegen de eerste verdieping. Waterlijst en
zandsteenen blokken. Gesneden deurkalf.
3 7. Weaze 12. Gevel (XVII c). Vier Korinthische
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pilasters met hoofdgestel. Onder de vensters van den
verhoogd liggenden beganegrond, lauwerkransen en
bloemfestoenen. In het uitgebouwde benedenhuis een
lage winkel, in het voorste gedeelte waarvan een doorloop
op twee zuiltjes.
38. Tweebaksmarkt 47. Gevel (XVII c) met doorgaande
Ionische pilasters en hoofdgestel. Driehoekig fronton,
waarin draperiën, krans en gekruiste bijlbundels.
39. Weerd 20. Verminkte topgevel (XVII c, gepleisterd). Inwendig : eiken trap met gesneden trappalen
en balusters.
40. Groentemarkt i . Verminkte pilastergevel (1697,
top verdwenen); pilasters met Ionische kapiteelen. Uithangteeken (vergulde hand).
41. Bagijnestraat 580. Verminkte gevel (XVII d) met
ontlastingsbogen, boogblokken en gebeeldhouwde lijst.
42. Bij de Put 2. Fragment van een gevel (XVII d)
met ontlastingsbogen en sierankers.
43. Bollemansteeg 7. Verminkte gevel (XVII d).
44. Eewal 43. Fragment van een gevel (XVII d) met
ingang onder stoep. Onder de vensters bloemslingers.
45. Groote Kerkstraat 65. Fragment (XVII d) van
een bak- en bergsteenen gevel. Te halver hoogte een
versierde lijst. Ontlastingsbogen met engelenkopjes. Gesneden deur met kalf (XVIII d).
46. Weaze 25. Gevel (XVII d) van bak- en bergsteen,
welks top is weggebroken en door een rechte gootlijst
vervangen. Gekoppelde Dorische pilasters op versierde
overkragingslijst. Ontlastingsbogen. Fries met vlechtingen
en zandsteenen blokken.
47. Blokhuisplein i8. Ontlastingsbogen (XVII d). Gevelsteen met opschrift. Deur en gesneden kalf (XVIII c).
48. Werd I. Verminkte gevel (XVII d) met versierde overkragingslijst tusschen en naast de vensters
der bovenverdieping.

i
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49. Druifstreek 53 . Verminkte gevel (XVII d) met
lijst onder lichte overknaging van het bovendeel. Zandsteenen leeuwenmasker op den hoek.
5 0. Korfmakerstraat 1 5 . Dergelijk fragment (XVII d)
met pilasters tegen de verdieping.
5 I. Tweebaksmarkt 49. Dergelijk fragment (XVII d,
pui verbouwd). Hiernaast een poortje met alliantiewapen
onder fronton met : 1641. Inwendig : gang met gestucte
kruisgewelven, voortgezet over de trap, en rustend op tien
zandsteenen knaagstukken: ramskoppen (XVII b), eiken
trap met gesneden trappaal en balusters, en, op de leuning
een leeuw en een putto. Zandsteenen portiek (XVII b)
met gebroken fronton. Aan de achterzijde gebeeldhouwde
schilden van alliantiewapen. Tegelbekleedingen. Op den
zolder een verborgen ruimte (,,smokkelzolder").
5 2. Tweebaksmarkt 51. Verminkte gevel (XVII b)
van bak- en bergsteen. Fragmenten van overkragingslijsten. Beneden drie ontlastingsbogen. Aan den zijgevel
een uitgemetselde schoorsteen rustend op kraagsteen met
leeuwenmasker.
53. Bollemansteeg 5. Verminkte gevel met gevelsteen: 1726.
54. Kalksteeg 5. Gepleisterde gevel met gevelsteen :
1726.
55. Achter de Groote kerk 1 7. Kosterswoning der
Groote kerk (zie e 3).
56. Nieuwestad (noordzijde) 41. In een modernen
gevel een kroonlijst met halfrond afgedekt venster in
gesneden omlijsting (XVIII b). Onder de gootlijst gesneden consoles (XVIII b).
5 7. Kleine Kerkstraat 6. Winkelhuis met puntgevel
(XVIII A). Boven de oorspronkelijke kozijnen zijn
moderne spiegelruiten aangebracht. Twee waterlij sten.
Links hiervan een poortje (XVIII A) met uitgehakte
alliantiewapens.
20I

LEEUWARDEN

5 8. Groote Kerkstraat 7 en 9. Oorspronkelijk patricisch huis met dwarshuis, waarvan het laatste in 1742
door prinses Maria Louisa als vleugel bij het Princessehof
werd getrokken (d 11). Nr. 7 heeft thans nog een voordeur
met pilasters en gesneden deurkalf (XVIII b). Nr. 9
heeft een gevel (XVIII b) met Korinthische pilasters. In
het fronton een gesneden draperie.
59. Bagijnestraat S4. Gebeeldhouwd fries, waarin
1752. Gesneden deurkalf.
6o. Korenmarkt 244. Fragment van een halsgevel
met gebeeldhouwde versieringen. Onder het bovenste
raam in den top een korfstuk met :1753.
61. Nieuwesteeg 5. Boven den ingang een venster
in gesneden omlijsting (XVIII c).
62. Tweebakgmarkt 32. Verminkte gevel (XVIII c)
met zandsteenen blokken een rechte kroonlijst op gesneden consoles.
63. Weerd 16. Helft van een woonhuis (XVIII c) met
gesneden consoles onder een kroonlijst met versierd fries,
waarin : „Anno" (het jaartal stond op de verbouwde
helft).
64. Nieuwesteeg 3. Gesneden omlijsting (XVIII d)
van een venster boven den ingang.
65. Hofplein 44. Eenvoudige gevel (XVIII d). Kroonlijst, waarop balustrade.
C. Lodewijkstijlen.
Ingezwenkte halsgevels met driehoekig of gebogen
fronton, danwel met een gebeeldhouwde kuif, aanzetkrullen, waaronder draagsteenen, veelal met jaartal:
66. Korenmarkt 244. Halsgevel. Op de consoles
onder het middenvenster : 1713.
67. Bagijnestraat 52. Dergelijke gevel. Cartouche met
alliantiewapen van Hillebrand Andeles en Hopkje Buma,
en: 172 5 . Gesneden deurkalf.
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68. Tuinen 32. Dergelijke gevel. Op de draagsteenen:
I 7So.

69. Breedstraat 55. Dergelijke gevel (XVIII b), waarin
wapens en gebeeldhouwde cartouche.
70. Nieuwestad (zuidzijde) i56. Dergelijke gevel
(1 75 6). Onder het bovenste venster gebeeldhouwde korfstukken. Fronton met siervaas.
71. Voorstreek` 283. Dergelijke gevel met versierde
aanzetkrullen, waaronder draagsteenen met : 1756.
72. Nieuweburen 67. Dergelijke gevel (1759).
73 . Nieuwestad (noordzijde) 39. Dergelijke gevel
( I 75 9).
74. Turfmarkt 6. Dergelijke gevel (1764).
75 . Korenmarkt 209. Dergelijke gevel (1765). Ingang
geflankeerd door Ionische pilasters; gesneden deurkalf.
76. Weaze 32. Dergelijke gevel (1768).
77. Nieuwestad (noordzijde) 121. Dergelijke gevel
(1770), met gebeeldhouwde afdekking. In den top een
gevelsteen (ijsbeer).
78. Amelandstraat 42. Dergelijke gevel (1773).
79. Nieuwestad Zz. 78. Dergelijke gevel (XVIII c).
80. Nauw i86. Dergelijke gevel (1785).
81. Eewal 53. Dergelijke gevel (XVIII d).
82. St. Jacobsstraat 15. Dergelijke gevel (XVIII d).
83. Zuidvliet 46. Dergelijke gevel (XVIII d), met
ovale lichtopening in zandsteenen omlijsting.
Gevels met rechte kroonlijst, meerendeels op gebeeldhouwde consoles :
84. Groote Kerkstraat 18. Gevel met ingangstravee
geflankeerd door pilasters, beneden Dorisch, boven
Ionisch. Tusschen de pilasters, in den boog van den
ingang ornament en: 1683. Boven de kroonlijst een dakvenster. Inwendig : betimmeringen met snijwerk.
85. Doelestraat 8. Gevel (XVII d, gepleisterd). Hooge
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stoep. Ingang, waarboven een venster in gesneden omlijsting. Inwendig : in de vestibule stuc-versieringen. Eiken
trap met gebeeldhouwde balusters ; gesneden deuren.
86. Groote Kerkstraat 3i. Gevel (XVIII a). Gesneden
deurkalf. Inwendig : eiken trap, tot den zolder opgaande,
met gesneden trappalen en balusters.
87. Boterhoek 139. Eenvoudige gevel, waarin steen
met 1732. Gesneden deur.
88. Tweebaksmarkt 64. Gevel (XVIII b). Gesneden
deur, omlijst door pilasters en daarop rustende kroonlijst, waarboven een venster in gesneden omlijsting met
wapenschild. Te weerszijden van dit venster steenen met:
1740. Inwendig : trap met gesneden trappalen en balusters.
89. Nieuwestad Nz. 61. Gevel (XVIII b). Middenrisaliet met hoofdingang, waarboven lichtkozijn in gesneden omlijsting; hiernaast : 1747, en erboven een afgehakt alliantiewapen. Twee dakvensters in gesneden
omlijsting. Boven de vensters bloemslingers. Om de
vensterkozijnen zijn later lijsten van portland-cement
getrokken.
90. Tweebaksmarkt 36. Gevel (XVIII b). Hooge stoep
met ijzeren hekken. Dakvenster met gesneden omlijsting.
91. Druifstreek 57. Dergelijke gevel (XVIII c). Versierd fries.
92. Eebuurt 12. Eenvoudige gevel (XVIII c). Inwendig : betimmeringen.
93. Eebuurt 14. Gevel (XVIII c). Deur met bekroning. Inwendig: betimmeringen met snijwerk.
94. Grachtswal Zz.167. Gevel (XVIII c). Middenpartij,
waarboven op consoles een dakvenster met gebeeldhouwde bekroning, waarin een afgehakt alliantiewapen.
Inwendig : gesneden deuren.
95. Groote Hoogstraat 32. Gevel (XVIII c, gepleisterd). Gesneden bovenlicht.
96. Kleine Hoogstraat 18. Dergelijke gevel (XVIII c).
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97. Nauw 1 72. Hoekhuis Nauw-Nieuwestad. Voorgevel (XVIII c). Terzijde een trapgevel (XVII c) met
sierankers en ontlastingsbogen.
98. Koningstraat, hoek Turfmarkt. Huis, in 1781
gebouwd voor Jhr. Frans J. J. van Eysinga, in 1797
vergroot door het bijtrekken van een naastgelegen pand
(hoek Turfmarkt), sinds 1881 hoofdgebouw van het toen
hierin gevestigde Friesch museum (zie h 1). De beide
gevels bestaan uit een hardsteenen plint voor de kelderverdieping, waarboven twee verdiepingen van baksteen
zijn opgetrokken. Ingang en venstér daarboven in eenvoudige onlijsting. Kroonlijst met triglyphen. Inwendig
(in 1907 en 1924 eenigszins gewijzigd in verband met de
uitbreiding van het museum) : rechts van de gang een
kleine hoekkamer met betimmering, schoorsteen met
grauwtje en fragmenten van een geschilderd behang (alles
I 1798); kamer met betimmering ( I 1 79 8); kamer
(thans Poptazaal) met stucplafond, schoorsteenen met
grauwtjes, deurstukken in grijs, en overblijfselen van
blauw zijden damast-behang in 178 3 vervaardigd door
Ernst van Poemeren en Abr. Laeter. Links van de gang
de „bestuurskamer", waarin een stucplafond en een grijs
marmeren schoorsteen met spiegel (ter vervanging van
een vroeger schoorsteenstuk), waarboven een grauwtje,
in vergulde omlijsting (alles 1 '7 83); vertrek (Oranjezaal)
met rijke betimmering (1 781). Eiken trap met leuning
uit den tijd van den bouw.
99. Breedstraat 5 2. Gevel (XVIII d). Gesneden omlijsting van het venster boven de deur.
100. Druifstreek 59. Dergelijke gevel (XVIII d).
Gesneden deurkalf en bovenlicht.
1 o I . Druifstreek 63. Dergelijke gevel (XVIII d).
Hardsteenen stoep ; trap met ijzeren leuning en hekwerk.
102. Eewal 73 . Dergelijke gevel (XVIII d) met gesneden deur. Inwendig : betimmeringen.
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103 . Galileërkerkstraat 1 7. Dergelijke gevel (XVIII d).
Ingang met gesneden boven li cht, waarboven een venster
in dito omlijsting.
104. Groote Kerkstraat 20. Gevel (XVIII c d). Houten
attiek en dakvenster in omlijsting. Ingang tusschen
Ionische pilasters. Gesneden deur met medaillon (trant
Lodewijk XVI) en bovenlicht. Onder de goot vijf
consoles (XVIII c).
105. Groote Kerkstraat 29. Gevel (XVIII d). Inwendig:
in een der benedenvertrekken een in hout gesneden schoorsteenmantel (XVIII a) met spiegel en mythologische
schildering. Trap (XVIII a) met gesneden leuning. Op de
bovenverdieping een houten schoorsteenmantel (XVIII b)
met spiegel en geschilderd damesportret (XVII c). In een
ander vertrek een Hindelooper betimmering, houtsnijwerk
en Makkumer tegels, benevens verschillende voorwerpen
uit Hindeloopen afkomstig.
106. Hofplein 33. Dergelijke gevel (XVIII d), waarin
een gesneden deurkozijn.
107. Noordvliet 7. Dergelijke gevel (XVIII d) met
gesneden deur en bovenlicht.
108. Ossekop 9. Breede gevel (XVIII d) met rechte
kroonlijst. Boven de middenpartij een driehoekig fronton,
waarin portretmedaillon. In de middentravee deur met
venster hierboven in omlijsting. Op de bekroning van
den ingang twee siervazen. Gesneden bovenlicht en
kalf. IJzeren stoephek.
109. Weerd 18. Gevel (XVIII d). Hooge stoep met
leuning. Ingang met gesneden festoenen, waarboven een
op kraagsteenen uitgebouwde arkel.
110. Eewal 65. Gevel (XIX a). Deuromlijsting en
gesneden kalf.
I I I. Groote Kerkstraat 73. Gevel (XIX a) met dakvenster in houten omlijsting. Gesneden deur.
I I 2. Nieuwestad Nz. 49. Heerenhuis (XIX a), be206
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staande uit kelderverdieping en drie bovenverdiepingen.
Gevel van vijf traveën met klassicistischen ingang op
hooge stoep. Gesneden deur en venster daarboven
tusschen Ionische pilasters. Voor de vensters der eerste
verdieping ijzeren hekken. Stoeppalen met kettingen.
113. Nieuwestad Nz. 51. Dergelijke gevel (XIX a)
met gesneden deur, kalf en bovenlicht. Stoeppaalen en
hekken. Hekjes voor de vensters der tweede verdieping.
114-116. Zuidvliet 10, 12 en 14. Drie gevels
(XIX a) met gesneden voordeur en deurkalf.
Herberg:
I I7. Hoekstersingel 1. Herberg (XVIII d) „Het Blauwhuis". Voorgevel met portiek op Dorische zuilen.
Pakhuisgevels :
I I8-119. Zwitsersch waltje 4 en 6. Pakhuis (XVII b)
met ontlastingsbogen boven drie van de zes oorspronkelijke lichtkozijnen der bovenste verdieping. Sierankers.
120. Amelandstraat I2. Puntgevel. Ontlastingsbogen
met zandsteenen boogblokken. Gevelsteen, voorstellend
een kuiper, en een met : 1686.
I2I. Olde Galileën 5. Pakhuis (XVII d) „Eeburg",
met topgevel en kruiskozijnen.
122. Zuidvliet 22. Pakhuis „Groningen". Gevel met
klaverbladvormigen top, op welks hoeken draagsteenen
met 1755. In den top een vaasvormige versiering.
I2 3 . Molensteeg 7. Puntgevel met geprofileerde dekplaten. In den top een gevelsteen met : 1763.
124. Oostersingel 2. Pakhuis „Petersburg", met twee
topgevels (XVIII c).
125. Zuidvliet 292. Pakhuisgevel (XVIII c).
126. Zuidvliet 24. Pakhuis „Friesland". Gevel met
klaverbladvormigen top, waarin een vaasvormige versiering (als 22) .Twee draagsteenen met : 1793.
207

LEEUWARDEN

12.7. Noordvliet 9. Pakhuis (XVIII d) met topgevel.
12.8. Zuidvliet i6. Pakhuisgevel met ankers : i 8o6.
129. Zuidvliet 26. Pakhuis (XIX a) „Koningsbergen".
Puntgevel met rondbogigen ingang en vensters.
Poortes:
I. Naast Tweebaksmarkt 49. Poortje (1641). Zie
g 51.
2. Jacobijner Kerkhof 7. Poortje (16 5 2) van het
Boshuizen-gasthuis (zie f 5).
3. Noordersingel 54. Poortje (1658) van het Marcelis
Goverts-gasthuis (zie f 8).
4. Zuiderstraat. Poortje (1672) van het Old Burgerweeshuis (zie f 1).
5. Jacobijner Kerkhof 1. Poortje (1675) van het
nieuwe Stadsweeshuis (zie f 2).
6. Tweebaksmarkt 25. In een der portalen van het
moderne postkantoor ingemetseld bevindt zich een
poortje (XVII c), afkomstig uit de gang van een der
perceelen, die vroeger op deze plaats stonden. Omlijsting
van profielsteen; doorbroken fronton met in het midden
een siervaas en op de hoeken zandsteenen bollen.
7. Groote Kerkstraat 17. Poort (XVII d) der voormalige rij school van het stadhouderlijk hof (zie d 1o).
Korfbogige ingang tusschen Toscaansche pilasters. Hiernaast een poortje met Korinthische pilasters, waarop een
gebogen fronton met: 1680.
8. Nieuwestad Zz., naast nr. 58. Het STRUIVINGSOf POPTA-POORTJE (1696) (zie f I2).
Fragmenten van gevels:
I. Groote Kerkstraat 13. Waarschijnlijk de voormalige Papingastins (zie d i i). Huis met dwarshuis en
een verminkten traptoren (XVI ?). Inwendig : eiken trap
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en betimmeringen; gemetselde wenteltrap en overkluisde
kelders. Op het portaal der verdieping twee deuren in
omlijsting. In een bovenkamer een geschilderd plafond
(XVIII a b, trant van D. Marot); schoorsteen waarin een
schildering (XVII c, copie naar een Italiaansch voorbeeld), voorstellend de H. Familie.
2. Nieuwestad 103. Verminkte gevel (XVII a), in
den trant van Vredeman de Vries, met gebeeldhouwde
vullingen in de boogtrommels.
3. Breedstraat 45. Verminkte gevel (XVII b), waarin
ontlastingsbogen met boogblokken. Sierankers.
4. Eewal 66. In den voorgevel van het hoekhuis
(XVII b) een gedenksteen (jaartal verdwenen); aan den
zijgevel ontlastingsbogen, banden, lijsten en engelenkopjes. Sierankers.
5. Heerenwaltje I. Verminkte pakhuisgevel (XVII b)
met sierankers.
6. Heerenwaltje 12. Verminkte gevel (XVII b) met
ontlastingsbogen en sierankers.
7. Poststraat 43. In den zijgevel ontlastingsbogen en
sierankers (XVII b); gevelsteen „In de ronde os".
8. Raadhuisstraat 2. Verminkte gevel (XVII b) met
ontlastingsbogen en sierankers.
9. Noordvliet 109. In 1917 vernieuwde trapgevel
met versieringen van een ouderen; oeil de boeuf (XVIII c)
en twee steenen: 1755 (en 1917).
Details van buitenarchitectuur :
I. Oosterstraat 4. Ontlastingsbogen met drie engelenkopjes (XVII c).
2. Eewal 78. Ingang (XVVII d) in versierde omlij sting.
3. Eewal 47. Versierde overkragingslijst tu'sschen de
vensters der bovenverdieping.
14
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4. Uniabuurt 6. Gootlijst op gesneden consoles;
gebeeldhouwd dakvenster; gesneden deurkalf (alles
XVIII a).
5. Turfmarkt 11. Gootlijst met : 175 I. Gesneden
deurkalf.
6. Groote Kerkstraat 7. Voordeur met pilasters en
gesneden deurkalf (XVIII b). Inwendig : betimmering
en stucwerk (XVIII).
7. Nieuwestad Nz. 53. Gesneden dakvenster (1767).
Inwendig: betimmeringen (XVII d). Een uit dit perceel
afkomstig gangfonteintje is overgebracht naar het Prinsessehof.
8. Poststraat 35. Aan een tot pakhuis ingericht perceel een rechte kroonlijst op gesneden consoles (XVIII c).
9. Tuinen 27. Gesneden deurkalf (XVIII c), waarboven, vóór het bovenlicht, een vrijstaande vergulde
leeuw.
I o. Voorstreek 3 24. Kroonlijst (XVIII c) met drie
consoles, waartusschen triglyphen.
I I. Voorstreek 26o. Kroonlijst op gesneden consoles.
Op de moderne onderpui vier vaasvormige ornamenten
(alles XVIII d).
12. Voorstreek 261. Kroonlijst (XVIII c) op gesneden
consoles.
13. Eewal 92. Gesneden bovenlicht (XVIII d).
14. Heerenwaltje io. Gesneden deur (XVIII d) en
bovenlicht.
15. Heerenwaltje 18. Omlijste ingang (XVIII d) met
kroonlijst waaronder festoenen; op de pilasters ramskoppen.
16. Groote Kerkstraat 22. Stoephek (XVIII). Inwendig : betimmeringen.
17. Eewal 76. Classicistische ingang (+ 1800) met
gesneden deur.
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Fragmenten en details van binnenarchitectuur, voor
zoover nog niet vermeld:
I. Tweebaksmarkt 49. Zie g 51 op blz.

201.

2. Groote Kerkstraat 3 8. In de gang een houten
portiek (XVII d) met composietpilasters, snijwerk en
een alliantiewapen in het sluitstuk van den boog.

Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
Weaze 3 o (XVI c, afgehakt wapen, guldenvliesketen
en devies); Groote Kerkstraat 43 (twee: de bovenste,
XVI B, voorstellend een burcht, met opschrift „aed
Levwerd"; daaronder een met huismerk en de jaartallen
I I71, oorspronkelijk 1671 ?, en : 1762); Bagijnestraat 61
(1617) ; Nieuweburen 107 0639) ; Groote Kerkstraat 69
(twee, waarvan een XVII b, met het wapen van Jeruzalem
en met: „Ao 1641 herboudt Ao 1768"); Gedempte
Keizersgracht 44 (1647, oliekan en vat); Speelmanstraat
17 (twee: 1662); Turfmarkt 7 (1664); Nieuwestad (zuidzijde) 8 (drie : 167 5, en : „In de swarte swaen") ; Bij de
put 3 (XVII c, zeilend schip); Munnikemuurstraat 107
(drie: 1678 en kerseboom); Bij de put (twee met afgehakte wapens, en twee cartouches : 168 7); Korenmarkt
2 57 (XVII B, geharnast ridder : „de Yser man"); Weaze
38 (XVII ? ooievaar); Tuinen 33 (twee : 1712); Gedempte
Keizersgracht 6o (1 720); Heer Ivostraatje 57 (1740);
Kalksteeg 6 (twee : 1740, en een met afgehakt wapen) ;
Heer Ivostraatje 55 (I 752, met afgehakt alliantiewapen) ;
Molensteeg 13 (XVIII c, noteboom); SintJacobsstraat 1
(XVIII c, cartouche met koffiekan); Haniasteeg 4
(XVIII B).
Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
Kelders 165. Boven de verdieping een rij sierankers.
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h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
I. Het FRIESCH MUSEUM (zie omtrent het gebouw g 98)
bevat o.a.:
eene keurverzameling van vóór-Germaansche en Romeinsche oudheden, ontgraven in de' provincie Friesland,
waaronder steenen en bronzen wapenen en werktuigen
uit de praehistorische perioden. Voorts uit den terpentijd
(1 20Q v. Chr.--zoo n. Chr.), Romeinsch vaatwerk,
bronzen, wapenen en andere oudheden, Germaansche
lijfsieraden, vaatwerk en gebruiksvoorwerpen; middeleeuwsche beeldhouwwerken (XIII--XV) en tegels (XIII
en XIV); kerkelijke oudheden, w.o. doopvonten (XIII
—XVI), steenen doodkisten en grafzerken (XIII), een
koperen aquamanile (XIII ?) in den vorm van een
leeuw, gewijde vaten, kandelaars (zie ook blz. 386 :
Nijeklooster) ; zegelstempels, draagteekens enz. ; een uitgebreide verzameling Chineesch en Japansch porselein en
Europeesch porselein en aardewerk, afkomstig uit de
verzameling-Looxma, Ypey, Corbelijn Battaerd, Dr. Wellenbergh, Fontein Tuinhout e.a. ; bouwfragmenten, gevelsteenen, haardplaten (XVI--XVIII); belangrijke collectie
Friesch zilverwerk, waaronder de Popta-schat (zie blz. 25o)
en een chronologische reeks oorijzers (XVI—XIX);
Friesche volkskunst (mangelplanken, messen, lepels,
rookgerei enz.); planetarium (XVIII d, door Wright en
Cole te Londen) in gesneden vitrine, in 1785 door prins
Willem V geschonken aan de Academie te Franeker ; prijzen
van volksspelen w.o. de verzameling gouden en zilveren
harddraverij-tweepen (XVIII d-XIX a), afkomstig van
M. S. Visser te Akkrum, zilveren kaatsballen, dito
tuigjes en wimpels (XVIII) ; twee Hindelooper kamers,
waarvan een met beschot (XVII) en Makkumer tegelwanden, meubelen (XVII), gekostumeerde poppen en
Hindelooper bonten, en een met beschot (1736), tegelwanden en meubelen. Een munt- en penningkabinet,
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waarin o.a. medaille (1519) van Erasmus, door Janus
Secundus ; een (1 5 03 ) van Adolphus Occo door Cornelis
Floris ; een ter eere van den admiraal Andreas Doria
gegoten penning (15 3 2) door Leone Leoni; een (1577)
met beeltenissen van prins Willem I en Charlotte de
Bourbon door Coenraad Block, historiepenningen
(XVII), o.a. door Lutma den Jongere, gilde-, huwelijksen nieuwjaarspenningen (XVII en XVIII), en voorts
een uitgebreide collectie van in Friesland opgegraven
Romeinsche, Merovingische en Karolingische munten,
en bisschoppelijke munten (XII). Verder in Friesland
geslagen munten (
een prentenkabinet, waarin een uitgebreide topographische atlas van Friesland, verzameld door den
vroegeren archivaris van Leeuwarden W. Eekhoff, en
bevattende kaarten, afbeeldingen van dorpen, kerken,
gevels, een driehonderdtal teekeningen van grafzerken
enz., en verder kopergravures, etsen en teekeningen van en
naar Friesche en andere meesters (waaronder van Albrecht
Durer en van Rembrandt), hoofdzakelijk afkomstig uit
de verzameling-Quaestius te Dronrijp, incunabelen en
drukwerken (XV en XVI) ;
de verzameling-Bisschop, afkomstig van den schilder
Christoffel Bisschop (i82 8-1 904), omvattend o.a. twee
uit Scheveningen hierheen overgebrachte vertrekken,
waarin o.a. Hollandsche en Friesche meubelen (XVI en
XVII), fragmenten van kerkmeubelen, beeldhouwwerk
(XV en XVI); uitheemsch, Delftsch en Friesch aardewerk ; zilversmidswerk, waaronder een relief (1 1600)
toegeschreven aan Adam van Vianen, en koperwerk;
voorts eene verzameling schilderijen, omvattend:
portretten in olieverf, pastel en miniatuur (XVI bXIX A), voornamelijk van Friezen : vorsten, krijgslieden,
geestelijken en leden van aanzienlijke geslachten, waaronder werken van Wybrand de Geest, N. Wieringa,
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J. de Wilde, A. van Schoor, B. en M. Accama, M.
Haringh; topographische gezichten in Friesland (XVII cXIX A), o.a. door E. Murant en A. Beerstraten; afbeeldingen van kleederdrachten, volksvermaken, religieuze
voorstellingen (XVI a—XIX A), verschillende werken
(XVII B) van K. Beek, A. Beerstraten, Adam van Beyeren,
A. Hanneman, Lambert Jacobsz., C. Janson van Keulen,
3o Kuveenis, P. Nason en A. Willaerts ; geschilderde
rouw- en wapenborden (XVII B—XVIII d); gebrandschilderd glas (XVII a—XVIII d) met allegorische en
heraldische voorstellingen.
De in 1926 ingerichte bovenverdieping is hoofdzakelijk
gewijd aan : ceramiek en glaswerk, grootendeels uit de verzameling-Ottema, Noord-Nederlandsche en aanverwante
majolica (XVI d, XVII a), Friesche majolica (sinds XVII d),
Engelsch aardewerk (sinds + 1 7 5o), Duitsch steengoed
(XVI en XVII). Winkelopstellingen en bedrijven gedeeltelijk uit de verzameling-Ottema, apotheek, tabakswinkel,
drankwinkel met vatenstelling, koekbakkers-, slagers-,
timtnermans- e.a. bedrijven (XVIII en XIX). Volledige
zilversmidswerkplaats (XVIII en XIX a,b), Friesche
kleederdrachten en lijfsieraden en andere voorwerpen
betrekking hebbende op de zeden en gewoonten van
Friesland (o.a. sjees, arren met belletuigen). Een
gedeelte van de kelderverdieping is in 1925 ingericht om
een overzicht te geven van het Friesche zuivelbedrijf
vóór de oprichting der zuivelfabrieken ; in drie vertrekken
opgesteld : karnmolen met karnton, kaasketel, kaaspers,
melkenkelder met koperen en houten aden, emmerbank
met koperen emmers (XVIII d—XIX A).
2. Het MUSEUM PRINSESSEHOF (zie omtrent het gebouw d 1 1) bevat o.a. : oude Friesche en Chippendale
meubelen, ten deele in bruikleen van den heer Nanne
Ottema. De verzameling-van der Meulen van HindoeJavaansch beeldhouwwerk, bronzen en Indische kunst;
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verzamelingen van Chi eesch porcelein ; een gesneden
tafel trant Daniel Marot); verschillende bouwfragmenten,
w.o. een gesneden deurtje (XVII A) uit Bolsward, een
poortje (XVII a), afkomstig uit een huis in de Raadhuisstraat te Leeuwarden, een deur met gesneden kalf en
omlijsting (XVIII c) uit een huis in de Begijnestraat te
Leeuwarden, een bedsteebetimmering (XVII) en een
keukenkast (XVIII) uit het voormalig koffiehuis „Bentheim" (in de kamer van den conservator); eene verzameling gesmede ijzeren ankers (XVI—XVIII), afkomstig uit Friesland en uit Dordrecht (bruikleen van
den heer Nanne Ottema); de verzameling-Verbeek van
oud porcelein, vroeger gedeeltelijk opgesteld in het
Nederlandsch museum te Amsterdam en in het Kunstnijverheidsmuseum te 's-Gravenhage, thans aangevuld
met de verzamelingen-van der Meulen en -Ottema ; een
verzameling tegels (XVI--XVIII) in bruikleen van den
heer Ottema ; eene bibliotheek met oude reisbeschrijvingen.
Voorts familieportretten (XVI d—XIX A, olieverf)
van leden der families Bergsma, Scheltinga en Haersma,
waaronder werken van N. Wieringa, F. L. Hauck en
B. Accama, en een wildstuk (schoorsteenstuk, afkomstig
uit Friesmastate te Idaard) boven een spiegel in gesneden
omlijsting (XVIII c).
3. De VERZAMELING-OTTEMA omvat voornamelijk :
Noord-Nederlandsche en aanverwante majolica (XVI d-XVII a); Friesche majolica (sinds XVII d); Engelsch
aardewerk (sinds f 175 o, eveneens in het Friesch
museum); Duitsch steengoed (XVI en XVII); Friesch
zilverwerk (XVII en XVIII); alles ten deele in het
Friesch museum ondergebracht ; Friesche kleeding,
letter- en stoplappen (XVII b/c-XVIII) en sitsen (XVIII),
lijfsieraden en horloges ; Friesche volkskunst(w.o. mangelplanken, bankjes enz.) ; eetbestekken (XVI—XVIII);
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sleutels (XIV—XVIII); bouwfragmenten (XIII—XV),
afkomstig uit de voormalige kloosters Mariëngaarde bij
Hallum, en Foswerd ; een baksteen (XII d), waarin de
figuur van een abt is gesneden, afkomstig van het klooster
Mariëngaarde. Voorts o.a. een Romeinsch bronzen
beeldje, afkomstig van een waschbekken ; een romaanschen
bronzen kandelaar (XIII); een zilveren Avondmaalsbeker,
afkomstig uit Krewert (Groningen) met gegraveerd opschrift en: 1710 (merken : jaarletter PI ; I.D. = Jacob
Dronrijp), een tinnen Miskelk (1791), prenten met afbeeldingen van schepen (XVI B—XIX a), kinderprenten
(XVIII). Complete verzamelingen plattegronden van
Leeuwarden en kaarten van Friesland en een uitgebreide
bibliotheek op kunst- en cultuurhistorisch gebied (vooral
ceramiek en oude kunstnijverheid).
4. De VERZAMELING VAN MEVROUW DR. EECEN-VAN
SE TIEN omvat kanten, letterlappen en sitsen (XVIII).
5. De VERZAMELING VAN DOUAIRIÈRE MR. C. L. BARON
VAN HARINXMA THOE SLOOTEN omvat Chineesch en
Japansch porcelein, meubelen enz.
6. De VERZAMELING-MR. P. A. V. BARON VAN HARINXMA
THOE SLOOTEN bevat o.a. den Botnia-beker (XVI b, glas
op gedreven zilveren voet) ; glazen beker (1564) ; serpentijnsteenen, met zilver gemonteerde bierpul (164 7), en
schilderijen.
7. De VERZAMELING VAN JONKVROUWE VAN EIJSINGA
bevat o.a. : geheel ingerichte Hindelooper kamer (XVIII),
en verdere oudheden.
8. De GEMEENTE LEEUWARDEN bezit twee zilveren
vischscheppen en twee dito groentelepels (XVIII B,
merken : Leeuwarden, Friesland, W=1774 en meesterteeken WD=Wybe Domynicus).
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Britsum.
a. Terpvondsten : een taxusstaafje (VI ?) met opschrift in runen, een koperen Germaansche stoelspoor
(III--IV), een gouden munt (VII) met den naam van
den Maastrichtschen muntmeester Domaricus, een Merovingische kraal en eenig vaatwerk bevinden zich in het
Friesch museum te Leeuwarden.

(H. Johannes) is een thans
geheel ommetseld en ten deele gepleisterd gebouw
(I 1250) van baksteen, bestaande uit een schip met een
5/I o-gesloten koor en eenen westtoren (XII B) met
smalle koepelachtig overwelfde zijruimten (als te Anjum,
Hyum, Wierum; en te Bierum in Groningen). Het koepelachtig gewelf over de middenruimte van den toren
is XIX d hersteld. De zijruimten staan, zoowel beneden als een verdieping hooger, door rondbogen op
afgeschuinde imposten in gemeenschap met de middenruimte. Over het schip gewelven met zes ribben (twee
kruinribben in de lengterichting), samenkomend in een
stervormigen ring; breede spitsbogige gordelbogen, met
de spitsbogige muralen gedragen door lisenen. Er zijn
sporen van kleine hooggeplaatste vensters gevonden;
thans alleen (moderne) vensters aan de zuidzijde. De
kerk bezit:
Hangenden eiken preekstoel (XVII d).
Twee heerengestoelten: een (XVII d) en een (XVIII a)
met alliantiewapen in de gesneden bekroning.
Twee grafkelders (163 9).
Zerken : priesterzerk (XVI c), zerk (1577, herbruikt
in 1608, 1632 en 1635) van Edzard van Douwema, een
(1615-1602--1654) met alliantiewapen, een (1733) van
ds. B. Balkius, een (1763) met wapen ; Benige, (
e. DE NED. HERV. KERK

217

LEEUWARDERADEEL

16 5 2-1686) o.a. van de geslachten Burmania en Douma,
zijn bedekt.
Op het zilveren Bijbelbeslag: 1667.
Twee klokken, waarvan een (met twee beeldjes in
relief : Madonna en H. Bartholomaeus) gegoten in 1507
door Johannes, en een in 1664 door Jurrien Balthasar te
Leeuwarden.
Uurwerk (XVII).
g.

Oude Friesche BOUWBOERDERIJ, in 178o verbouwd.

Finkum.
Terpvondsten : twee bronzen mantelspelden (II—
IV), een „francisca" of werpbijl (V), een beenen haarkam
(V), een beenen schaaf je op bronzen plaat en een bronzen riemtong (VII), een ijzeren speer, eenig vaatwerk en
eenige Romeinsche denariën (II d) bevinden zich in het
Friesch museum te Leeuwarden ; een bronzen vingerring, vaatwerk en eenige beenen voorwerpen (VII) in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
a.

De NED. HERV. KERK (H. Vitus) is een gebouw
(XIII A) van groote roode en gele baksteen, bestaande
uit een rechtgesloten schip, aan de noordzijde geschraagd
(XVIII) met schuine beenen (het koor is vermoedelijk
XVII afgebroken) en eenen toren (XIII a, top hersteld
XVIII) gedekt met een zadeldak. Twee ingangen (XV B)
van roode en gele baksteen: de noordelijke met geprofileerde omlijsting en gedekt door een korf-, waarboven
een spitsboog met een beeld-nis in het tusschenliggende
veld; de zuidelijke met een segmentboog en een rechthoekig gebroken lijst, waaronder gemetselde stijlen. In
den noordmuur de boog van een hooggeplaatst venster
(XIII) en de moeten van een verwijderd aanbouwsel, dat
door een spitsboog in verbinding stond met het schip.
e.
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Aan de westzijde is een consistoriekamer afgeschoten. De
toren heeft rondbogige galmgaten. De kerk bezit :
Geverfden hangenden preekstoel (XVII b).
Geverfd doophek (XVII d).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII b).
Grafzerken : een (XVII b) met alliantiewapen, een (166o)
met alliantiewapen en medaillonkoppen in de hoeken, van
Agge Syb. Poelstra, een ( ^ 1 700), een (io) met alliantiewapen, een dito (1729), een dito (1732), van Attie Zeppe
Poelstra.
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift (1604).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1477 door
Reinerus (onder wapen met adelaar) en een in 1626 door
Hans Falck van Neurenberg ( ?).
Goutum.
De NED. HERV. KERK (H. Agnes) heeft een schip,
voor een klein deel van tufsteen (XII), later (XV) verhoogd en naar het Oosten vergroot met een 5/10-gesloten
koor van roode en gele baksteen; en eenen westtoren
(XV, hersteld in 1875 en 1926) met hoekpinakels en
gedekt door een zadeldak. Romaansche rondboogvensters
in den noordwand van het schip, elders spitsboogvensters.
Steunbeeren tegen koorsluiting. De toren is versierd met
nissen (zie toevoegsels op blz. 395 ). Eiken deur (i_ 1600)
naar de kerk. De kerk bezit:
Wapenbord (XVIII d) met kwartierwapens en opschrift, voor Ruurd Carel van Camminga (t 179 3), afkomstig uit de kerk te Wirdum.
In de voorkerk eenige grafzerken, o.a. een (i572) van
Lolke van Reen, herbezigd XVII a.
Grafkelder van het geslacht Burmania.
Klok (,,Agnes"), gegoten in 15 11 door Geert van Wou
en Joh. Schonenborgh.
e.
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In de kerkekamer zes loden platen, afkomstig van
lijkkisten in den grafkelder, met wapens-Camminga en
Burmania (1716, 1720, 1723, 1732, 1 733, 1757).
h. Een portret (XVII), voorstellend Eelco Liauckama
(1328) en afkomstig uit de voorm. kapel van Wiarda-state,
bevindt zich thans in het Dominicanenklooster te Zwolle;
een uit dezelfde kapel afkomstig schilderij (1630, door
Dirck van Hoogstraten), voorstellend de H. Anna Zelfderde, is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Hempens.
bezit :
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Leeuwarden,
0 = 1645 en I. M. = Jan Melchiors).
Grafzerken van 1603, 1613 en 1639.
Twee klokken, waarvan een in i6oi gegoten door
Henrich Wegewaart te Kampen en een in 1681 door
Petrus Overney te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK

g. Oude BOERDERIJ bij Marga. In de schouw een
tegelbekleeding (XVIII d, door Adam Sybel), voorstellend de droogmaking van de Hempensermeer in 1787.

Huizum.
a. In het Friesch museum te Leeuwarden worden
eenige terpvondsten bewaard : een geelkoperen Roméinsche scharniermantel-haak, een verguld bronzen runderkop (Noorsch lijfsieraad), een speer-ijzer en een beenen
fluit.
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden: een
fragment van een beitel en een scherf van een Saksischen
kogelpot.
e. De NED. HERV. KERK (zie toevoegsels op blz. 3 96)
bezit het volgende zilverwerk :
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Gladden Avondmaalsbeker (1605, meesterteeken : een
huismerk), Avondmaalsbeker op voet met opschrift
(1802; merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter h,
I. F. = J. Feddema).
Twee ovale collecteschalen met wapen en opschrift
(1761, merken : Friesland, Leeuwarden, I en druiventros = A. Wijngaarden).
Achthoekigen broodschotel met wapen en opschrift
(1761, merken als voren).
Hyum.
a. Terpvondsten : een bronzen mantelspeld (III-IV),
een gouden hangertje (VI), een Romeinsche beenen
schrijfgriffel, spinsteentjes en eenig vaatwerk bevinden
zich in het Friesch museum te Leeuwarden; aardewerk,
een Romeinsche ijzeren naald, stukken van een wagen
en Romeinsche molensteenen in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK. (H. Nicolaas) is een bijna
geheel van tufsteen opgetrokken gebouw (XII), in baksteen verhoogd en vergroot (XV), gerestaureerd (XIX a)
met een 5/ 1 0-koorsluiting (XV) van baksteen en eenen
tufsteenen toren (XII) met zijruimten als te Britsum. Aan
de noordzijde sporen van een afgebroken aanbouwsel
(dwarsarm ?). Boogfries op smalle lisenen, langs het meest
westelijk deel op kraagsteenen (het muurwerk is hieronder
vernieuwd). De vensters aan de zuidzijde van het schip zijn
bij de restauratie vergroot en spitsbogig gemaakt. In den
noordwand zijn nog overblijfselen van drie kleine rondboogvensters. De toren heeft eveneens lisenen en boogfriezen; twee rondbogige galmgaten in elken wand. Te
weerszijden van den toren smalle traveeën, de noordelijke
met een tongewelf, de zuidelijke met een halven koepel
overgaand in een tongewelf, beklampt met baksteen;
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de gewelven zijn hooggeplaatst en de ruimten eronder
waren oorspronkelijk geopend op het schip : overblijfselen
van afgeschuinde imposten. Inwendig : over het schip
een modern houten tongewelf met oude sleutelstukken.
De kerk bezit:
Hangenden eiken preekstoel (XVII b) met Korinthische
hoekzuiltjes.
Eiken doophek (XVII b).
Zerk (XVII b) van Fokel Roorda (t 159o), Bernard
van Heeringa (t 158 3) en hopman Bernard van Heeringa
(t 1638) met wapens ; zerk (1647, gemerkt H T, waartusschen een huismerk) met medaillonkoppen in de
hoeken, van Sybe Bernaerdts ; de overige in de kerk
bedekt. Voor de ingangen drie, o.s. 1660, 1737, 1738.
Twee klokken, waarvan een in 1602 gegoten door
Hendrik Wegewaert te Kampen en een in 1670 door
Petrus Overney te Leeuwarden.
Jelsum.
a. In een terp bij dit dorp gevonden gladrandig
aardewerk uit de eerste terpenperiode bevindt zich in
het Friesch museum te Leeuwarden; eenige beenen kralen
en steenen netverzwaringen in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.

De thans NED. HERV. KERK is een grootendeels van
tufsteen opgetrokken gebouw (XII, hersteld in 1913),
aan den zuidwand hersteld en naar het 0. vergroot met
baksteen van groot formaat, waarin het 5/10-gesloten
koor (XV, of reeds XIV ?) is opgetrokken. Baksteenen,
met een zadeldak gedekte, zwaarbegroeide toren (XII,
hersteld met kleine steen, de top wederom in 1906). De
noordmuur en een klein gedeelte om den zuidmuur van
het schip vertoonen rondboogfriezen : twee boven elkander tusschen lisenen, waarin de overblijfselen van
e.
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kapiteellijsten. Sporen van een hooggeplaatst romaansch
venstertje in den noordmuur. Overigens moderne spitsboogvensters ; alleen in de koorsluiting vensters (XV,
ten deele dichtgemetseld). Ingangen (I i 5 00): aan de
zuidzijde spitsbogig met geprofileerde dagkanten in roode
en gele steen en geplaatst in een rechthoekige nis, aan
de noordzijde korfbogig in een spitsbogige nis, Ten W.
van deze laatste is later nog een ingang gebroken;
en ten 0. bij het koor wijst een dichtgemetselde, door
een spitsboog overspannen opening vermoedelijk op
een verdwenen laag aanbouwsel (vgl. Britsum en Hyum).
De oostelijke sluitingswand bevat een breeden, eveneens
dichtgemetselden, rondboog (XVII ?). Op het koor een
ijzeren haan (XVII). De toren heeft nissen in zijn oostelijken topgevel en een windvaan (XVI). Boven in den
klokkenstoel ingesneden: „KVD anno 160 3 R. E.".
Over het schip een houten tongewelf (XVI A) met
geprofileerde schinkels en sleutelstukken en met snijwerk in de rozetten : emblemen der Passie. De kerk bezit:
Hangenden eiken preekstoel (± 1650) met kussenpaneelen en hoekzuiltjes.
Eiken doophek (+ 165o) met gedraaide spijlen, koperen
lezenaar, doopbekkenhouder en twee kaarsenhouders
(d: 1650).
Eiken heerenbank (XVII b) met briefpaneelen (XVI);
andere bank met briefpaneelen (XVI).
Orgel (18 3 4) met gesneden versieringen (XVIII a);
onder het orgel een betimmering (XVIII a).
Zerken : een (gemerkt B 15 47 G), met Renaissancebeeldhouwwerk, voor Juw Rinsma (t 1546) en I Jdt
Tielens (t 1547); priesterzerk (1560) met gothisch
randschrift en zinnebeelden der Evangelisten; zerk
(XVI d--164o) voor Hessel Rasesoon, een (1609) met
alliantiewapen, voor Albert van Dekema en Harinck van
Roorda; een (1640), een (1648, gemerkt : G 0 H); een
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met wapenschilden en levensgroote relieffiguur in kleedij
(XVII b), later (1737 en 1 760) wederom gebezigd voor
ds. Joh. Henr. Bekker (den zoon van Balthazar B.) en
Anna Maria van Heersma ; een (1764), met wapenschilden
en cartouches, voor Balthasar Bekker (sr), een (1755)
met wapen, voor Eelco van Haersma, een (1 7 80), voor ...
van Plettenberg, een (182 5 ) voor ds. P. H. Cannegieter.
Avondmaalszilver : beker op voet (15 99, meesterteeken : staande vogel in gekarteld schild); beker (1804,
naar het voorbeeld van den vorigen; merken : Leeuwarden, k = 178 7 of 1804?, T. F. L. of T. E. aaneen =
Theodorus Eekhoff?) ; broodschotel (166 9 ; merken:
Leeuwarden, S en A H = Am. Huegens).
Twee klokken, waarvan een (XIV) met afgesleten
reliefje en huismerk; en een, gegoten in 16 7 1 door Petrus
Overney te Leeuwarden.
g. I. In de pastorie der Ned. Herv. kerk een eiken
schoorsteenmantel (XVIII c).
2. Het huis DEKEMA-STATE, in 1814 van een verdieping beroofd, ten deele ommetseld en gemoderniseerd, heeft in de zij- en achterwanden nog oud muurwerk en een door een Tudorboog overspannen nis (XVI).
Op het huis zijn vier schildhoudende leeuwen (XVII a)
aangebracht, met de wapens-Ripperda en -Dekema,
in den tuin twee (XVII c) met de wapens-Mockema
van Unia en -Aylva ; overblijfselen van de oude grachten.
Inwendig : overblijfselen van een balkenzoldering, fragmenten van een betimmering en een eiken deur (XVII).
Familieportretten (XVI d—XIX) van de geslachten
Boelens, van Burmania, Brunet de Rochebrune, Doys,
van Heemstra, de Lannoy, Ripperda, Sminia, Houth,
van Wageningen; hieronder twee (1625) door W. de
Geest, andere door B. Accama, H. van Vliet en W. B.
van der Kooi.
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Kornjum.
a. Een Romeinsch bronzen priesterbeeldje (I), een
gouden munt (VIII A) van „Madelinus" te Dorestad,
een gouden bracteaat (VII), een fragment van een aardewerkkom (I A), gesmoord vaatwerk, fragmenten van
Romeinsche dakpannen, een schijfvormig gouden hangsieraad (VII, uit Kent ?) en een beenen haarkam, gevonden
in terpen bij dit dorp, zijn thans in het Friesch museum
te Leeuwarden.

De NED. HERV. KERK (1 8 73) vervangt eene vroegmiddeleeuwsche (H. Nicolaas). Zij bevat:
Geverfden eiken preekstoel (XVIII a).
Tien-gebodenbor d (1602, vernieuwd in 1853); twee
borden (1603 en 1608).
Zerken : een gothisch kinderzerkje (1557), een (
76-1631), voor Barbara van Hollinga en Laes en Jan
van Douma, een (1612-1614) voor David van Goorle
en Swob van Martena, een (1612) met medaillonkoppen
voor David van Goorle den zoon, een (1751) voor ds.
Melch. Hanechroot.
Op het kerkhof eenige (XVIII d en XIX a).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII c, merken: Leeuwarden, E en HM aaneen) met gegraveerde medaillons
en wapenschildjes.
e.

g. I. Ter plaatse van het voormalig huis MARTENASTATE, afgebroken in 189 9, staat een landhuis, waaraan

eenige onderdeelen van het oude slot zijn toegepast:
vijf schildhoudende leeuwen, een gedenksteen (1687) met
wapen en opschrift ter gedachtenis van Laes van Burmania en Julia Augusta van Aylva. In het voorhuis een
gedenkplaat betr. Epo Sjuck van Burmania (t 1775).
In den tuin een steen met cartouche (1687). Overblijfselen
van oude grachten.
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2. Een boerderij nabij de voormalige Martenastate
bevat verschillende fragmenten eener poort (XVII a)
van het in i 849 afgebroken LANDSCHAPSHUIS te Leeuwarden (zie blz. 1 73 ): Ionische zuilen, geflankeerd door
een cartoucheversiering met wapens, dragen een gebroken
fronton. Hiernaast een kleiner poortje met gebeeldhouwde
vleugelstukken en een bekronende vaas.
De boerderij heeft verder een dubbele „inreed", geflankeerd door zware vleugelstukken, en in het muurwerk zandsteenen stukken met wapens en festoenen;
onder de kroonlijst consoles. In den tuin een voetstuk
van een zonnewijzer en drie andere (alles XVII d).

Lekkum.
a. Een bronzen unstertje tot het wegen van geld, in
de terp . gevonden, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Cecilia), in 177 8 herbouwd
op de grondslagen eener oudere, is opgetrokken van
kleine baksteen, en bestaat uit een schip, een driezijdiggesloten koor en een vierkanten toren (18 96) met ingesnoerde achtkante houten spits. Aan de zuidzijde een
ingang, waarboven een gedenksteen met opschrift, vermeldend het leggen van den eersten steen in 1 77 8 door
Hein Blok, tichelaar te Leeuwarden. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII c).
Twee koperen doopbekkens (1779).
Orgel, in 1828 vervaardigd door L. en J. van Dam te
Leeuwarden (waarschijnlijk afkomstig uit de Westerkerk
aldaar), waarop een eikenhouten beeld (XVIII B ?) van
koning David.
Twee heerenbanken, waarvan eene (XVIII d, eertijds
behoorend aan de familie Tromp) met overhuiving op
Korinthische zuilen, en een wapen tusschen opengewerkte
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ranken op de overhuiving; en eene (1 1800, eenvoudig).
Bronzen offerbus (XIII ?, Arabisch werk, gewijzigd)
met opengewerkten rand en drie ooren in den vorm van
paardekoppen; op houten voet.
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een met opschriften : 164 7 , en een later opschrift (i8ii, als meesterteeken een huismerk); en een dergelijken beker met gegraveerd opschrift : 1793, en wapens-Florissen en Blok(?),
(merken: Leeuwarden, Friesland, jaarletter Q en gekroonde I E).
Tinnen wijnkan (XVIII c).
Twee klokken, waarvan een in 1512 gegoten door
Gerhardus van Wou en Johan Schoneborch, en een in
1 5 48 gegoten door Gerhardus van Wou.
I. Nabij de kerk tegenover de Ned. Herv. pastorie
een eenvoudige BOERENWONING met j aartalankers : 1652.
g.

2. Een dergelijke

BOERENWONING

met ankers : 1817.

Miedum.
e. Van de voormalige kerk (H. Johannes Evangelist),
oorspronkelijk behoorende aan de commanderij Nes der
Duitsche orde, sedert de Hervorming gecombineerd met
Lekkum, staat nog slechts de TOREN (XV ?), een eenvoudig ongeleed bouwwerk met zadeldak. Over de
benedenruimte een baksteenen tongewelf, waarin een
trapgat is gebroken. In den toren hangen:
Twee klokken, waarvan eene (XIII A ?) en een in
1638 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.

Op het kerkhof vier zerken (1682, 1685, 1695 en
XVII d) met wapens, en een groote zerk (XVIII, afgesleten) met wapen en een later aangebracht opschrift
(1851).
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Stiens.
a. Verschillende terpvondsten bevinden zich in het
Friesch museum te Leeuwarden, als : een bronzen hand,
een bronzen sleutel, een spiesijzer, eenig terra sigillata en
een drinknapje (schedel) ; en in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden: beenen schaatsen, netverzwaringen,
spinschijfjes, beenen, pennen, vroeg-Germaansch aardewerk en terra sigillata. Een in de Zwaarderterp gevonden
zandsteenen beertje op romaansch voetstuk is in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Vitus) is een gebouw
(XII) met zware muren van tufsteen (waarbinnen gietwerk?); vergroot (XV, — i s oo ?) in baksteen, bestaande
uit een schip en een smaller (sinds 1 9 12 afgeschoten)
(koor vergroot en verhoogd XV) met een 5/10 -sluiting,
waarvan drie zijden vernieuwd (XVIII); en eenen baksteenen westtoren (XV, hersteld in 18 9 8) met zadeldak.
In de tufsteenen koortravee nog een romaansch venster;
ook in een der oude sluitingszijden. Het schip heeft
lisenen met rondboogvelden, waarin de kleine romaansche
vensters zich nog afteekenen; de bogen en lisenen zijn
geschonden door het aanbrengen van groote spitsboogvensters, vooral aan den zuidmuur; deze is ook sterk
hersteld met groote en kleine baksteen. In den noordmuur onder de rondboognissen twee baksteenen spitsbogen (XV d) en een rondboog (portaal ?). Tegen de
laatste scheptravee, zoowel aan de noord- als aan de
zuidzijde, sporen van gewelfde aanbouwsels (te laag voor
dwarsarmen). De toren is versierd met spitsboognissen,
waarin stijl- en traceerwerk, de galmgaten met rondbogen
gedekt. In den torenmuur een wenteltrap. Over het schip
een houten gewelf, driepasvormig in dwarsdoorsnede;
muurstijlen en geprofileerde sleutelstukken (XVI). De
kerk bezit:
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Rood zandsteenen altaarsteen (vóór den ingang).
Eiken preekstoel (XVII b, gewijzigd) met gesneden
rugstuk.
Vier overhuifde eiken familiebanken (XVII b), waarvan een met wapenschild en: 1635.
Orgel (XVIII c, verplaatst) met harpspelenden David;
de bijbehoorende deuren zijn op haar plaats in den doorgang naar den toren gebleven.
Zerken: in den oostelijken sluitingsmuur gemetseld
een groote gebeeldhouwde grafzerk (XVII b) met twee
meer dan levensgroote figuren en (in 1912 nieuw behakte)
kwartierwapens, van Filips Boshuysen (t 1652) en Anna
van Eysinga (t 1655); zerk van Georgius van Burmania
(t 1634) en Lucia van Dekama (t1625); zerk (1 5 8o) met
de wapens-Burmania en -Stinstra.
Op het kerkhof: een roodzandsteenen wigvormige
zerk met ornament (XIII A); een zerk (1666) en een
(1677).
Avondmaalszilver : twee bekers (merken : Friesland,
Leeuwarden, Q = 1771, R. E. = R. Elgersma) met
wapen en opschrift (1768); twee blaadjes (merken:
Leeuwarden, Friesland, A = 1178, kraanvogel = P.
Meeter) met opschrift ; twee ovale collecteschalen (merken:
Friesland, Leeuwarden, C = 1780 en meesterteeken van
J. Pereboom); twee ovale collecteschalen (merken: Leeuwarden, Friesland, R = 1772, en R. E. = R. Elgersma);
kurketrekker (18o6, merk: C. S.) in den vorm van een
breeuwhamer.
Drie klokken, waarvan een (met relief: Madonna)
gegoten in 1381, een (met Madonna tusschen knielende
figuren en beeldje van St. Vitus) in 1517 door Arent
van Wou, en een in 1607 vergoten door Gregorius van
Hall.
Een tinnen Avondmaalsbeker (1798), uit deze kerk
afkomstig, is in het Friesch Museum te Leeuwarden.
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Wirdum.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus), vermoedelijk
XIII B gebouwd als eenbeukige kruiskerk, in 1 7 16 en
in 18o6 gewijzigd, bestaat uit een met kleine baksteen
bekleed schip, in 1716 aan de westzijde driezijdig gesloten
ter vervanging van den vroegeren westtoren, een noordelijken kruisarm van groote moppen, een 3/8-gesloten
koor, deels van groote, deels van kleine baksteen, en
eenen vierkanten toren (18o6) tegen de zuidzijde, met een
ingesnoerde achtkante spits ter vervanging van het
oorspronkelijke zadeldak. Tegen twee van groote moppen
opgetrokken sluitmuren van het koor staan nog drie
steunbeeren van ditzelfde materiaal. Boven de spitsbogige
vensters in deze muren, onder de gootlijst, een rondboogfries (XIII B). In den noordgevel van den kruisarm,
welks top met kleine steen is gewijzigd, zijn in later tijd
drie ellipsbogige nissen gemetseld. In den westelijken
sluitmuur een ingang met portiek (1716), bekroond door
een gebroken fronton, waarin een siervaas en waarboven
een afgehakt alliantiewapen. De toren bestaat uit drie
geledingen. In de onderste geleding aan de westzijde een
ingang, waarboven een steen met opschrift betreffende
de stichting van den toren en het leggen van den eersten
steen in 18o6. In den noordelijken kruisarm bevinden
zich boven de thans tot catechisatiekamer ingerichte
benedenruimte gemetselde kruisribgewelven, welke door
een houten zoldering aan het oog onttrokken en ontoegankelijk zijn. De kerk bezit:
Orgel met rugpositief, waaronder lampet met opschrift
betreffende de inwijding in 1790; orgelgalerij rustend op
een scheiwand met deur, geflankeerd door twee houten
Ionische zuilen, en op twee dergelijke zuilen in het
westportaal.
Acht heerenbanken (XVIII d ?, vernieuwd en geverfd)
e.
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in het ruggeschot van een waarvan vier paneelen met
gesneden alliantiewapens (XVII).
Groote gebeeldhouwde zerk (XVII b, rechtopgezet
tegen den zuidmuur) voor Junius van Eysinga (t 1631)
en Rientje van Graethinga ( ?) (-I- 161 3 ), waarop een ongeveer levensgroote figuur van een bevelhebber in harnas
(kostuum ± 16 3 o); op het kerkhof twee zerken (1660
en 1679). Een zerk, in ij 5 8 gebeeldhouwd door Vincent
Lucas, voor Witze Riencks van Camstra (t 1 5 55), was
eertijds hier aanwezig. 1)
In den toren een geschilderd bordje (XIX a) met aan
weerskanten afbeeldingen der kerk vóór en na de verbouwing en opschriften: „Oud Wirdum" en „Nieuw
Wirdum".
Twee koperen kronen (XVIII d, gewijzigd voor electrische verlichting).
Twee ruitvormige geschilderde wapenborden, waarvan
een voor Petronella van Speyart (t 1792) en een (1785)
van Maria Gertrudis de Selys.
Tekstbordje met Latijnsch opschrift (Jesaia 5 8 : I) en:
49
1 5 (in 1 8 5 3 vernieuwd).
Avondmaalszilver : Twee eenvoudige gladde bekers
(XIX A); twee collecteschalen met gegraveerd opschrift
161 5 (merken : Leeuwarden, jaarletter K en roosje= Corn.
Roos?).
Drie tinnen schalen (XVIII, merken : roos en W R V).
Twee klokken, waarvan een in 1338 gegoten door
Stephanus, en een in 172 7 gegoten door Jan Albert de
Grave te Amsterdam.
g. I. Aan den straatweg naar Leeuwarden, nr. 209,

een BOERENWONING „BARRA-HUIS " . In- en uitgezwem te
1) Vgl. de afb. in : Friesche Oudheden (Leeuwarden, 1875), naar eene
teekening in het Friesch museum ; en Ligtenberg in : Vrije Fries XXIII
(1915), blz. 17o.
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halsgevel (XVIII b) met gebeeldhouwde zandsteenen
omlijsting en bekroning van den top.
2.

Oude GREIDBOERDERI J „DE LADE " (± 1800).

Zwichum.
e. De op een terp gelegen NED. HERV. KERK (H.
Nicolaas) is een in groot formaat baksteen opgetrokken
eenschepig gebouw (XIII A) met halfrond gesloten
koor en een geheel ommetselden toren. Onder de daklijst
heeft het schip een rondboogfries, het ietwat inspringende
koorgedeelte een keperboogfries op verschillend gevormde
kraagsteenen, dat boven de, later vergroote, vensters is
uitgebroken. In het schip aan de zuidzijde een korfbogige
ingang (+ i 5 oo) en een klein spitsboogvenster, beide
dichtgemetseld; aan de noordzijde een dergelijk klein
spitsboogvenster en een latere ingang (+ 1 800). De
eveneens een weinig inspringende sluiting, thans met
beeren versterkt, bevat enkele kleine dichtgemetselde
rondboogvensters. Inwendig: een houten tongewelf, in
het westelijke afgescheiden gedeelte met oude geprofileerde sleutelstukken. In den door een zadeldak gedekten
toren aan iedere zijde twee eenvoudige galmgaten; geen
westingang, doch een toegang van het schip uit. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII).
Zerken; o.a. een (1544) met gothisch ornament, voor
Gerbrand van Aytta, een (I 5 45-1 5 5 5) met Renaissancebeeldhouwwerk, doch ook vierlobbige hoekmedaillons,
voor Tjallingh en Doth. Wyarda, een (i 5 63) met ronde
medaillonkoppen in de hoeken, voor pastoor Joh.
Hendrickssoen, een (i572) met hoekmedaillons en gebeeldhouwd wapen, voor pastoor Hering Wyarda, een
(1573) met Renaissance-balusters, uitgehakt wapen en
medaillonkoppen, voor Hector van Aytta.
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Onder den vloer verschillende andere en op het kerkhof
eenvoudige zerken (1636 en 1765).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 143 8, en een
in 1548 door Gherhardus van Wou.
LEMSTERLAND.
Echten.
e. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius), in 1245 vermeld, waarschijnlijk een dochter van de kerk te Oosterzee,
is XVII B gewijzigd en geheel ommetseld (misschien in
1653, met steun van Haarlem), waarbij een pilasterstelling is aangebracht, vermoedelijk in navolging van
vroegere lisenen. De kerk bezit :
Klok, in 1597 gegoten door Cornelis Ameroy.
Eesterga.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin:
Klok, in 1617 gegoten door Henricus Meurs.
Gebeeldhouwde zerk (1519) van Saecke Foppes,
officier ; verschillende eenvoudige zerken (XVII en XVIII).
Een fragment (XIII ?) van een zerk, te Lemmer ge vonden en vermoedelijk uit de vroegere kapel afkomstig,
is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
e.

Follega.
e. Van de XVII gesloopte kerk bestaat nog slechts het
kerkhof met een KLOKKENSTOEL, waarin:
Klok, in 1 596 gegoten door Peeter van den Ghein.
Lemmer.
d. Het RAADHUIS, een eenvoudig gebouw (XVIII d,
later gewijzigd), heeft in de burgemeesterskamer .een
geschilderd schoorsteenstuk, gemerkt : J. C. W. Beckker
(sic) 1793, voorstellend de Gerechtigheid en de Wijsheid.
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e. De NED. HERV. KERK, in 1716 opgetrokken als
derde kerk op deze plaats, door Auke Bouwes Disma, mr.
timmerman, in 1924 hersteld, is een baksteenen gebouw,
bestaande uit een georiënteerd schip met driezijdige
oostelijke sluiting, een XVIII c aangebouwd noordelijk
dwarspand, eveneens met driezijdige sluiting, en eenen
vierkanten, half-ingebouwden toren met achtkanten
houten koepel; aan de zuidzijde een aanbouwsel (XIX d),
dienend tot consistoriekamer. Rondbogige vensters. In
den oostmuur van de koorsluiting en in den noordmuur
der sluiting van het noordelijk dwarspand rondbogige
ingangen; in den zuidmuur een dergelijke ingang, waarboven een steen met opschrift betreffende den bouw, en:
1716. Op de hoeken van den westgevel, te weerszijden
van den toren, siervazen; op den nok van het oostelijke
koor een kruis met haan, op dien van de noordelijke
sluiting een windwijzer (zeilschip). De toren heeft in
den vierkanten onderbouw jaartalankers: i 71 6. Inwendig:
houten tongewelf met trekbalken rustend op gegroefde pilasters. De kerk bezit :
Eiken preekstoel, in 1745 vervaardigd door G. J.
N. (Gerben Nauta, die in 1745 het bordes voor het raadhuis te Sneek vervaardigde, zie blz. 3o6), met gesneden kuip,
op welker hoeken karyatiden; trap met gesneden balusters.
Doophek (1745) met gesneden vaasvormige balusters.
Eenvoudig gesneden stoelen (I 1800, geverfd).
Klok, in 1598 gegoten door Hendrik Wegewaert te
Kampen.
g. I . Turfland F 34-35. Dakvenster (1758) in gebeeldhouwde omlijsting.
2. Turfland D 97-98. Dergelijk dakvenster (1758).
3. Langestreek C 35. Dakvenster met kuif en aanzetkrullen, waaronder : i76 I .
4. A 25. Halsgevel (1 762) met kuif en aanzetkrullen.
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5 . Turfland D 8. Groot pakhuis (1763) van drie
verdiepingen, met een puntgevel aan de voor- en aan
de achterzijde. De aan het water gelegen puntgevel heeft
op den top twee zandsteenen voluten.
6. Korte streek F 5 0. Puntgeveltje met sierankers :
1766.
7. Turfland, naast D 8. Pakhuisgevel met kuif en
aanzetkrullen, waaronder : 1773.
8. Langestreek B zo. Ingezwenkte halsgevel (1773)
met trap, waaronder potkast van een winkel.
9. Langestreek B 35. Eenvoudig puntgeveltje (geverfd) met aanzetsteenen, waarop : 1775.
10. Langestreek B 21. Dakvenster met houten halsgevel (XVIII b). Deur met gesneden kalf en omlijsting.
I I. Langestreek B 44. Ingezwenkte halsgevel met
rijk beeldhouwwerk. Onder de aanzetkrullen : 1776.
I.z. Nieuwe Buren E 4. Groot dakvenster (1776) met
halsgevel.
13. Nieuwe Buren G 19. Ingezwenkte halsgevel met
kuif en krullen, waaronder : 1776.
14. A z6. Herberg „De Wildeman". Groot gebeeldhouwd dakvenster (XVIII c) ; gevelsteen voorstellend een
wildeman (geverfd).
I5--zo. Zes eenvoudige puntgeveltjes (XVIII B):
F 43; F 44 (met ankers :1 en z) ; H 61 (met aanzetstukken:
1780); H 6z; I 22 (met ankers : 17. 9); 124.
2.1. Langestreek 28 B. Achterkamer met gesneden betimmering (XVIII c), deuren en schoorsteen. Schoorsteenschildering (+ 1760, doek) voorstellend Esau, zijn
eerst-geboorterecht verkoopend. Onder den schoorsteen
eenige blauwe tegels met bijbelsche voorstellingen.
h. Een fragment (XIII ?) van een gebeeldhouwden
zerk, misschien afkomstig uit de voormalige kapel te
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Eesterga, in 1877 gevonden in de sluis, is thans in het
Friesch museum te Leeuwarden.
Een eikenhouten „schoolbord" (1761 ; boekendoos
voor schoolkinderen), versierd met kerfsnee en geschilderd,
van hier afkomstig, is in hetzelfde museum.
Oosterzee.
e. De NED. HERV. KERK, in I 86o gebouwd ter vervanging eener XII bestaande, bezit :
Twee eenvoudige zilveren Avondmaalsbekers (XVIII).
Klok, in 1498 gegoten door Gerardus van Wou.

MENALDUMADEEL.
Beetgum.
a. Vroeg Friesch kartelrandig vaatwerk zonder ooren,
een Romeinsche geloftesteen (+ zoo) ter eere van de
godin Hludana, betreffende de verpachting van de
visscherij, eenige ijzeren en bronzen voorwerpen, lijkurnen ,(V en VI) en een eikenhouten voorwerp (hamer ?),
in het Angelsaksische grafveld van een terp gevonden,
zijn in het Friesch museum te Leeuwarden; fragmenten
van Germaansch aardewerk, Merovingische en Karolingische voorwerpen, eveneens uit een terp afkomstig,
zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. I. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), waarschijnlijk XIII B gebouwd van groote roode en gele baksteen,
in 1669 verbouwd, blijkens een gedenksteen, bestaat uit
een schip, een driezijdig gesloten koor en eenen vierkanten toren met spits. Sporen van kleine, gedruktspitsbogige vensters en, aan de noordzijde, van een
vroegenen aanbouw (sacristie ?). In den zuidmuur twee
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ingangen van bak- en zandsteen met pilasters en gebeeldhouwde frontons met opschrift en : 166 9 ; steen met
opschrift betreffende den eersten steen in 1669 gelegd
door Isabella Susanna, baronesse thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg. De toren heeft eene bovengeleding
(XVI A) met geprofileerde, vlakke nissen. Inwendig:
houten tongewelf met trekbalken op gothische sleutelstukken (XVI A). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1673, blijkens jaartal onder op de
kuip) met gewrongen zuiltjes op de hoeken en gesneden
paneelen.
Eenvoudig eiken doophek (XVII c).
Gesneden wangstukken (XVII c) der vrouwenbanken.
Eenvoudige overhuifde familiebank (XVIII).
Gebeeldhouwde zandsteenen epitaaf (XVII c), met
alliantiewapen-Schwartzenberg-Crombach en kwartieren,
op schelpvormigen draagsteen.
Vier gesneden tekstborden (XVII c).
Avondmaalszilver : beker (XVII d, merken : Dokkum,
I, monogram WO, en I: W) met gegraveerd ornament;
dergelijken beker (1 829).
Twee tinnen schenkkannen (I 1700) met merken:
engel, H.L. en Leeuwarden.
Twee klokken, waarvan een, thans gescheurd, in 1490
gegoten, in 1616 hergoten door Hans Falck van Neurenberg, en een kleine (XIII ?) zonder opschrift.
De NED. HERV. PASTORIE (huis nr. 154) heeft een
eenvoudigen gevel (XIX a) met rechte kroonlijst, waarboven groot zoldervenster in houten omlijsting met
pilasters. Ingang tusschen Korinthische pilasters.
2.

g. I. Huis nr. 159. In den voorgevel een steen met:
1670; in den gedeeltelijk nog ouden zijgevel een korf
bogig gedekte ingang.
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2. Huis nr. 175. Verbouwde topgevel (1 i 700) met
in- en uitgezwenkte zijkanten; voordeur met houten
portiekje (XVIII d).
Van de voormalige TERHORNE-STATE is een koperen
windvaan (XVI), met het wapen-Schwartzenberg, in
het Friesch museum te Leeuwarden.
h. Twee buikige flesschen (XVI), versierd met de
geschilderde wapens van Emanuel van Portugal en
Emelia van Nassau, in de terp gevonden, zijn in het
Friesch museum te Leeuwarden.
Beetgumermolen.

a. Een Romeinsch bronzen Mercuriusbeeld, hier gevonden, is in het Friesch museum; overblijfselen van
Germaansche en Frankische ceramiek zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
g. Tegen een muur aan den straatweg staat een gedenksteen (162o) met alliantiewapen-SchwartzenbergCrombach.
Berlikum.

a. Germaansche hoornen voorwerpen en Romeinsche
munten, hier gevonden, zijn in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.

De NED. HERV. KERK, 1777-1779 gebouwd door
Willem Douwes, oud-stadsbouwmeester van Harlingen,
ter plaatse van een vóór 1345 gestichte kruiskerk (H.
Michaël), die sedert 1328/3 2 aan de abdij Lidlum behoorde
en in 1777 werd gesloopt (blijkens gedenkbord), is een
achtkant baksteenen gebouw met een uit acht spherische
vlakken samengesteld dak, waarop een opengewerkt
koepeltorentje met windvaan. Wijzerplaat met : 1 79o.
Tegen de hoeken pilasters met Dorische kapiteelen,
e.

238

MENALDUMADEEL

Hoofdingang met Dorische houten pilasters en zandsteenen hoofdgestel met fronton (1778). Inwendig :
houten koepelvormig gewelf gedragen door vier gemetselde
zuilen, waarop een constructie van trekbalken en vier
houten vinken; stucwerk door Ad. Schaak en Co. De kerk
bezit :
Gesneden eiken (overschilderden) preekstoel (XVIII d)
met snijwerk door Joh. G. Hempel.
Doophek (XVIIId) met snijwerk door Joh. G. Hempel.
Orgel (1780, door Joh. Mittenreyter te Leiden), gedragen door vier zuilen ; lofwerk door Joh. Schadde en Zn.
Twee overhuifde familiebanken (XVIII d), met siervazen op de hoeken.
Tochtportaal (XVIII d).
Geschilderd gedenkbord (XVIII d), met apocriefe
afbeeldingen der vroegere en der tegenwoordige kerk en
opschrift betreffende den herbouw (1345) ook van de
oude kerk en dien van den ouden toren (1375) en vernieuwingen aan het dak (143 2, 168 2 en 1744).
Op het kerkhof liggen zerken : een met wapencartouche voor Wijben Grovestin en zijn huisvrouw Hijlck
Oentsema (t 1600 ent 1598), 1639--1636, 1661, 1668,
1675, 1678, 1686, 1687, 1691 (alsvoren) 1 1700, verscheidene hiervan met hoekmedaillons.
Twee zerken (1619 en 1649) met hoekmedaillons.
Avondmaalszilver : beker (1601) met gegraveerde afbeelding der oude kerk en opschrift; beker (1818, merk:
0.S = 0. Swartwolt te Leeuwarden).
Klok, in I593 gegoten door Willem Wegewart.
Een gedenkbord met opschrift betreffende het bezoek
(1646) van kardinaal Chigi (later paus Alexander VII)
is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
Een klok, in 1663 gegoten door Jurjen Balthasar te
Leeuwarden, is in 1 79 8 verkocht naar Mannheim (Konkordienkirche).
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f.

School, zie g 2.

Eenig overblijfsel van de in
Halsgevel (XVIII b)
1781 gesloopte
met gevelsteen, waarop wapen. In 1923 verminkt en inwendig betimmerd.
2. Nr. 284 (kostershuis) heeft oud muurwerk en in
den zijgevel een steen (1617) met Latijnsch opschrift betreffende herbouw van de school.
3. Nr. 563 heeft hoekblokken en een eiken voordeur
(XVIII c).
4.
MOLEN. Achtkante houtzaagmolen (herbouwd na
brand in 1843), met riet gedekt, op steenen voeting.
g.

I.

D 'AUMALE-POORT.

HEMMEMA-STATE.

Blessuur.
Een gouden pinkring (VII) met gegraveerde voorstelling van het Lam Gods, hier in een terp gevonden, is
in het Friesch museum te Leeuwarden.
a.

e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd), vermoedelijk
XIV a gebouwd van groote moppen, j 1 5 0o gedeeltelijk
vernieuwd, bestaat uit een schip, een 3/8-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met ingesnoerde achtkante spits
ter vervanging van een vroeger zadeldak. Dichtgemetselde spitsbogige vensters (XIV a). Aan de noordzijde een
korfbogige ingang (+ 1 5 oo) van roode en gele baksteen,
in spitsbogige omlijsting omsloten door een rechthoekige
lijst van gewrongen profielsteen ; in den boogtrommel een
eenvoudig gebeeldhouwde zandsteenen vulling met nis
(voor vroeger heiligenbeeld). Aan de zuidzijde een gewijzigde ingang. De kerk bezit
Zerk (XV) van roode Bremersteen met onleesbaar
randschrift.
Avondmaalszilver te Boksem, waarmede Blessum sinds
de Hervorming is gecombineerd.
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g. Twee hardsteenen hekpijlers (1 1700), bekroond
door beschadigde gebeeldhouwde siervazen, wellicht afkomstig van de voormalige Ringia-state (XIX A gesloopt).

Boksem.
(H. Margaretha), + I1oo
gebouwd van tufsteen, 113 oo vergroot met groote baksteen, + I500 andermaal gewijzigd, bestaat uit een schip,
een 5/I o-gesloten koor en eenen vierkanten toren, in 1843
herbouwd, na in 1842 te zijn ingestort, en in 1879 nieuw
bekleed(blijkens steen in den zuidmuur), met ingesnoerde
achtkante spits. Gedeelten van tufsteenen muurwerk met
sporen van rondboogvensters ; in het baksteenen gedeelte
dichtgemetselde, gedrukt spitsbogige vensters (+ 1300).
In den noordmuur een dichtgemetselde korfbogige ingang
(} I500) met spitsbogige omlijsting van profielsteen.
Inwendig : houten tongewelf (a i500) met geprofileerde
schinkels en gesneden sluitrozetten. In het koor een gebeeldhouwde kraagsteen, vermoedelijk van een vroeger
gewelf. De kerk bezit :
Overhuifde heerenbank (1661, geverfd) met bekroning,
waarin de wapens-Bouricius en -Glinstra.
Overhuifde kerkvoogdenbank (1826).
Onder den houten vloer een gebeeldhouwde zerk, in
1561 vervaardigd door Pieter Dircks, voor Worp van
Juckama (f 1560) en Anna van Mockema (t i585), en een
zerk van Wytzo van Oetsma (-1- 1565).
Eenvoudig houten gedenkbord (XVII) met Latijnsch
opschrift betreffende den slag van Boksem in 1586.
Avondmaalszilver (tevens van Blessum, thans buiten
gebruik en in een glazen toonkastje in de kerk bewaard) :
beker (165 7) met drijfwerk en opschrift ; dergelijken beker
(in 1823 naar den vorigen vervaardigd).
Tinnen kan (XVII A).
e. DE NED. HERV. KERK

16
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Klok, in 1843 gegoten door A. H. en U. A. van Bergen
te Midwolde, ter vervanging van twee in 1 842 verbrijzelde
klokken, waarvan de eene in 145 3 was gegoten door
Gerrit Butendiic en de andere in 1639 door Hans Falck
van Neurenberg.
Een drinkhoorn (XVII d) met zilveren beslag en opschrift, uit deze kerk afkomstig, is thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
Deinum.
Fragmenten van Germaansch en Saksisch aardewerk en een Frankisch spinschijfje, hier gevonden, zijn
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
a.

e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper),
waarschijnlijk XII A gebouwd, + 1 30o vergroot,
midden-XVI gewijzigd, is deels van tuf-, deels van groot
baksteen opgetrokken en bestaat uit een schip (gedeeltelijk XII A), een 5/10-gesloten koor (± 1300) en eenen
vierkanten toren (benedengedeelte ± 130o, verbouwd
in i55o—z567 door den metselaar Everhard), met een
peervormige houten bekroning (158 9, in 1926 hersteld).
Aan de noordzijde tufsteenen muurwerk met dichtgemetselde rondbogige vensters (XII A ?) en een dichtgemetselde spitsbogige ingang. In koor en zuidmuur
groote spitsbogige vensters, waartusschen eenvoudige
steunbeeren (XIX A ?); zuidelijke ingang rondbogig,
waarboven een spitsbogig venster. De toren bestaat uit
drie een weinig inspringende geledingen, gescheiden door
zandsteenen lijsten, en met zandsteenen hoekblokken. De
onderste geleding is gedeeltelijk nog van groote moppen;
zij heeft aan de noordzijde een steen met Latijnsch
opschrift en aan de zuidzijde een dergelijken steen, vermeldend den bouw in 155 0--r 567 door den metselaar
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Everhard; in de volgende geledingen aan iedere zijde een
gedrukt spitsbogige nis met zandsteenen negblokken,
gedeeltelijk zandsteenen posten en vischblaastraceeringen;
in een der aanzetsteenen van den kop der nis in de zuidzijde van de tweede geleding ingehakt : F. S. en i 5 71(?);
de achtkante peer rust op een omgekeerd kelkvormigen
voet omgeven door vier houten, ingesnoerde achtkante
hoekpinakels; in den peer kleine dakkapellen. Inwendig:
in den noordmuur van den toren een gemetselde wenteltrap tot den klokkenzolder, van hier een gemetselde
steektrap naar den peer. Een der spanten in de peer draagt
ingebrand het jaartal 1589. De kerk bezit:
Vier groote gebeeldhouwde zerken, rechtop gezet
tegen den noordwand, waarvan een (1547) voor Ryoerd
Feitsma en Tyemck Eminga, met grottesken-ornament en
alliantiewapen-Feijtsma-Eminga in omlijsting van Renaissance-architectuur; een, in 1 5 61 vervaardigd door
P.(ieter) D.(ircks), voor Hessel Feitsma (t 1557) en
Luts van Mellema (t 15 8o) met Renaissance-architectuur,
grottesken en wapens; een dergelijke, in 1603 vervaardigd door Claes Jelles, voor Ofko van Feitsma (t 1613)
en Homme van Camstra (t 1579); een dergelijke
(XVII a) voor Jelger van Feytsma (t i6zo) en Auck van
Herema (t 1613).
Verder nog zerken van 1542, 1620, 1666.
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (1695) met
opschrift.
Klok, in 1543 gegoten door Johan ter Stege.
Een Avondmaalsbeker met opschrift en : 1695 (merken:
Leeuwarden, Friesland, jaarletter A, meesterteeken: ster
en klaverblad in een schild = Pieter de Wit) is thans in
particulier bezit te Leeuwarden.
g. In eene boerderij bij de kerk een gedenksteen
(1768) met opschrift betreffende de familie Siersma.
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Dronrijp.
a. Scherven van vroeg-Germaansch aardewerk, voorwerpen uit het tijdperk der Germaansche terpencultuur,
een fragment van een Romeinsche kom van terra sigillata
en laat-Karolingische en Frankische voorwerpen hier
gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden. Een Romeinsch lampje (I) van terra cotta,
éen bronzen beeldje van Mars, een geëmailleerde bronzen
broche (III), een gouden ring met steentje, waarin opschrift, gevonden in de Poelen, en een eis van ijzer met
beenen heft zijn in het Friesch museum te Leeuwarden;
een vondst van dertig gouden Merovingische muntjes
(VII), waarvan een met den naam van den muntmeester
Ansoaldo in 1876 ontgraven uit de terp achter Schatzenburg, een dergelijke vondst van veertien trientes, een
gouden staaf en een Merovingische gouden gordelklamp,
zijn in hetzelfde museum, evenals een aantal Romeinsche
dakpannen en stukken terra sigillata (o.a. met stempels
van de pottenbakkers Ursulus en Dexter te Trier), en
eene uitgebreide verzameling Romeinsch, Frankisch en
inheemsch vaatwerk uit verschillende terpen hier afkomstig.
e. De NED. HERV. KERK (H. Salvius), in i544 gebouwd
ter vervanging eener oudere, in 16 5 o gewijzigd, in 1865
„opgeknapt" en geheel gepleisterd, is opgetrokken van
gele en roode baksteen in afwisselende lagen en bestaat
uit een schip, een 5/i koor en eenen vierkanten
toren met achtkant bovengedeelte, bekroond door een
spits met koepeltje en peer, en met een gedeeltelijk in
de kerk gebouwden traptoren tegen den noordoostelij ken
hoek. Groote spitsbogige vensters, waarvan twee in de
koorsluiting zijn dichtgemetseld; tegen het schip eenvoudige afgeschuinde steunbeeren; tegen de koorsluiting
tweemaal versneden beeren. In den oostmuur der koor244
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sluiting een ingang geflankeerd door Ionische pilasters,
waarboven op een gebeeldhouwd halfrond fronton, drie
zandsteenen beelden, voorstellend Geloof, Hoop en
Liefde; in het fries guirlandes en : 165o; eiken deur met
fraaien bronzen trekker (leeuwenkop). Aan de zuidzijde
een dergelijke ingang van bak- en zandsteen met gebroken fronton, waarin : 16 5 o en een sluitsteen met
engelenkopje. Het vierkante benedengedeelte van den
toren bestaat uit twee door een geprofileerde waterlijst
gescheiden geledingen, in de bovenste waarvan spitsbogige nissen met vischblaastraceeringen; de achtkante
traptoren is ter hoogte van den onderbouw van het
achtkant gedekt met een spits, tegen den noordoostelijken
wand van het achtkant is een halfrond traptorentje uitgebouwd, tegen de hoeken eensversneden steunbeeren
te halver hoogte rustend op draagsteenen ; spitsbogige
galmgaten met zandsteenen traceeringen ; zandsteenen
hoek- en negblokken. Inwendig : van het I 1879 gesloopte houten gewelf (midden-XVI) bestaan nog fragmenten met geprofileerde schinkels, boven het tegenwoordige gewelf van kraalschroten. Over de benedenruimte van den toren een kruisribgewelf. Op de tweede
verdieping in de bovenhoeken gemetselde uitknagingen
voor het achtkant. De kerk bezit:
Gesneden eiken koorafsluiting (XVII b) met deur en
bekroning (gedeeltelijk I 1800).
Gesneden eiken preekstoel (-I- 165o).
Doophek (I 165o).
Fraai orgel (1653, I 192o hersteld en schoongemaakt)
met rugpositief; gesneden kast met (nieuwe) vleugelstukken ; eiken galerij met Korinthische zuiltjes in de
balustrade, rustend op twee Ionische zuilen.
Drievoudige overhuifde familiebank (XVII a) met
Ionische zuilen, bekroning met wapens en uitgezaagde
vleugelstukken, op de hoeken obelisken.
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Dergelijk gestoelte (1631) met gegroefde zuilen.
Dergelijk gestoelte (XVII b).
Zerk (XIX a) voor Jelte Eises Eisinga, vader van
Eise Eisinga.
Zerk (1844) voor Eise Eisinga (t 18z8), vervaardiger
van het planetarium te Franeker.
Vijf gesneden eiken psalmborden (± 1730, geverfd).
Avondmaalszilver : beker, blijkens Latijnsch opschrift
in 1773 geschonken door Johanna Cole, weduwe van den
predikant 0. Faber (merken : Leeuwarden, Friesland,
jaarletter U, meesterteeken R. E. = R. Elgersma); dergelijken beker (+ 165o, merken : Franeker, S, en AS) ;
broodschaal met wapen-Verwouw, blijkens opschrift
geschonken door Sophia de Verwouw (I 165o, merken:
Leeuwarden, jaarletter G of C ? = 16 7 5 , en A. S.); twee kleine
schaaltjes met opschrift en :1838 (merken : waarborgmerken en D. G. 97).
Kan (± 1 7 00) van Delftsch aardewerk met zilveren
deksel, waarop gegraveerd een alliantiewapen.
Twee tinnen borden, waarvan een groot met wapen (?)
en NICHO ?, en een kleiner met merken : Amsterdam,
kwaliteitsmerk (engel), zon en CC (gekroond).
Knipwerk door Is. v. Adels (in de kerkeraadskámer).
Twee klokken, waarvan een in 1493 gegoten door
Geert van Wou, en een in 16 3 2 door Hans Falck van
Neurenberg.
f. Het GASTHUIS VOOR OUDE VROUWEN, in 1744 gesticht door Agneta Huber, heeft twee ingezwenkte halsgevels met gebeeldhouwde bekroning. In een van deze
gevels een steen met opschrift.
g. Aan den weg Dronrijp-Menaldum het HUIS
(XVIII A), + 1780 gewijzigd voor J. L.
Huber. Gevel met rechte kroonlijst en verhoogde middenpartij, waarop een gebeeldhouwd zandsteenen fronton
SCHATZENBURG
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met alliantiewapen. Op de (nieuwe) hekpijlers : i 724.
Tuinbeeld op voetstuk (XVIII A).
Engelum.
a. Een radvormige bronzen broche (VI), en scherven
van geometrisch versierd vaatwerk en terra sigillata,
in een terp gevonden, zijn in het Friesch museum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Christophorus), vermoedelijk XIII gebouwd (toen behoorende aan Ludingakerke), XIX uitwendig geheel ommetseld en inwendig
verknoeid, bestaat uit een schip, een 3/8-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met spits ter vervanging van
een vroeger zadeldak. Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVII c, geverfd) met gewrongen
Ionische zuiltjes op de hoeken der kuip, en gesneden
paneelen.
Eenvoudige eiken banken (XVII, geverfd).
Eiken tafel (± 1600) met bolpooten.
Eiken bank (vertimmerd) met leuning (+ i 600).
Op het kerkhof eenige eenvoudige zerken (XVII).
Twee klokken, waarvan eene in 1529 gegoten door
Jan ter Stege, en een in i 600 hergoten door Henricus
Muers.
Hatsum.
a. Bij het afgraven van de terp zijn hier grondsporen
gevonden van rechthoekige woningen (100-300 n. Chr.)
met overblijfselen van wanden van vlechtwerk; een
menschelijk geraamte (III) en Romeinsche dakpannen,
hierbij gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
Marsum.
a. Scherven van geometrisch versierd vaatwerk en
van terra sigillata, en een Romeinsch bronzen bokje,
47
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gevonden in de terp ten Zuiden van het dorp, zijn in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e. De thans NED. HERV. KERK, XII gebouwd van
tufsteen, XV vergroot en verhoogd van groote baksteen, bestaat uit een gedeeltelijk tufsteenen schip, een
5 /io-gesloten koor en eenen vierkanten toren met spits
(ter vervanging van een vroeger zadeldak). De gedeeltelijk tufsteenen noordmuur met sporen van rondbogige
vensters (XII), heeft groote spitsbogige vensters (XV)
en een geprofileerden korfbogigen ingang (XVI a),
waarboven een spitsboog. De zuidmuur, geheel met
klimop begroeid, heeft een korfbogigen ingang (XVII a)
van bak- en zandsteen met pilasters en gebeeldhouwde
boogblokken. Inwendig : spitsbogig eiken tongewelf
met geprofileerde schinkels; trekbalken met muurstijlen,
karbeelen en gothisch geprofileerde sleutelstukken. In
den noordwand een spitsbogige nis. In de benedenruimte van den toren kleine lichtopeningen en een gemetseld kruisgewelf. De kerk bezit:
Gesneden eiken preekstoel (XVII c) met inlegwerk
van ebbenhout.
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters en gesneden boogjes.
Koperen doopbekken (XVII c).
Orgel, in 1803 vervaardigd door A. Gruisen en Zonen
te Leeuwarden.
Eiken lambrizeering (XVII c) met Ionische pilasters
aan den noord- en den zuidwand.
Rijk gebeeldhouwde, overhuifde heerenbank (XVII c)
met gewrongen zuilen, gesneden friezen, hoekvazen en
bekroning met wapens-Bouwmeester en Jongestall.
Dergelijk dubbel gestoelte (1671) met wapens-Eysinga
op Heeringa, -Hiddema en -Galema.
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Dergelijk gestoelte (XVII c), met wapens-Goslinga,
Wielinga en Andringa, gehouden door schildleeuwei.
Drie zerken (XV, zeer uitgesleten) van roode Bremersteen.
Gebeeldhouwde zerken (1 5 89-1724) van de families
Baerdt, Eysinga en Harinxma.
Avondmaalszilver : gegraveerden beker met opschrift,
voorstelling van eene synodale vergadering en wapens
(merken: Leeuwarden, jaarletter b = 1633 en I.M. =
Jan Melchiors Oostervelt).
Twee klokken, waarvan een in 1472 gegoten en een
in 1618 door Hans Falck van Neurenberg.
f. Het POPTA-GASTHUIS voor oude vrouwen, in 171 I
gesticht door Henricus Popta, ingewijd 13 Mei 1713, is
een van bak- en bergsteen opgetrokken gebouw op
rechthoekig grondplan, dat met vier vleugels een binnenplein omsluit. In het midden van den voorgevel, aan de
oostzijde, bevindt zich de hoofdingang met (gewijzigde)
dubbele hardsteenen stoep en bordes voor een portiek,
geflankeerd door zandsteenen Korinthische pilasters en
gedekt door een hoofdgestel met halfrond fronton, dat
een opschrift (1712) met Latijnsch vers betreffende de
stichting (onderteekend : S. Gerroltsma) bevat en bekroond
wordt door het wapen-Popta tusschen twee zittende
vrouwefiguren. Hierboven is een topgevel opgetrokken,
bestaande uit twee geledingen, met Ionische hoekpilasters,
gebeeldhouwde zandsteenen vleugelstukken, zandsteenen
lijsten en afdekkingen en een segmentvormig fronton.
Te weerszijden van den topgevel, boven de gootlijst,
twee dakvensters met hoekpilasters, bekroond door een
halsgeveltje met gebeeldhouwde afdekkingen en aanzetkrullen en segmentvormig fronton. Aan de binnenplaats,
boven den hoofdingang en boven het tegenovergelegen
waschhuis, topgevels van twee geledingen met zand249
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steenen lijsten, gebeeldhouwde vleugelstukken en segmentvormige frontons, waarin dakvensters geflankeerd
door Ionische pilasters. Hieronder een ovale nis met
gebeeldhouwde zandsteenen omlijsting. Aan de binnenzijde van den hoofdingang in medaillon een Latijnsch
opschrift en : 1712; in de aanzetsteenen van den boog :
1711. Boven de deur van het waschhuis een opschrift
betreffende de eerst-steenlegging (1711). Op de binnenplaats uitkomende poortjes, gedekt door rondbogen,
waarin versierde sluit- en aanzetsteenen. Aan de dorpsstraat (tusschen nrs. 223 en 224) een poortje met portiek
geflankeerd door Korinthische pilasters, waarop een
doorbroken fronton, waarin een cartouche met opschrift
en : 1713; sluitsteen met leeuwenkop, siervazen op de
hoeken.
Inwendig : in den oostelijken vleugel, boven de deur
der voogdenkamer, snijwerk met de wapens-Hanenburg,
-Popta en die der vier eerste voogden. In deze kamer
twee wapenborden van voogden.
Het zilverwerk, bestaande uit vier schaaltjes (16 3 2) met
gedreven voorstellingen ontleend aan de Herscheppingen
van Ovidius (waarvan een met merken : Leeuwarden,
A en H.C. = Hans Christiaansz.) en uit het z.g. Poptazilver: een grooten gedreven schotel (16 7 1, merken: Leeuwarden, jaarletter V, en meesterteeken bron of beker)
gedreven schenkkan (merken als voren); schotel met
gedreven rand (meesterteeken als voren); een paar
kandelaars (1670, merken: Leeuwarden, jaarletter T,
meesterteeken zwaan = Claes Mensma) ; en een snuiter
(1668, merk en : Leeuwarden, jaarletter R, en beker of
bron), uit deze stichting afkomstig, bevindt zich sinds
1880 in het Friesch museum te Leeuwarden.
g. HERINGA-STATE Of POPTA-SLOT (XVI b), verbouwd
in 1631, in 1681 gekocht door Dr. Henricus Popta en door
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dezen in i 712 vermaakt aan het Armevrouwengasthuis (zie
voren bij f), werd in 1906-1908 geheel gerestaureerd en
grooten deels herbouwd door den architect J. F. L. Frowein
(met gebruikmaking van oude baksteen, afkomstig o.a. van
den toren te Peins). Het bestaat uit een, op rechthoekig
grondplan, in bak- en bergsteen opgetrokken hoofdgebouw, en een vleugel (XVIII), welke aan de oost- en
de zuidzijde een voorplein begrenzen, en uit een aan de
westzijde van dat plein gelegen poortgebouw (1631).
Aan de west- en de noordzijde wordt het voorplein afgesloten door een muur, waarin zich, westelijk van den
vleugel, een poortje (XVII b) bevindt.
a. Het poortgebouw (gerestaureerd XIX d), opgetrokken in baksteen met rijke toepassing van natuursteen, heeft een rondbogigen doorgang met bergsteenen
sluit- en aanzetstukken, welke geflankeerd wordt door
gebeeldhouwde pilasters en waarboven twee verdiepingen,
de tweede versmallend, met vleugelstukken, bekroond
door een top, eveneens met vleugelstukken en met een
segmentvormig fronton, waarop een zandsteenen bol.
Aan de noord-oostzijde van het gebouw een traptoren.
In elke verdieping gemetselde pilasters, waartusschen
nissen en vensters met driehoekige frontons. Twee
cartouches (trant van Hendrik de Keyser) met jaartal:
163 I . Gebeeldhouwd wapen-Popta (XVIII a) in omlijsting
(XVII a), waaronder een cartouche met opschrift (165o).
Tusschen eerste en tweede verdieping een fries met
engelkopjes en wapens. In de tweede verdieping een
nis met zandsteenen schelp en het wapen van het H.
Roomsche Rijk. Eiken poortdeur (XVII b) met ijzeren
beslag. Inwendig : in den traptoren een houten trap
naar de verdieping.
b. Het hoofdgebouw heeft een kelderverdieping, een
verhoogden begone-grond, een tusschen- en een zolderver251
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dieping, gedekt door een hoog zadeldak. Tegen het midden
van den westelijken (voor-)gevel is de hoofdtoren aangebouwd ; aan de achterzijde bevindt zich een lagere,
deels ingebouwde toren. De hoofdtoren bestaat uit een
vierkant benedendeel met schildhoudende leeuwen op
de hoeken, en een achtkante bovengeleding met peervormige bekroning. In dezen toren bevindt zich de
rondbogige hoofdingang (1631), geflankeerd door pilasters
(trant van Hendrik de Keyser). Hierboven een steen met
het wapen-Popta. De oostelijke toren is vierkant en
heeft, evenals de westelijke, een peervormige bekroning
(vernieuwd XX a). Aan de noord- en de zuidzijde staan
uit de slotgracht opgaande trapgevels.
Inwendig : een met riblooze kruisgewelven overkluisd voorhuis, waarin, aan de zuidzijde, een portiek van
bak- en bergsteen met Dorische pilasters en doorbroken
fronton met beeldengroep. Rouwbord (1 7 12) van Dr.
H. Popta. In de benedenverdieping gang met riblooze
kruisgewelven. De groote zaal, met, aan den ingang, een
soortgelijke gebeeldhouwde portiek als in het voorhuis.
Gesneden eiken deur, schouw met gebeeldhouwde Korinthische pilasters, waarboven een cartouche met opschrift.
Vuurplaat (XVII a). Eiken kast (XVII). Leunstoel
(XVII c). Portretten (XVIII a) van Dr. H. Popta en van
zijne moeder, Walkj e Hanenburg. Aan de noordzijde van
de gang een derde portiek, toegang gevend tot de twee
voogdenkamers (XVII). In de westelijke dezer kamers
een bedstede (midden-XVII) en twee schilderijen voorstellende : Heringa State (I 163o), en Walkj e Hanenburg; in de oostelijke een vloer van verglaasde tegels
(midden-XVII), een portret van Dr. H. Popta (XVIII a),
een wapenbord (XVIII a), een geborduurd tafelkleed
(XVIII a) met het wapen-Popta. Een steenen trap met
schroefvormig gemetselde spil, voerende naar den kelder
en naar de hoofdverdieping. De keuken, in de kelder2S2
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verdieping, heeft steenen gewelven rustend op een, in
het midden geplaatsten, vierkanten pijler. Op de tusschenverdieping twee insteek-kamers : in de eene een schouw
(XVII), in de andere een eiken bedstede (XVII) met
„kinderlade". Op de zolderverdieping drie slaapkamers :
in de noordelijke twee gebeeldhouwde eiken bedsteden
(midden-XVI), met ingebrande opschriften in de friezen
en wapens -Heringa en -Jongema; in de middelste twee
eiken bedsteden (XVII) ; in de zuidelijke twee dergelijke
bedsteden met gekoppelde Dorische zuiltjes.
c. Het zuidelijke vleugelgebouw, thans grootendeels
woning van den bewaarder. Inwendig : een vertrek
(XVIII d), waarin een schoorsteenstuk (1782, door
F. Swart).
Voorts bevinden zich in het gebouw:
Eenige klaptafels, geld- en kleerkasten, banken, haardplaten (alles -F- I70o en XVIII), deels tot de oude inrichting behoorende, deels er bij de restauratie van elders in
overgebracht.
Schilderijen: damesportretten (1565 en 1680) en een
portret van een krijgsman (XVII d), in bruikleen van
het Friesch Genootschap ; mansportret (16 3 0); beweening
van het lijk van Christus (I 16 5 0, naar A. v. Dij ck) ;
Laatste Avondmaal (XVII c); gezicht op Marsum
,(XVIII d).
Wapenkaart der regenten van 1 7 12 af.
Eenige geteekende plattegronden en gezichten.
Menaldum.
a. Een werpmesje (VIII) met bloedgleuf hier gevonden
is in het Friesch museum te Leeuwarden, scherven van
Germaansch aardewerk zijn in het Rijksmuseum van
'Oudheden te Leiden.
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e. De NED. HERV. KERK (H. Lambertus), in 1874 gebouwd op de fundeeringen eener oudere, en met een
noordelijken dwarsarm vergroot, bezit:
Eiken preekstoel (XVII c) met gesneden paneelen en
gewrongen zuiltjes op de hoeken.
Doophek (XVII c) met gewrongen hoekzuilen, waarop
siervazen.
Koperen voorzangerslezenaar (XIX a).
Orgel (1861) met gesneden voet (XVII c) op dubbele
gewrongen Ionische zuilen.
Overhuifde heerenbank (XVII c, geverfd) met gewrongen zuilen en een gesneden bekroning, waarin het
wapen-Kamstra.
Eenvoudige heerenbank (XVII d, geverfd).
Onder het koor een dichtgemetselden grafkelder, waarin
zich waarschijnlijk drie doodkisten (XVI?) bevinden.
Avondmaalszilver: twee bekers (1787, merken: Leeuwarden, Friesland, K in schild en IF = Jan Feddema);
twee dergelijke bekers (1817, merken : Leeuwarden en
H.S met geweer = H. W. Schut); eenvoudig zilveren
doopbekken (XIX A).
Twee tinnen schenkkannen, zes tinnen broodschaaltjes
en een tinnen broodschotel, gemerkt : roos, waarboven
I HR.
Twee klokken, waarvan een in 1473 gegoten door
Johannes van Deventer en een in 1619 door Hans Falck
van Neurenberg te Leeuwarden.

g. Oud-Friesche BOUWBOERDERIJ met lijkdeur. In den
voorgevel een nokanker : '688.
h. Een romaansche kandelaar van verglaasd kerfsneeaardewerk, in de terp gevonden, is in het Friesch museum
te Leeuwarden.
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Schingen.
e. De NED. HERV. PASTORIE (+ I 800) heeft een dakvenster met eenvoudig ingezwenkt halsgeveltje (gepleisterd).
Slappeterp.

a. Fragmenten van waarschijnlijk Frankisch aardewerk, hier gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 826 gebouwd ter vervanging van een oudere gewijd aan den H. Dionysius,
bezit :
Priesterzerk (1612); eenige zerken (XVII) met wapens.
Klok (XIII ?) zonder opschrift.
Wier.

De thans NED. HERV. KERK, waarschijnlijk middenXII gebouwd, XIX c gewijzigd, is opgetrokken van
groote moppen en bestaat uit een schip, een halfrondgesloten koor en eenen vierkanten toren (XIX c). De
zuidzijde en het koor zijn geheel ommetseld ; sporen
van gedrukt spitsbogige vensters (midden-XIII). Inwendig:
spitsbogig eiken tongewelf (XVI a) met geprofileerde
schinkels en sluitstukken, trekbalken, muurstijlen, korbeelen en sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk
bezit :
Gewrongen balusters (XVII c) in een later doophek.
Eenige zerken (XVI en XVII) op het kerkhof.
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII c), kelkvormig op
hoogen voet, met opschrift en : i 670 (merken : Leeuwarden,
jaarletter S = 1 669, B. en onleesbaar).
Klok (XIII ?) zonder opschrift.
Een achtkante gebeeldhouwde doopvont (+ i 5 oo)
op gewrongen voet, uit deze kerk afkomstig, is in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e.
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Aalsum.
a. Scherven van Germaansch aardewerk, spinschijfjes
van gebakken aarde, een waarschijnlijk vroege Germaansche bronzen ring met spiraalvormige uiteinden,
Frankische kralen en spinschijfjes, beenen schaatsen,
spinschijfjes, kammen en andere beenen voorwerpen,
een Saksisch kogelpotje (V of VI) van grauw aardewerk,
een dergelijk kommetje en fragmenten van Karolingische
beenen kammen, alles hier in de terp gevonden, zijn in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Een bronzen kam, een Merovingische gouden vingerring met rooden steen, en een op een skelet aangetroffen
Merovingische bronzen mantelspeld (VII), versierd met
gecloisonneerde steentjes, benevens een gordelversiering
van bronsblik en negen kralen van barnsteen, voorts een
bijl van hertshoorn, een spiesijzer, een eiken weefzwaard,
een wollen kap en handschoen, een Karolingische grauwkleurige bolpot met breeden rand en standring, Saksische
bolpotten, een ijzeren sleutel, en een verzameling van
zeven en twintig Karolingische denariën, waaronder van
Lotharius I, te Wijk bij Duurstede gemunt, en een verbasterde gouden solidus van Lodewijk den Vrome, uit
dezelfde vindplaats afkomstig, zijn in het Friesch museum
te Leeuwarden.
e. 'De NED. HERV. KERK (H. Anna) is een hoofdzakelijk van groote baksteenen opgetrokken gebouw,
(+ I 2oo), bestaande uit een eenbeukig schip en een versmald halfrond-gesloten koor. De vroegere toren is
XIX c gesloopt en vervangen door een westgevel van
kleine baksteen met een houten spitsje. Langs koor en
koorsluiting een grootendeels tufsteenen rondboogfries,
waarboven een baksteenen rondstaaf, die, wat de koor256
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sluiting betreft, wordt gedragen door ronde baksteenen
lisenen, welke met hun voet de geprofileerde plint doorsnijden. In de koorsluiting drie dichtgemetselde rondboogvensters en twee later ingebroken spitsboogvensters. In
den zuidmuur van het koor een gedicht rondboogvenstertje (slechts + o.8o M. boven den beganen grond).
In den noordmuur van het schip een hooger aangebracht,
eveneens dichtgemetseld venstertje. Inwendig : in de
koorsluiting moeten van een weggebroken steenen gewelf. In de beide koormuren dichtgemetselde spitsbogen,
waarschijnlijk van vroegere dwarsarmen. Houten segmentbogig gewelf. De kerk bezit:
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift en : 1698
(merken: Friesland, Leeuwarden, jaarletter D = 1698,
en meesterteeken van Wybrandus Lolly); dergelij ken
beker, met opschrift en : 1707 (merken : Leeuwarden,
Friesland, jaarletter N = 1 707, en meesterteeken van
Wybr. Lolly); wijnkan (XVII d) van Keulsch aardewerk,
met zilveren deksel, afkomstig van de diaconie teWetsens,
dat sinds de Hervorming met Aalsum is gecombineerd.
Klok, in 1440 gegoten door Butendiic, met twee
reliefs : Maria.
Anjum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Michaël), waarschijnlijk
+ 1100 gebouwd van tufsteen, XIII verbouwd, en nogmaals vergroot en verhoogd XVI a, is een deels tuf-,
deels baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, een
5/10-gesloten koor (XIII) en eenen tufsteenen toren
met smalle zijruimten (vgl. Britsum), beklampt met
baksteen en door zware beeren geschraagd. Ingesnoerde achtkante houten spits. Aan de noord- en de
zuidzijde van het schip overblijfselen van tufsteenen muurwerk. Het koor geheel van groote moppen opgetrokken.
Tegen den noordmuur van het schip eenvoudige ,afge17
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schuinde beeren (XIX) van kleine baksteen ; tegen den
zuidmuur een dergelijke beer en een, gedeeltelijk ouder
(XIII ?), eenmaal versneden; een kleine dichtgemetselde
rondbogige opening (XIII a). Spitsbogige vensters,
meerendeels in later tijd gewijzigd en naar beneden
doorgetrokken. In de vijfde travee van den zuidmuur
tufsteenen muurwerk met moet van een zadeldak. In de
noordelijke zijruimte van den toren een romaansch
venstertje (XII a) met schuine dagkanten. De boven
deze zijruimten opgaande, tufsteenen geleding van den
toren heeft aan de noord- en aan de westzijde spaarvelden, gedekt door een rondboogfries, in het midden
gedragen door twee dunne colonnetten. Hierboven is de
toren opgetrokken van baksteen met bergsteenen banden
(XVI a), gedrukte spitsbogige galmgaten en, onder de spits,
een fries van korf boog] es, op de hoeken en in het midden
van elk gevelvlak aansluitend tegen gebeeldhouwde kopjes .
Inwendig : de zijruimten van den toren bestaan uit twee
verdiepingen, strookend met de twee onderste verdiepingen
van den toren, waarmede zij door rondbogige openingen
met afgeschuinde imposten in verbinding staan, terwijl
zij eertijds ook naar het schip geopend waren met thans
meerendeels dichtgemetselde rondbogen op afgeschuinde
imposten. De verdieping der noordelijke zijruimte staat
in verbinding met het schip door een eiken trap (XVII a);
de rondbogige doorgang is hier in later tijd gewijzigd.
In de middenruimte van het gelijkvloersche sporen van
een vroeger gewelf; over de noordelijke zijruimte een
later aangebracht segmentgewelf. De zuidelijke zijruimte
is verbouwd en verbreed met groote baksteen. Tusschen
de noordelijke zijruimte en het middengedeelte gelijkvloers een met ijzer beslagen gevangenisdeur (XVII),
waarin een getralied kijkgat. De kerk bezit:
Sacramentshuisje (XVI a, gewit) van bak- en bergsteen.
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Piscina ( ?), onder den vloer.
Eiken preekstoel (I 1700).
Heerenbanken (+ 1700).
Eiken bank (XVI d), op de eerste verdieping in den
toren.
Overwelfde grafkelder (XVII) van het geslacht Holdinga.
Grafzerk (1649-1639-1666).
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift en : 163o, en
wapens-van Schwartzenberg en -van Holdinga (merken :
Leeuwarden, jaarletter L -- 1620, en T.L. = Laurens
Thomas); dergelijken beker met opschrift en: 1715
(merken: Leeuwarden, Friesland, jaarletter W = 1715,
en RE = Richardoeus Elgersma).
Twee klokken, waarvan een in 1618 gegoten door
Hans Falck van Neurenberg, en een in 1742 door Joh.
Borchardt te Groningen.
Ee.
e. De NED. HERV. KERK (H. Jariglulfus), + 125o
gebouwd, XV vergroot, in 1867 gewijzigd, is een gebouw
van groote baksteen, bestaande uit een eenbeukig schip
(XIII B), met een latere travee (XV), een 3/8-gesloten koor
(XV) en eenen half ingebouwden toren (1867). Een
vroeger tegen de noordzijde staande sacristie is gesloopt.
In den noordmuur zijn zes spitsboogvensters (4 1250)
in drie groepen van twee aangebracht, met schuine dagkanten, waarin een kraal; hiervan zijn vier dicht gemetseld.
In den zuidmuur vijf spitsboogvensters (XV) met hol
geprofileerde dagkanten. Het muurwerk van het schip
is in later tijd verhoogd; van het hierbij weggebroken
boogfries zijn bezwaard gebleven de knaagsteentjes
(: 1250) van roode zandsteen, gebeeldhouwd met
menschen- en dierenkoppen. Aan de zuidzijde een korfbogige ingang (+ 15 00) in spitsbogige omlijsting van
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profielsteen. Westgevel en toren zijn in 1867 verbouwd.
Inwendig : ellipsvormig houten gewelf (XVIII) ter vervanging van vroegere steenen kruis(rib ?)gewelven, waarvan de moeten nog zichtbaar zijn; eiken trekbalken met
geprofileerde sleutelstukken. De kerk bezit:
Orgelgalerij (XVIII d) op schotwerk met Ionische
pilasters en gesneden dubbele deur.
Heerenbank (+ 16 5 o, geverfd) met gedraaide balusters.
Dergelijke bank (XVIII c, geverfde) met gebeeldhouwd
ruggeschot waarin alliantiewapen.
Dergelijke bank (XVIII d, geverfd) met gebeeldhouwde
bekroning.
Marmeren epitaaf (1627) voor Snelliger Meckhama
(t 1625), bestaande uit een gedenkplaat met Latijnsche
verzen van H. A. Gerritzma, geflankeerd door staande
kinderfiguren, en gedekt door een gebeeldhouwde bekroning, waarin het wapen-Meckhama; in de omlijsting
de kwartieren : Meckhama, Starckenburg, Unia, Iuckama,
Howarda, Bolta, Terborch, Lougen.
Negen ruitvormige geschilderde rouwborden van:
Tiemck van Humalda (t 1642), Ofke van Witsma (t 165i),
Bynck van Bauwema (t 16 5 2), Gerardus van Wytsma
(t 1652), Thecla van Witsma (t 1653), Leo van Wytsma
(t 165 5 ), Catharina van Hottinga (t 16 5 5), Ebel van
Meckhama (t 1662), Siuck Abinga (t 1679).
Avondmaalsbeker (+ 1700, merken: Dokkum, D en
monogram P.S.)
Klok, in 1642 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.

Engwierum.
e. De NED. HERV. KERK 1s een in 1746 vernieuwd,
maar in zijn kern waarschijnlijk ouder gebouw, bestaande
uit een een eenbeukig schip, driezijdig gesloten koor en
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eenen vierkanten toren (XVI) met zadeldak. Inwendig:
houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII c, geverfd) met gebogen
kuip, op welker hoeken de symbolen der Evangelisten;
gesneden ruggeschot en trap; klankbord met de gesneden
wapens-van Haarsma en Wijckel.
Orgel (XVIII d).
Gebeeldhouwde zerk (1750) met afgehakte wapens.
Twee gebrandschilderde glazen, in 1746 vervaardigd
door Ype en Jurjen Staak, in 1906 hersteld, voorstellend
de wapens van Oranje en van de provincie, geflankeerd
door allegorische vrouwefiguren.
Zeven tekst- en gezangborden (XVIII c).
Jouswier.
a. Een beenen fluit en een ringvormige mantelspeld
(V) van Angelsaksisch type, in de terp gevonden, zijn in
het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), vermoedelijk XIII
gebouwd, XIX door bepleistering en ommetseling verknoeid, bestaat uit een schip, een 5/I o-gesloten koor en
eenen nieuw ommetselden vierkanten toren met zadeldak. Onder de kerk bevindt zich een grafkelder, in 1771
gemetseld voor Willem Bergsma, dijkgraaf, ontvangergeneraal en oud secretaris van Oost-Dongeradeel. De
kerk bezit :
Rouwborden voor Willem Bergsma (t 1774) ; voor
Lucia Petronella Bergsma (t 1 7 81), echtgenoote van Ludolph Reinier Wentholt ; voor Remalia Schik (t 1792),
weduwe van Willem Bergsma.
Klok, in 1395 gegoten door Hermannus.

Lioesens.
e. De thans NED. HERV. KERK, waarschijnlijk XII gebouwd, XV verbouwd, in 1827 hersteld en gewijzigd, in
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1924 hersteld, is een gebouw van groote moppen, bestaande uit een schip en een 3/8-gesloten koor. De oorspronkelijk vermoedelijk aanwezige westtoren is in later
tijd weggebroken en vervangen door een geheel gesloten
westgevel, deels van tuf-, deels van baksteen, waartegen
in 1924 een klampmuur van machinale klinkers is opgetrokken. Houten, met leien bekleed spitsje op den westgevel. Hooge spitsbogige vensters. Tegen de hoeken der
koorsluiting tweemaal versneden steunbeeren. Van dergelijke later weggebroken beeren bevinden zich de moeten
tusschen de vensters in den noord- en den zuidmuur. In
den zuidmuur een gedichte spitsbogige ingang, waarin
later weer een venster is aangebracht ; in den noordmuur
een korfbogige ingang. Een geprofileerde baksteenen
waterlijst is rechthoekig om deze ingangen gevoerd. De
kerk bezit :
Kraak met opschrift ter herinnering aan een herstelling
in 1827.
Heerenbank (XVIII), met gedraaide balusters en alliantiewapen.
Grafzerken : 165 2, 1678, 1687, 1 72o en 1743.
Gedenksteen (1829) voor Taede Alberts Hofman.
Klok, in 149 8 gegoten door Johannes.
Metslawier.
De NED. HERV. KERK, in 1776 gebouwd ter vervanging
eener oudere, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een
schip, een 3/8-gesloten koor en eenen ingebouwden, vierkanten toren (hersteld in 1925) met * spits. Rondbogige
vensters, waartusschen pilasters met eenvoudige lij stkapiteelen. Boven den ingang aan de zuidzijde een gedenksteen met afgesleten opschrift betreffende den eersten
steen en : 1776, bekroond door een gebeeldhouwd alliantiewapen. In den buitenmuur van het koor een gedenk262
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steen (157o) betreffende den Allerheiligenvloed. Inwendig : rondbogig houten tongewelf. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII d).
Orgel (XVIII d).
Heerenbank (XVIII c) met overhuiving, waarop een
gesneden kuif.
Groote gebeeldhouwde zerk (gemerkt : H. G. 157...")
met wapens voor Worp van Ropta (t 155i) en Bjuck van
Abbinga (t 1545) ; dergelijke zerk (XVII c) met levensgroote figuren in biddende houding, voor Christoffel van
Sternsee (t 15 6o) en Cunera van Ropta (t i555).
Koperen lichtarm (XVIII d) op den preekstoel.
Verschillende koperen blakers (XVIII) op de banken.
Rouwbord van Johannes Casparus Bergsma (t 1793).
Klok, in 171 I gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden.
g. I . BOERENWONING
1820.

met rietendak en jaartalanker:

2. Dergelijke BOERENWONING, met jaartalanker : 1 833.
3. G 109. BOERDERIJ (1839). Gevel met rechte kroonlijst, waarboven een groot dakvenster met driehoekig fronton. Ingang met Toscaansche pilasters en hooge stoep ;
boven de zijdeur een steen met opschrift en : 1839.
Morra.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Evangelist),
waarschijnlijk XIIIb gebouwd van groote baksteen, in 1846
gewijzigd, bestaat uit een schip, een 3/8-gesloten koor en
een koepeltorentje, in 1846 gebouwd op den toen ter
vervanging van den vroegeren toren gemetselden westgevel.Spitsboogvensters. In den zuidmuur een rondboogvenster met baksteenen kraal tegen de neg. Aan de noordzijde een dichtgemetselde ingang met spitsboog en klaverbladvormigen onderboog, gedeeltelijk van geglazuurde
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steen. Inwendig : houten tongewelf (XVIA) met schinkels
en trekbalken op geprofileerde kraagsteenen (XVI A).
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c, trap en klankbord vernieuwd).
Orgel en orgelgalerij (1740, blijkens opschrift op de
borstwering der galerij).
Marmeren epitaaf (XVII b) voor Scipio van Scheltema.
Twee groote gebeeldhouwde zerken, waarvan een
(XVI c, als de zerk gemerkt H. G. te Métslawier, maar
met jaartal 1627) van de familie Scheltema, en een (1747)
van de familie Botma, beiden rechtop in den noordmuur
gemetseld.
Drie koperen kronen (I 1700).
Twee koperen lichtarmen (XVII c).
Klok, in 16 59 gegoten door Jurien Balthasar te Leeuwarden.
Nijewier.
De NED. HERV. KERK, in 1678 gebouwd van de groote
moppen eenex oudere, in 1811 hersteld, bestaat uit een
rechthoekig schip, een driezijdig gesloten koor en eenen
westgevel (1811) met houten spitsje. Gewijzigde rondbogige vensters. Onder de goot een tandlijst. Boven den
noordelijken ingang een steen met het wapen-Bosma,
opschrift en: 1678. Inwendig: segmentvormig houten
gewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII B, geverfd).
Orgel, in 1818 vervaardigd door J. A. Hillebrand te
Leeuwarden, met galerij op twee houten Korinthische
zuilen. Op de orgelkast beelden (XVII c), afkomstig van
het oude orgel.
Vier zerken: 1639, 1667, 1675 en 1686.
Twee tekstborden (XVIII d, als te Aalsum).
Klok (XIII A ?) zonder opschrift of jaartal.
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Ooster-Nijkerk.
e. De NED. HERV. KERK (H. Cecilia,) vermoedelijk
± 1300 gebouwd van groote moppen, in later tijd gewijzigd, bestaat uit een schip, en 3/8-gesloten koor en
eenen nieuw ommetselden vierkanten toren met zadeldak,
zonder westelijken ingang. Spitsbogige vensters ; eensversneden beeren; baksteenen waterlijst. Aan noord- en
zuidzijde segmentvormig getoogde ingangen in spitsboognis met omlijsting van profielsteen. In de bovenste geleding van den toren gekoppelde galmgaten en siernissen.
Leliekruis met haan ( 1 15 oo). Inwendig : in de kerk een
houten tongewelf; over de benedenruimte van den toren
een gemetseld koepelachtig gewelf op ribben. De kerk
bezit :
Gesneden blank' eiken preekstoel (XVIII c).
Doophek (als voren).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII c), in den vorm
van een vuist, met bekken.
Kerkvoogdenbank (XVIII d) met balusters in het
ruggeschot en alliantiewapen, waarboven een afgehakt
wapen met kroon; familiebank (XVIII d) met gesneden
ruggeschot, waarin een alliantiewapen als het voorgaande.
Twee koperen kronen (XVIII c).
Avondmaalszilver : beker met gegraveerd opschrift
en : 1714 (merken : Leeuwarden, Friesland, V, gekroonde
visch); dergelijken beker (1842); doopbekken (1783,
merken : Leeuwarden, Friesland, F en vogel = P. Meeter).
Twee tinnen schotels en twee kannen (XIX A, merken:
engel, Gerrit van Rees).
Klok, in 1668 gegoten door Jurien Balthasar te
Leeuwarden.

Oostrum.
a.

Een steenen bijlhamer, een fragment van zulk
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een bijlhamer en een rood geverfde bolpot ( ^ 800), hier
gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Vitus), XIV A gebouwd
van groote baksteen, I i 5 oo verbouwd, bestaat uit een
schip, een driezijdig-gesloten koor en eenen lagen, vierkanten toren met zadeldak (I 1923 hersteld). Spitsbogige vensters met dagkanten van profielsteen. Tweemaal versneden beeren tegen de koorsluiting; moeten van
beeren aan den noord- en den zuidmuur. Aan de zuidzijde
een korfbogige ingang in spitsbogige omlijsting, met in het
boogveld een nisje. Het dak is aan de zuidzijde geheel,
aan de noordzijde gedeeltelijk gedekt met middeleeuwsche
pannen (,,monniken"). Inwendig : houten tongewelf, met
trekbalken op sleutelstukken met pderkraalprofiel (+ 1 S oo).
In den toren, over de benedenruimte overblijfselen van
een koepelachtig gewelf met doorhangende ronde ribben.
De kerk bezit
Gesneden eiken preekstoel (XVIII c).
Gesneden eiken bijbellezenaar (XVIII c).
Heerenbank (XVII a, geel geverfd), zonder overhuiving, met in het ruggeschot de wapens-Elcama en
Tiboult.
Vier geschilderde rouwborden voor Maria van Tiboult
(t 1645 ), Johannes van Elcama (t 1645), Haio Elcama
en ?.
Onder den vloer zerken en een grafkelder, waarin
koperen en looden opschriftplaten (XVII) betreffende de
geslachten Elcama en Tiboult.
Klok, in 145 7 gegoten door Henricus Kokenbacker.
Pesens.
De NED. HERV. KERK (H. Antonius), waarschijnlijk
125o gebouwd van groote moppen, bestaat uit een
schip, een versmald halfrond-gesloten koor, onder de
e.

1
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gootlijst overgaand in veelhoekig, en een houten spitsje
op den blijkens een gedenksteen in 17 9 2 ter vervanging
van een vroegeren toren opgetrokken westmuur. In
de koorsluiting kleine spitsboogvensters, waarvan een
dichtgemetseld. In den noordmuur een dichtgemetselde
rondbogige ingang. Zuidzijde zwaar begroeid met klimop;
in den zuidmuur een ingang (1792). De kerk bezit:
Zerk met uitvoerig berijmd grafschrift en: 1776 (op
het kerkhof).
Klok, in 1504 gegoten door Johan.
Achtkante bovenkruier met stelling.
Bovendeel met riet bekleed op steenen voet. Boven den
ingang een steen, waarop hond en: 1861.
g. WINDMOLEN.

Wetsens.
a. Een vuursteenen bijl, een hoornen lepel, beenen
haarkammen, een bronzen ruiterspoor en een houten
spa (proto-historisch) hier in de terp gevonden, zijn in
het Friesch museum te Leeuwarden.

De NED. HERV. KERK (H. Vitus), XII A gebouwd,
XV en XIX a géwijzigd, is een tufsteenen gebouw, bestaande uit een schip, een 5/8-gesloten koor, en een ter
vervanging van den vroegeren westtoren, XIX a opgetrokken driezijdige sluiting van kleine gele baksteen,
waartegen een hangend houten klokkenstoeltje. Tegen de
hoeken der koorsluiting te halven hoogte dunne ronde
lisenen. Langs het schip een rondboogfries en fragmenten
van lisenen, gedeeltelijk van roode zandsteen. In den
noordmuur kleine, met groote moppen gedichte, romaansche rondboogvensters en een eveneens dichtgemetselde rondbogige ingang ; segmentvormige getoogde
ingang (XV) in spitsbogige nis van groote baksteen,
met omlijsting van profielsteen. De zuidmuur is op
e.
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verschillende plaatsen met baksteen hersteld; korfbogige
ingang (XV) van groote moppen. De kerk bezit:
Orgelgalerij (XIX a) op twee houten Toscaansche
zuilen.
Twee zerken (i6i i, 1658), en op het kerkhof zerken
(1652, 1681 en 1744).
Tekstbord (XVIII d).
Avondmaalszilver : zie bij Aalsum op blz. 257.
Klok, waarschijnlijk in 1842 gegoten door A. H. van
Bergen en Zn. te Midwolde.
OOSTSTELLING WERF.
a. Eene verzameling steenen hamers en beitels (paleolithisch), afkomstig uit een in 1925 onder deze gemeente
ontgraven „hurkgraf", proto-Saksisch vaatwerk, bolpotten, en het gewei van een eland, onder deze gemeente
gevonden, zijn thans in de Oudheidkamer te Oldeberkoop
(zie blz. 272); een bronzen zwaard van het z.g. Hallstatt-type, hier gevonden in zandgrond, bij kanalisatie
van de Tjonger, benevens vuursteenen bijlen zijn in
het Friesch museum te Leeuwarden.

Appelsga.
e. I. De NED. HERV. KERK te Oud-Appelsga i n 1909
gebouwd ter vervanging eener oudere (1869), die eene
aan den H. Nicolaas gewijde verving, bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (+ 1800 ?).

Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL, hersteld
van afbraak van een vroegeren molen. Hierin een klok, in
143 5 gegoten door Joh. van Bomen.
2. De NED. HERV. KERK te Nieuw-Appelscha bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (I 1800).
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Donkerbroek.
Een steenen beitel en een bronzen randbijl (±
zoon vóór Chr. ?), hier gevonden, zijn thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 7 14 gebouwd op het
benedengedeelte eener oudere (H. Laurentius), bestaat uit
een driezijdig gesloten schip met een spitsje op den westgevel. Boven den in 1918 herstelden ingang een gebeeld
hóuwde wapensteen (XVIII a, wapens grootendeels afgehakt) met opschrift, geflankeerd door twee gedenksteenen
met opschrift en : 1714. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII d) met boogpaneelen en met
gewrongen Korinthische zuilen op de hoeken der kuip.
Doophek (XVIII c) met gewrongen balusters.
Gesmeed ijzeren voet (XVII d) van een doopbekken.
Orgel (XVIII c).
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers, waarvan
een (1707) en een (1840), met opschriften en wapens.
In een overhuifden dubbelen KLOKKENSTOEL op het
kerkhof twee klokken, waarvan een (XIII B ?) zonder
opschrift of jaartal en een in 1 5 02 gegoten door Gerhardus
Wou en Johannes Schoonenborch.
a.

h. Vóór de (moderne) kosterswoning ligt een fragment (XV ?) van een altaarsteen van roode zandsteen met
wijdingskruisje.

Elsloo.
e. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL, met
twee klokken, waarvan een (XV) met Latijnsch opschrift
en een in 1849 hergoten door H. van Bergen en Co. te
Midwolde uit een, in 1484 gegoten door Johannes van
Venlo.
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Fochteloo.
e. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL
(1837), waarin twee klokken (XIV ?) zonder opschrift of
jaartal.
Haule.
a. Een vuursteenen dolk, onder het veen gevonden,
een vuursteenen beiteltje, een steenen bijl en twee gepolijste vuursteenen dik-nekbijlen, zijn thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
Langedijk.
a. Fragmenten van een touwbeker (+ 2000 v. Chr.),
gevonden in een in 1 928 hier ontgraven hurkgraf, een
urn (III of II v. Chr.) met gekartelden rand en deksel,
een aarden beker van Jutlandsch type, steenen bijlen en
een steenen pijlpunt, gevonden in graven uit den lateren
steentijd, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin een klok in 1300(?) gegoten door Nicolaas.

Makkinga.
e. De NED. HERV. KERK, in 177 5 gebouwd door den
timmerman Theunes Thomas uit Bergum, ter plaatse
eener oudere (H. Bonifacius), bestaat uit een driezijdig
gesloten schip en een vierkanten toren met ingesnoerde
achtkante spits. Boven den zuidelijken ingang een gedenksteen met : 1775. De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel, in 1776 vervaardigd
door Theunes Thomas.
Gesneden eiken lezenaar (1776).
Gebeeldhouwde zerken (1619, 1670, 1731) met afgesleten wapens-Lycklama a Nyeholt.
Twee koperen kronen (XVII d).
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Eiken bordje met gesneden opschrift vermeldend den
bouw der kerk en het vervaardigen van den preekstoel
door Theunes Thomas in 1775 en 1776.
Twee klokken, waarvan eene in 1463 gegoten en een
in 1776 hergoten door Claudius Fremy.
Wijzerplaat (in de kerk, tegen den westmuur) met:
1777.

Nijeberkoop.
e. Van de in 1826 gesloopte NED. HERV. KERK (H.
Bonifacius) bestaat nog slechts het kerkhof, waarop een
overhuifde KLOKKENSTOEL (XVIII ?)

Oldeberkoop.
e. De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), XII A gebouwd, XIV gewijzigd en naar het Oosten vergroot, in
1845 hersteld, thans in restauratie, is een deels van tuf-,
deels van groote baksteen opgetrokken gebouw, bestaande
uit een schip, een 3/8-gesloten koor (XIV) en eenen vierkanten toren met zadeldak. De zijmuren van het schip zijn
in de bovenhelft versierd met nissen, beurtelings gedekt
door twee en door drie rondbogen; in 't midden van deze
laatste nissen dichtgemetselde rondboogvenstertjes. In
den noordmuur van het koor een kleine, dichtgemetselde
spitsbogige lichtopening, een dichtgemetselde ingang en
een dichtgemetseld spitsboogvenster. Tegen de hoeken
der koorsluiting eensversneden steunbeeren. In alle muren
groote, later ingebroken, spitsboogvensters. De geheel
gepleisterde toren is op de beide westelijke hoeken tot
ongeveer de halve hoogte versterkt en heeft een later
ingebroken westelijken ingang. In het bovengedeelte aan
elke zijde twee rondbogige galmgaten. Inwendig : de
wanden van het schip vertoonen boogstellingen als de
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buitenmuren; het bovengedeelte is van tuf-, de benedenste helft van groote baksteen (de arcaturen zijn hier
flauw spitsbogig, vermoedelijk eene herstelling i 1250).
In de hoeken van de koorsluiting ronde schalken
met eenvoudige kapiteeltjes, waarop aanzetten en spitsbogige muralen van een vroegere steenen overwelving.
Thans over de geheele kerk een houten tongewelf (XVIII).
De kerk bezit:
Zandsteenen doopvont (I 1300), op achtkanten voet.
Eiken preekstoel (XVII A, geverfd) met gegroefde
Korinthische zuiltjes op de hoeken der kuip.
Eiken doophek (XVII A, geverfd) met gedraaide
balusters.
Drie familiebanken (XVII A, geverfd) met over.
huivingen.
Groote gebeeldhouwde zerk (XVII d) van de familie
Barels, met wapens.
Avondmaalszilver : beker (i 59o) met, onder tegen den
bodem, gegraveerd het wapen van Fedde Auckes Rengnalda, I S90 en meesterteeken (huismerk) ; gladden beker,
broodschaal en kleine schaaltjes (alles : 1833).
Klok (XIX a) zonder opschrift.
h. De OUDHEIDKAMER der gemeente Ooststellingwerf,
onlangs opgericht en gevestigd in de Landbouwschool,
bezit : proto-Saksisch vaatwerk en bolpotten, steenen
hamers en beitels, het gewei van een eland, oude wapenen
(XVI en XVII), een haardplaat (XVII c), vuurkorf
(XVII), schilderijtje (1665, paneel), voorstellend een
dubbelen haas, en verdere plaatselijke curiosa.

Oosterwolde.
a. In een in 1924 hier ontgraven KRINGGREPGRAFVELD
(+ Zoo v. Chr.) zijn urnen gevonden. Een vuursteenen
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dik-nekbijl en een strijdbijl van amphiboliet zijn in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e. " De NED. HERV. KERK, in 1 735 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Bonifacius), heeft een in 1790
vernieuwde spits op den westgevel en boven den
zuidelijken ingang drie steenen met opschriften en : 1736.
Naast den ingang een zonnewijzer. Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVII d) met gewrongen Korinthische zuiltjes op de hoeken der kuip.
Dito doophek (XVII d) met gedraaide balusters.
Overhuifde familiebank (XVII a).
Zerk (165 8) voor de familie Barels.
Avondmaalszilver: beker (1641) op vier bolpootjes met
symbolen der Evangelisten, in den gegraveerden rand
voorstellingen van Christus en de Apostelen, opschrift
en : I 641 (merken : Sneek, K en onleesbaar) ; beker met
opschrift en 1663, in welks bodem gesoldeerd een munt
(Saksen, 162 3 ), dergelijken beker (XIX, naar den vorigen
vervaardigd).
Tinnen broodschaal (XVIII d).
Op het kerkhof een dubbele KLOKKENSTOEL met twee
klokken, waarvan een in 1492 gegoten door Herman, en
een in 1 73 8 door Cyprianus Crans.

In den tuin der pastorie een achtkante zandsteenen
DOOPVONT (XIV).

OPSTERLAND.
Bakkeveen.
Vuursteenen beitels en bronzen wapens (+ 5 oo
vóór Chr.) hier gevonden, bevinden zich in het Friesch
museum te Leeuwarden.
a.

18
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e. I. De NED. HERV. KERK in 1856 gebouwd, ter
vervanging eenex oudere (H. Johannes) bezit :
Orgelfront (XVIII B), waarop twee witgeverfde
beeldjes.
Koperen lichtarm (XVIII B), op het doophek.
2. Van het voormalige KLOOSTER MARIENHOF der
Praemonstratensen bestaat nog slechts een kerkhof ten
Zuidwesten van het dorp.

Beets.
De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), oorspronkelijk
een seendstoel, sedert de Hervorming gecombineerd met
Beetsterzwaag, is in 188 9 vervangen door een nieuw gebouw, dat thans onder Beetsterzwaag behoort (zie blz. 275).
De kerk bezit :
Twee klokken, waarvan een in 1482 gegoten door
Herman, en een in 1 5 20 gegoten door Gerhardus van
Wou en Johan Schoonenborg.
h. Een aantal zilveren bisschopsmuntjes (XII, waarschijnlijk te Deventer geslagen), hier in de „Oude fenne"
gevonden, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e.

Beetsterzwaag.
a. Een knodssteen' met steelopening, gevonden in de
Boornevallei, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. I. De NED. HERV. KERK, in I 803 gebouwd blijkens
een steen in den toren, bezit :
Kuip en ruggeschot (XVII b) van een eiken preekstoel.
Koperen lezenaar (XVII c).
Twee eenvoudige familiebanken (XIX a) met overhuiving.
Twee groote gebeeldhouwde zerken (1614 en 1635) met
wapens-Fockens ; op het kerkhof een zerk (1778, vernieuwd in 1905) waarop een standerdmolen is gehouwen.
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Drie koperen kronen met opschrift en : 1804, en twee
dito lichtarmen.
Klok, in 1739 gegoten door Cornelis Grans te Enkhuizen.
2. De NED. HERV. HULPKERK, in 188 9 gebouwd ter
plaatse van de vroegere parochiekerk van Beets (zie
blz. 274), bezit :
Preekstoel (XVII d, zeer gewijzigd).
Drie gebeeldhouwde zerken, thans in den muur gemetseld, waarvan een (1 719) met wapens-Lycklama a
Nyeholt en-Andringa, een (1 770) met wapen-Scheltinga,
en een (1 773 ) met wapen-Lycklama a Nyeholt.
Twee klokken, waarvan een in 1482 gegoten door
Herman en een in 1 5 20 door Gerhardus van Wou en
Joh. Schoonenborg.
In het Friesch museum te Leeuwarden bevinden zich
sinds 1889 twee zerken (XIII) van roode zandsteen met
abtsstaven en geometrische versieringen; een zerk met
opschrift en : 1 5 2 I van pastoor Dodo Iwsma, deken van
Boorndego; een 0524) van roode zandsteen van pastoor
Mathias van Eelbing ; een dergelijke zerk (1 55 8) van
pastoor Poptatus Ibema, uit de vroegere parochiekerk
afkomstig.
g. I. BOERDERIJ „De Olde Weeme", ter plaatse der
voormalige pastorie, waarvan nog overblijfselen in den
grond zijn gevonden.
2. Op het HUIS LAUSWOLD bevinden zich een schilderij
van Rembrandt, een Rabbi voorstellend, en twee ovale
stukken (school v. Rembrandt, vermoedelijk Joh. Victors).
3. In den tuin van het HUIS LINDESTEIN twee borstbeelden (+ 1700) op hardsteenen voetstukken.
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4. Bg. 156. In den zijgevel van een nieuw huis een
gebeeldhouwde steen (+ 1700) met alliantiewapen.
5. Bg. 152. Puntgeveltje met schoorsteen op den top,
waarin een nokanker met : 1754. Op den schoorsteen een
windwijzer (adelaar). IJzeren arm van uithangteeken.
6. Bg. 133. In een verbouwden gevel gebeeldhouwde
afdekkingen (XIXa, in den trant van Lodewijk XV)
van togen boven twee vensters (als te Gorredij k; zie
blz. 278--279, nrs. 7, 8, en 16); zijpoortje met bekroning (XIX a) van terra cotta.
Duurswoude.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes Evangelist),
{ 1250 gebouwd van groote moppen, XVIII d gewijzigd,
bestaat uit een schip, een 3/8-gesloten koor en een houten
torentje op den verbouwden westgevel (XVIII d, in 1885
bepleisterd). Vensters uitwendig spitsbogig in omlijsting
van profielsteen, inwendig rondbogig. In den zuidmuur
een dichtgemetselde rondbogige ingang, in den noordmuur een dergelijke ingang. Op de hoeken van het koor
lisenen, langs de zijmuren eensversneden steunbeeren;
onder de vensters aan de noordzijde een waterlijst, aan
de zuidzijde alleen bij de twee westelijkste traveeën. De
kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel met koperen lezenaar.
Doophek (XVIII a).
Gesneden . lezenaar (XVIII b).
Trapeziumvormig rood zandsteenen deksel (XIII ?) van
een doodkist (voor den ingang).
Klok, in 1783 gegoten door L. Haverkamp.
Gorredijk.
e. 1. • De NED. HERV. KERK, in 1683 gebouwd, in
1735 vergroot en verhoogd, zoodat twee gelijke beuken
gescheiden door zuilen ontstonden, werd in 1877 vooral
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inwendig gewijzigd, waarbij de zuilen zijn verwijderd. Zij
bestaat thans uit een vierkant schip, aan de oostzijde
driezijdig gesloten, aan de westzijde met twee gepleisterde
puntgevels, waarvan de zuidelijke bekroond wordt door
een houten spits, terwijl de noordelijke is afgedekt door
een segmentvormig topstuk met een gevleugeld kopje.
In deze twee gevels zes steenen, waarvan twee betreffende
de stichting, met: 1683, een betreffende de vergrooting,
met: 1735, twee met opschriften, en een (XVIII b, oude
wapensteen) met : 18 77 . De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVII d) met gewrongen Korinthische zuilen op de hoeken der kuip.
Dergelijk doophek (XVII d, geverfd).
Gesneden lezenaar (XVII d).
Eenvoudige familiebank (XVII d) met overhuiving op
Korinthische zuilen.
Avondmaalszilver : gegraveerden beker met alliantie=
wapen, opschrift en : 1671 (merken : Bolsward, jaarletter
V, en monogram J. 0. = Jan Olthof); gegraveerden beker
met opschrift en : 173 9 (merken : Leeuwarden, Friesland,
jaarletter D en P. F. = P. Feij ij en) ; dergelijken beker
(1806); twee bekers (18o5 en 1809, merken: I. P. G.,
1o, c = 181 o druiventros en I. R.).
Twee klokken, waarvan een in 1727 gegoten door
Cyprianus Crans, afkomstig uit den klokkenstoel te Hemrik (zie blz. 2 79), en een, in 1816 hergoten door Andries
H. van Bergen en M. Fremy.
2. De SYNAGOGE, XVIII d gebouwd, heeft een eenvoudigen classicistischen voorgevel en een pyramidevormig dak bekroond door een koepeltje, waarop een
rijk gesmede windwijzer (hert). Kroonlijst met triglyphen,
boven het midden waarvan een driehoekig fronton met
Hebreeuwsch opschrift.
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g. I. Hoofdstraat 40. In een modernen gevel een
wapensteen met: 1660.
2. Kerkewal G 5o. Winkelhuis (+ 1700). Twee puntgevels met sierankers. Inwendig : in den winkel eene betimmering met portiek gedragen door bazuinengeltjes. In
de voorkamer eene bedschotbetimmering : twee bedsteden
zonder deuren; glazenkast, waarboven bordenlij st; gesneden schoorsteenmantel; betegelde wanden met bloemstukken en bijbelsche tafereelen.
3. Langewal G 372. In de keuken een muurbetegeling
(+ 1700) met bijbelsche tafereelen.
4. Hoofdstraat G 45. Halsgevel (1 1725) met groote
gebeeldhouwde vleugelstukken; siervazen op de hoeken;
onder de vensterkozijnen en onder de hoeken lamberkijns.
Top met gebeeldhouwde bekroning waarop een siervaas.
5. Brouwerswal G 254. Eenvoudige puntgevel met
schoorsteen op den top, waarop een nokanker met:
1741. Geverfd.
6. Brouwerswal G 26 5 . Dergelijke puntgevel
(XVIII b).
7. Brouwerswal G 239. Halsgevel (XVIII b) met segmentvormig afgedekten top. Aanzetkrullen waaronder:
1884 (herbouwing ?). Venstertogen met gebeeldhouwde
omlijsting (XIX a, trant Lodewijk XV).
8. Langewal G 376. Halsgevel (XVIII b) met vernieuwden klaverbladvormigen top en afdekkingen. Venstertogen met gebeeldhouwde omlijsting (als voorgaande
gevel).
9. Molenwal G 144. Moderne gevel met twee oude
aanzetkrullen (XVIII b).
Io. Molenwal G 169. Puntgevel (gewijzigde halsgevel)
met gebeeldhouwde aanzetkrullen, waaronder: 1756. Gebeeldhouwde gevelsteen : „Twee Gebroeders".
I I. Hoofdstraat G 222. Halsgevel (1762) met segmentvormig afgedekten top en gebeeldhouwde aanzetkrullen
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waaronder cartouches met : 1762. In den top een gebeeldhouwde vulling met passer, schietlood en winkelhaak.
12. Hoofdstraat G 48. Eenvoudige halsgevel (XVIII c)
met gebeeldhouwd fronton en aanzetkrullen. Gevelsteen
met wapens.
13. Kerkewal G 63. Eenvoudige halsgevel. Onder de
aanzetkrullen: .1776. Zes sierankers. Inwendig : eenvoudige
portiek in den trant van Lodewijk XV.
14. Hoofdstraat G 221. In een modernen gevel oude
gebeeldhouwde krullen, waaronder : 1797.
15. Brouwerswal. „De Koornbeurs". Eenvoudige
gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst en dakkapellen in
houten omlijsting met driehoekige frontons.
16. Brouwerswal G 2 3 2. Halsgevel met klaverbladvormigen top en kuif. Venstertogen. Onder de aanzetkrullen : 1805 (vergroofde trant Lod. XV).
17. Kerkewal G 54. Nieuw herbouwde halsgevel met
oude krullen en bekroning. Onder de krullen: 18o6. In
T. I.
den top een schild met :
L. I.
18. Hoofdstraat G 41. Halsgevel met gebeeldhouwde
krullen en bekroning. Gevelsteen met : 1812.
19. Hoofdstraat G 44. Dergelijke halsgevel (1826,
maar in den trant van Lodewijk XV). In den top een
J.F.
steen met:
I. J.
Hemrik.
e. De NED. HERV. KERK, in 1739 gebouwd (blijkens
een wapensteen boven den ingang), ter vervanging eener
oudere (H. Andreas), bezit:
Eiken preekstoel (XVII c) met boogpaneelen.
Doophek met doopbank (XVII B).
Eenvoudige banken (XVII B).
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Op het kerkhof een.KLOKKENSTOEL met een klok, in 1494
gegoten door Gerhard van Wou. Een tweede klok, in
1727 door Cyprianus Crans gegoten, is thans te Gorredijk.
Kortezwaag.
De NED. HERV. KERK, in, 1797 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Maria ?), welker klok nog tot
1920 aanwezig was, in- later tijd verknoeid, heeft in den
westgevel een portaal van bak- en bergsteen met een driehoekig fronton, waarop een obelisk. Zij bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII d).
e.

g. K 167. Aan de .vaart een woonhuis (1744). Puntgevel met schoorsteen op den top, waarin nokanker en
toppilaster op leeuwenkop, waaronder een console met
opschrift en een steen met: 1744 en W. V. Onder de vensters gegroefde zandsteenen dorpels. Acht sierankers.
Inwendig : bakkerswinkel met oorspronkelijke betimmering, voor- en achterkamer en gang met balkenzolderingen
gesneden deuren en betimmeringen (j 175o), waarin
glazenkastjes en met tegels bekleede wanden. In de
achterkamer een schouw, waarin een bekleeding van
blauwe en paarse tegels met bijbelsche voorstellingen.

Langezwaag.
E. De NED. HERV. KERK, in 1781 gebouwd ter plaatse
eener oudere (H. Matthaeus), in 1927 gerestaureerd, bestaat uit een 3/8-gesloten schip en eenen toren, die in
zijn benedengedeelten nog overblijfselen van een vroegeren bouw heeft. De kerk bezit:
Altaarsteen (XIII ?) met wijdingskruisjes, voor den
noordelijken ingang.
Preekstoel (XVIII c), met rijk gesneden paneelen.
Gesneden eiken lezenaar (XVIII c).
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Eiken Avondmaalstafel (XVII b).
Zeven grafzerken (16o5, 1655, 1659, 1707, 1741, 1776
en XVIII) rechtop gezet tegen de muren der kerk.
Avondmaalszilver : gegraveerden beker (XVII c, merken :
S., klaverblad en zwaard tusschen twee kruikjes of eikels ?
in schild) ; dito beker (1807, gemerkt DPC) naar den
vorigen vervaardigd.
Twee klokken, in 1763 gegoten door Pieter Seest.
Lippenhuizen.
I. De NED. HERV. KERK, in 1743 gebouwd ter
vervanging eener oudere, later gewijzigd, bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met gewrongen Korinthische zuilen, omwonden met wijnranken op de hoeken
der kuip.
Doophek (XVIII d).
Heerenbank (XVIII b) bekroond door een alliantiewapen met leege schilden.
Eenvoudig gestoelte (XVIII d).
Drie koperen twaalflichtskronen.
Twee klokken, waarvan een in 1694 gegoten door
Petrus Overney en een in 1 722 door J. A. de Grave.
e.

2. De DOOPSGEZINDE KERK is in 1802 gebouwd.
g. I. L 182. Woonhuis met luifel (XVII d) op geprofileerde stutten.
2. L 190. Puntgevel (XVIII c) met sierankers.
Olterterp.
e. De NED. HERV. KERK (H. Hippolytus), waarschijnlijk 11400 gebouwd, in 1744 gewijzigd, in 1913 gerestaureerd (voor rekening `van de familie Sandberg), is
van groote moppen opgetrokken en bestaat uit een schip,
een rechtgesloten koor en eenen vierkanten toren, in 1744
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geheel herbouwd, met een ingesnoerde achtkante spits.
Aan west- en oostzijde trapgevels ; kleine spitsbogige
vensters ; in noord- en zuidgevel een grooter spitsbogig
venster met eenvoudige traceering ; in den oostgevel een
groep van drie spitsboogvensters, waarboven een ronde
lichtopening in den top ' en waaronder een gedenksteen
betreffende de restauratie in 1913 ; in den zuidmuur een
dichtgemetselde korfbogige ingang. Onder de goot een
baksteenen tandlijst. In den westmuur van den toren,
boven den ingang, een steen met wapens-Boelens en
-Lycklama a Nyeholt, een opschrift en : 1744. Inwendig :
houten tongewelf (in 1913 vernieuwd) met geprofileerde
schinkels. De kerk bezit:
Gesneden doophek (XVIII d).
Koperen lezenaar (XVIII d), waarin : A. C. Trotz.
Eenvoudige eiken heerenbank (XVIII d).
Zerk (1651-1666) voor Boelard Boelens en zijn vrouw,
met alliantiewapen; groote gebeeldhouwde zerk (16...1672-1690) met alliantiewapen-Boelens en -Hemminga;
een kleinere zerk (16 76-1 709) met alliantiewapen-Boelens
en -Ebeltje Mangadan ; groote gebeeldhouwde zerk (1 715 )
met wapens-Lycklama a Nyeholt ; dergelijke zerk (1720);
dergelijke zerk (1730) met alliantiewapen-Boelens en
-Hemminga ; dergelijke zerk met alliantiewapen voor
Ayso Boelens (-I- 1782) en Rinske Lycklama a Nyeholt
(t 175o).
Een halfrond stuk roode Bremersteen (XIV ?), waarop
een kruis en een (later) ingehakt jaartal : 1718.
Vier rouwborden van : Pierius Lycklama a Nyeholt
(t 1720), Hillegonda Ipekien van Boelens (t 1749),
Vrouwe Rinske Lycklama a Nyeholt (t 175 0), Ayzo van
Boelens (t 1782).
Fragment (wapen) uit eert rouwbord van Daniel de
Blok Lycklama a Nyeholt (t 1781).
Klok, in 1 776 hersteld door Claudius Fremy te Makkinga.
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Terwispel.
Een aantal sceatta's (VII, z.g. Wodan-monstertype),
hier in het veen gevonden, zijn in het Friesch museum.
a.

e. De NED. HERV. KERK in 1 864 gebouwd, waarschijnlijk op de grondslagen eener oudere, bezit:
Eiken preekstoel (XVII) met Dorische zuilen op de
hoeken der kuip.
Twee klokken, waarvan een in 1662 gegoten door
urj
en Balthasar, en een in 1694 door Petrus Overney.
J

Ureterp.
Een steenen breedtoppige bijl, gevonden te Salmien, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
a.

e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), waarschijnlijk
XIII B gebouwd van groote moppen, I 1800 verminkt
en gedeeltelijk van kleine steen herbouwd, bestaat uit
een schip met thans rechtgesloten oostelijk deel (ter vervanging van het vroegere koor), en eenen vierkanten
toren van groote moppen, met zadeldak. De noordmuur,
evenals de oostmuur van kleine steen, is bezet met eenvoudige pilasters; de zuidmuur bestaat nog grootendeels
uit reuzenmoppen en heeft een fragment van een gootlijst
(XIII B) van profielsteen. De toren heeft in het bovengedeelte (XVI d ?) gekoppelde rondbogige galmgaten.
Inwendig: tusschen kerk en toren een spitsbogige verbinding geflankeerd door twee rondbogige muurnissen.
In den zuidelijken wand een rondboogstelling. Over de
benedenruimte van den toren pendentiefs en muralen van
een weggebroken koepelgewelf. De kerk bezit:
Kuip van den preekstoel met overblijfselen ( I 165o)
van gesneden paneelen.
Op het kerkhof zerken (1756, 1769 en XIX a).
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KLOKKENSTOEL,

waarin klok in 1766 gegoten door Pieter

Seest.
g. Tegenover de kerk de NED. HERV. PASTORIE, oud
huis (XIII A) met fragment en aanzetkrullen van een
vroegeren halsgevel.

Ureterp aan de Vaart.
g. Nr. 23 7 . Aan de Ureterpervaart een arbeiderswoning genaamd „De Paapsche leere", in welker gewijzigden gevel een wapensteen met wapens-EminghaRoorda, Latijnsch opschrift en : 1630; op de hoeken van
dezen gevel twee zandsteenen engelenkopjes en onderin
gebeeldhouwde hoeksteenen. Boven een venster, in een
nieuw aanbouwsel, een gebeeldhouwd deurkalf, afkomstig
uit Siegerswoude. Nokanker : 1766.

Wijnjeterp.
De NED. HERV. KERK, in z 77 8 gebouwd bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVIII d), de kuip versierd
met voorstellingen van Mozes en de vier Evangelisten.
Twee eenvoudige koperen doopbekkens (XVIII ?).
Heerenbank (XVIII d), bekroond door het geschilderd
wapen van Opsterland, gehouden door twee leeuwen.
Twee twaalflichts koperen kronen, dertien blakertjes
en een koperen arm met twee lichten op den preekstoel
(alles XVIII d).
Zerk (169o).
Zilveren Avondmaalsbeker (1671, merken : Leeuwarden, jaarletter K en meesterteeken A. C. = Alger Claeses).
Grooten KLOKKENSTOEL met drie klokken, waarvan
twee in 1768 en in 1772 gegoten door Steven Borchardt
te Enkhuizen en een in 1822 door Andries van Bergen
en Mammeus Fremy.
e.
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RAUWERDERHEM.
Deersum.
De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas), waarschijnlijk
gebouwd, XV en XIX d gewijzigd en ommetseld,
is een oorspronkelijk van groote baksteen opgetrokken
gebouw, bestaande uit een schip, een 5/10-gesloten koor
(XV) en eenen vierkanten toren met zadeldak. Inwendig:
houten tongewelf met trekbalken op gothisch géprofileerde sleutelstukken. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII c, geverfd).
Gebeeldhouwde zerk (1664) met wapens, op het kerkhof.
Klok (XIV ?) zonder opschrift, met netvormige versiering.
e.

± 1200

Flansum.
g. Oud-Friesche GREIDBOERDERIJ (in 1663 omgebouwd). In den achtergevel een deur met gesneden kozijn,
waarin : 1663.

Irnsum.
e. I. De NED. HERV. KERK, XIX d gebouwd ter vervanging eenex oudere (H. Mauritius), bezit:
Klok, afkomstig uit de kerk te Stavoren, in 1488 gegoten door Gobel Zael.
2. De R. K. KERK (H. Marcus), in 1866 gebouwd,
bezit:
Gedreven zilveren monstrans (1 747) in zonvorm, geschonken door de Bernardinessen van het klooster
Swysbeke bij Dendermonde.
Klok, afkomstig uit de kerk te Terwispel, in 1662 gegoten door Jurjen Balthasar te Leeuwarden.
Vroeger was hier nog een klok met reliefs, in 1504
gegoten door Gregorius Gregorii van Hall.
285

RAUWERDERHEM

Poppingawier.
e. De NED. HERV. KERK, ± 1860 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Nicolaas), bezit:
Zerken, onder den houten vloer.
Twee klokken, in 16 9 8 en in 1700 gegoten door Petrus
Overney.

Rauwerd.
De NED. HERV. KERK, in 1814 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Laurentius), is een eenvoudig
rechthoekig gebouw, met rondbogige vensters, waartusschen pilasters. Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVIII c) met gesneden paneelen, trap,
ruggeschot en klankbord en lezenaar op engelenkopje.
Doophek (XVIII c) met opengewerkte deur, waarin
wapens.
Orgel in 1816 vervaardigd door J. A. Hillebrands te
Leeuwarden.
Twee familiebanken (XVIII b) met overhuiving op
gewrongen Korinthische zuilen en bekroond door siervazen.
Gebeeldhouwde zerk voor Edo Jonghama (t 1534)
met wapens; dergelijke zerk voor zijn vrouw (t 1562)
met alliantiewapen-Jonghema-Heemstra, opschriften en:
1 5 75, 1585, 1586; zerk (1 575 ) voor One Heringa en Fokel
van Aylva; zerk voor Tjallingh van Eysinga (t 1613) met
wapens ; groote gebeeldhouwde zerk voor Pieter van
Eysinga (t 1645) en Fokel van Heringa, met hunne levensgroote figuren, wapens, opschrift en : 1639; dergelijke
zerk voor Tjallingh van Eysinga (t '658); zerk (XVIII c)
voor Jan Schelte Hessel Roorda van Eysinga (t 1790) en
Catharina Johanna Vegelin van Claerbergen (t 1762);
zerk (XVIII c) voor Tjallingh Ado Johan van Heeringa
van Eysinga (t 1768) en Cecilia van Sminia (t 1793).
e.
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Geschilderd rouwbord (1700) in gesneden omlijsting,
voor Cecilia van .Humalda, vrouw van Tjalling Johan van
Heringa van Eysinga; rouwbord van Tjalling Johan
Heringa van Eysinga.
Avondmaalszilver : gégraveerden beker met opschriften
en : 1685 (merken : Sneek, jaarletter N., en meesterteeken:
loopend eendje).
Klok, in 1 762 gegoten door Johannes N. Derck.
Twee rouwborden, waarvan een (1768) van Tjalling
Aedo Johan Heringa van Eysinga en een (1793) van
Cecilia van Sminia, uit deze kerk afkomstig, zijn in het
Friesch museum te Leeuwarden.
g. Van de voormalige JONGHEMA-STATE bestaat nog
slechts een baksteenen poort (XVI b), begroeid met
klimop. Drie rondbogige doorgangen in omlijsting van
profielsteen; wapensteen.
In het park twee scheldleeuwen (XVII A).
h. Een gouden drie-koningenring (XIV), met opschrift, opgegraven in de terp achter Jonghema-state, is
in particulier bezit te Leeuwarden.
Sybrandaburen.
De NED. HERV. KERKbezit:
Klok, in 1540 gegoten door Geert van Wou en Johan
ter Stege.
e.

Terzool.
De NED. HERV. KERK, in 1838 verbouwd, heeft van
de vroegere, aan den H. Vitus gewijde, kerk nog slechts
den TOREN (XIV ?) van groote baksteen geheel vlak opgetrokken. Zij bezit :
Klok, in 1644 gegoten door Jacob Noteman.
e.

287

SCHIERMONNIKOOG

SCHIERMONNIKOOG.
d 1. Van het voormalig RECHTHUIS, ± I 72o gebouwd
ter vervanging van een ouder (kasteel „Binnendijken",
omstreeks i638-1640 opgetrokken voor Johan Stachouwer,
eersten heer van Schiermonnikoog, in 1757 gesloopt),
bevindt zich een gevelsteen (XVIII a, gepolychromeerd)
met het wapen-Stachouwer ingemetseld in een wand der
gelagkamer van het hotel-v. d. Werf, gebouwd ter plaatse
van dit rechthuis.
2. In het RAADHUIS bevinden zich: een koperen draagteeken (XIX a) van den gemeentebode, gemerkt I. N.; een
Drentsche eiken kast (XVII B) en een Friesche stoeltjesklok (XVIII), afkomstig uit het armhuis (f 1).
e. De NED. HERV. KERK, in I 86o gebouwd ter vervanging van een oudere (oorspronkelijk kapel (I 1200) van
de abdij der Cisterciënsen Klaarkamp te Rinsumageest,
in 1715 en andermaal in 176o verplaatst), in 1902 hersteld, bezit :
Avondmaalszilver: gedreven beker met ornament van
ranken en schelpen en met gegraveerd randschrift (1706,
bodem vernieuwd, geen merken); grooten gegraveerden
beker met voorstellingen van schelpen, Neptunus en het
wapen-Stachouwer, tegen den bodem een opschrift (1761,
merken : Amsterdam ?, V en een naar links Doopend
hondje als meesterteeken); broodschaal (+ 1 706) met gedreven rand, in den trant van eerstgenoemden beker,
waarin voorstellingen der vier jaargetijden, en in het
midden een gegraveerd wapen (merken : Enkhuizen, Holland, ongekroond leeuwtje en hondekopje ?) ; collecteschaal met opschrift (1 7 84, merken : 81L en AP); schenkkan met opschrift (1784, merken: 8/R en onkenbaar meester
teeken).
Drie tinnen offerhussen, waarvan twee (1805) en een
(1828).
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Tinnen schotel (1 i 800).
Klok, in 1649 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden, volgens overlevering afkomstig van een op de kust
van het eiland gestrand oorlogschip.
Op het kerkhof een gebroken zerk (16 5 8), voor Gertie
Cornelis, huisvrouw van Petrus Marswal, tonnemeester en
convooimeester van Friesland, en twee kinderen met alliantiewapen, in het dorp gevonden en hierheen gebracht.

f

1. Een uit het voormalig ARMHUIS afkomstige Drentsche eiken kast (XVII B) en een stoeltjesklok (XVIII) zijn
naar het raadhuis overgebracht (d z).
Het gemeentelijk armbestuur bewaart een koperen
collectebus met opschrift en :1794.
2. Langestreek. De vroegere SCHOOL, thans woonhuis,
heeft in de achtergevel een steen met opschrift en :182I.

g. Eenvoudige woonhuizen (XVIII) op rechthoekigen
plattegrond, opgetrokken van gele baksteen, meerendeels
nog met den oorspronkelijken puntgevel, waarboven de
schoorsteen is opgemetseld, terzijde waarvan in den top
een zoldervenster is aangebracht (als op Ameland) ; tegen
den voorgevel een klein aanbouwsel, het „lithuus", waarin
oorspronkelijk het eigenlijke woonvertrek was :
I. Middenstreek. Ankers : 1723.
2. Middenstreek 124. Ankers : 1724.
3. Middenstreek 145. Ankers : 1724.
4. Langestreek. Huis, genaamd „Patmos". Inwendig :
in de voorkamer een bedschot (XVIII a, geverfd).
5. Middenstreek 183. In de voorkamer een gesneden
betimmering (XVIII a) met schoorsteen, waarin een tegelstuk met zeilend schip en tegels met voorstellingen uit de
H. Schrift.
6. Vierhuizen. In de voorkamer een bedschotbetimmering (XVIII b) met glazenkast.
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7. Voorstreek 179. In de voorkamer een bedschot
(XVIII b) en een gesneden deur (XVIII b).
8. Voorstreek 216. In de voorkamer tegelwanden
(XVIII b, blauw Makkumsch), gesneden mahoniehouten
schoorsteenmantel (XVIII b, geverfd), in den schoorsteenboezem tegels met molen en paarden.
9. Middenstreek 171. Inwendig : in de voorkamer
een bedschot (XVIII A) met glazenkast. Schoorsteenboezem en wanden bekleed met (Makkumsche ?) tegels.
1o. Middenstreek 1 9 o. (XVIII A).
Westeind. Huisje, in welks „lithuus" : tegelI
wanden (XVIIIA), waarin gesneden bedsteedeurtjes, en
een kleine schoorsteen (XVIII A) met snijwerk.
I2. Zevenhuizen 2. In de keuken tegelwanden
(XVIII A).
I3. Langestreek 26. Gepleisterd. Ankers :175 8.
14. Langestreek 29. Ankers : 1759. In het voorhuis
tegelwanden.
15. Langestreek 102. Ankers :1761. 16. Langestreek 38. Ankers : 1794.
17. Langestreek 15. In de achterkamer een eenvoudige
bedschotbetimmering (XVIII d) met Toscaansche pilasters ; muren en schoorsteen bekleed met tegels.
18. Langestreek. In een vernieuwd woonhuis een
vestibule met tegelwanden (XVIII d).
19. Voorstreek 219. Modern huis met trapgevel, van
oude baksteen gebouwd ter plaatse van een (1805), welks
nokanker met : 1805 is overgebracht in den gevel van een
schuurtje in den tuin. Inwendig: in de vestibule een groot
tegelstuk, voorstellende oorlogsschepen, waarvan een gemerkt : I.S. 1779, en een ander : K.S. 1779 ; voorts tegels
met ruiters ; twee tegelstukken (XVIII B) met pauwen,
afkomstig uit een huis aan de Langestreek ; een op koper
geschilderd voormalig schoorsteenstuk (XVIII B), een

I.
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vrouwefiguurtje voorstellend, met berijmd opschrift, afkomstig uit het gesloopte huis.
h. Een groote middeleeuwsche kruik van pijpaarde,
met groen verglaasde bovenhelft, gevonden in de duinen,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
SCHOTERLAND.
Voor het RAADHUIS zie onder Heerenveen op blz. 133.
Benedenknijpe.
e. De NED. HERV. KERK (1661) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een driezijdig gesloten schip, met een
koepeltorentje op den westgevel. Aan de noordzijde een
rondbogige ingang met omlijsting van profielsteen, waarboven het jaartal 1661. Inwendig : 'houten tongewelf op
geprofileerde knaagstukken.
Bovenknijpe.
e I. De DOOPSGEZINDE KERK, XVIII b gebouwd, later
geheel gewijzigd en verminkt, bezit :
Tinnen Avondmaalsstel (XVII d).
e 2. Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL

(XVIII).
Brongerga.
Op het kerkhof een overhuifde KLOKKENSTOEL (XVIII).
Gaast.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL (XIX a ?), waarin
een klok, in 1556 gegoten, afkomstig uit de gesloopte
kerk (H. Juliana).
Heerenveen. Zie blz. 133 v.v.
Hoornsterzwaag.
e. De NED. HERV. KERK, in 1761 gebouwd, in .1856 geheel verbouwd, heeft op het kerkhof een KLOKKENSTOEL.
Zij bezit :
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Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII b).
Banken (XVII b) .
Klok, in 1688 gegoten door Petrus Overney.
St. Johannesga.

De NED. HERV. KERK (1864) bezit :
Klok, in 1612 gegoten door Henricus Meurs.

e.

Jubbega.
e. De NED. HERV. KERK, in .1713 gebouwd, blijkens drie
steenen in den westgevel, waarvan een met wapens-van
Scheltinga, bezit :
Eenvoudigen preekstoel (XVIII c), in welks ruggeschot
een windmolen is gesneden.
Klok, in 1732 gegoten door N. Muller te Amsterdam.

Katlijk.

De thans NED. HERV. KERK, XVI a gebouwd van
roode baksteen, bestaat uit een schip en een 5/8-gesloten
koor. Aan de westzijde een puntgevel ( 1 i600 ?) met een
kleine trap en een fries met baksteenvlechtingen te halver
hoogte in den top. Korfbogige vensters, in sommige waarvan een gemetselde middenpost. Zware steunbeeren. Aan
de zuidzijde een ingang ; aan de noordzijde een dubbele
overhuifde klokkenstoel. Inwendig : houten tongewelf met
trekbalken op geprofileerde kraagstukken (XVI d ?). De
kerk bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII b).
IJzeren zandlooperhouder (+ 1600).
Eenvoudige banken (XVII b).
Fragment van een gebeeldhouwde zerk (XVII d ?) ;
dergelijk fragment bij den ingang.
Twee klokken, in 1752 gegoten door Cyprianus Crans
Jansz. te Amsterdam.
e.
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Mildam.
De NED. HERV. KERK, in 1 726 gebouwd, heeft op
het kerkhof een KLOKKENSTOEL. Zij bezit :
Eenvoudig doophek (XVII a).
Klok, in 1643 gegoten, door Jacob Noteman.
e.

Nieuweschoot.
De thans NED. HERV. KERK, XV gebouwd (zij was
in 131 5 nog een kapel van Oudeschoot), XIX gewijzigd,
bestaat uit een schip en een driezijdig gesloten koor. Het
bovendeel van den westgevel is afgebroken in verband
met den bouw van een later wolfdak. Spitsbogige vensters
met omlijsting van profielsteen ; tegen de hoeken van de
koorsluiting steunbeeren. Naast de kerk een overdekte
KLOKKENSTOEL. Zij bezit :
Klok (XV ?) zonder opschrift of jaartal.
e.

Nijehorne.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 77 8 gebouwd, ± 1850
hersteld, waarbij de westgevel werd vernieuwd en gepleisterd, heeft boven den noordelijken ingang een gedenksteen
• met opschrift, wapen-van Scheltinga en : 1778. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVII a, geverfd).
Doophek (XVII a) ; doopbanken (XVII a).
Koperen doopbekken (XVII ?).

Oranjewoud.
g. Het BUITENVERBLIJF ORANJEWOUD, omstreeks 1820
gebouwd, staat op de gewelfde kelderverdieping van het
middenstuk van een J 1666 door Albertina Agnes gebouwd lusthuis van denzelfden naam (in 1795 tot nationaal
domein verklaard, in 1803 en 1805 gedeeltelijk gesloopt),
waarvan de grachten nog aanwezig zijn. Het bevat familie-
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portretten en andere schilderijen, en eene verzameling
porselein (Chineesch, Saksisch e.a.), meubelen en zilver.
Oudehorne.
e. In een KLOKKENSTOEL op het kerkhof:
Twee klokken, waarvan een in 1617 gegoten door
Hans Falck van Neurenberg, en een in 1763 door
J. Borchhardt te Enkhuizen.
Oudeschoot.
e. De NED. HERV. KERK, in 1752 gebouwd, blijkens
een gedenksteen met wapens boven den ingang, bezit :
Eenvoudigen preekstoel (XVIII c).
Twee overhuifde heerenbanken (XVIII d).
Klok, in 175 8 gegoten door Steven Borchhardt te Enkhuizen.
f. De JULIA JAN WOUTERSTICHTING bezit :
Twee zilveren theeketeltjes, waarvan een (XVIII A,
merken : Amsterdam, Holland, B, en meesterteeken:
man met knods), en een (XVIII d merken : Sneek, Friesland, I = 1786); zilveren aansteekkomfoor (XVIII d)
op ebbenhouten voetstuk (merken : Amsterdam, Holland, T., en meesterteeken van Elbertus Verlee Wzn.);
zilveren suikerstrooier (XVIII) ; gedreven zilveren klaptafel (meesterteeken: bloem = J. Andringa); elf stuks zilveren kinderspeelgoed (XIX a).
b. De VERZAMELING-MR. M. P. D. BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEN omvat Chineesch en Japansch porcelein, Europeesch porselein en aardewerk, oude meubelen,
enz.
Rottum.
e. In een KLOKKENSTOEL op het kerkhof hangt een
klok, in 1414 gegoten.
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SLOTEN.
b. Verdedigingswerken.

+

125o aangelegde, in 1523 geslechte, in 1581
1. De
hernieuwde omwalling, is in 18 57 grootendeels afgegraven en herschapen in een met boomen beplanten wandelweg.
Van de versterkingswerken (158 1) bestaan nog:
2-3. Twee bruggen, of waterpoorten (in 1768 vernieuwd, in 1 9 1 7 gerestaureerd), over de uiteinden der
middengracht, het Diep, en wel: 1. aan de noordzijde de
WOUDSENDER- OF SNEEKERPOORT, een baksteenen brug
geslagen op een hoogen korf boog van zandsteen over het
water, geflankeerd door twee kleinere rondbogige doorgangen op de oevers ; aan de buitenzijde twee steenen met
het gemeentewapen en : 1768 ; 2. aan de zuidzijde de
LEMSTERPOORT OF PIJP, een dergelijke brug, met aan de
buitenzijde het wapen van Friesland en dat van Sloten,
en: 1821.
4. Een BASTION (in 1917 gerestaureerd) aan de oostzijde van de Lemsterpoort.
d. IVereldljke openbare gebouwen.
Het RAADHUIS, in 1759 gebouwd van baksteen, heeft
een gevel met rechte kroonlijst. In het midden de ingang,
geflankeerd door eenvoudige, vlakke pilasters, waarop een
hoofdgestel met triglyphen en een gebogen fronton met
het gekroonde gemeentewapen ; hierboven een venster
met gesneden bovendorpel met cartouche, waarin : 1759.
Inwendig : gang met stucwerk (XVIII c); eiken trap met
leuning op balusters en eiken lambrizeering. Op de
bovenverdieping de raadzaal met stucplafond (XVIII d),
waarin symbolische voorstellingen der vier jaargetijden ;
deurstuk van stuc, een landschap met ruïne voorstellend ;
schoorsteen met tegen de schacht in stuc het gemeente295
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wapen ; eiken tafel (I 1700) met bolpooten ; voorzittersstoel (± 1 700) met gewrongen pooten en gesneden rug,
waarin wapens en initialen; koperen lichtkroon met dubbelen adelaar ; twee tinnen kannen en twee tinnen tabakspotten (XVIII); glazen kastje (XVIII c), waarin o.a. drie
stadszegels (XVII en XVIII), zilveren bodeketen (XVIII d),
bus van den stadsbode (bovenste en benedenste deel XVIIIa,
middenstuk + 1795), geslepen glazen bokaal met wapenOranje en 1766, zilveren gildevogel aan keten (XVIII c),
bronzen eenheids- of sluitgewicht (XVI d) met deksel
waarop vrouwefiguurtj es en jaartallen : 1751—i81i ;
twaalf twee-handszwaarden (XVI A) en een en twintig
pieken XVIII d) van de vroegere stadswacht, twee vlaggen,
waarop het stadswapen, in 1816 geschilderd door S. Stadema. In het commissiekamertje naast de raadzaal een
schoorsteenval, waarschijnlijk fragment van een tafelkleed,
waarop geborduurd het stadswapen en : 1691. Op het bovenportaal twee door een ketting verbonden schandsteenen, en een weegschaal (XVIId, afkomstig uit de voormalige waag), hangende aan een gebeeldhouwden arm
tegen een gesneden en geverfden opstand.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK, in 1647 gebouwd op de fundeeringen eener vroegere (H. Joannes de Dooper ; oorspronkelijk kapel van de moederkerk te Tjerkgaast, in
I570 door bisschop Cunerus Petri tot parochiekerk verheven), bestaat uit een baksteenen schip met een 5 / 10gesloten koor ; op den gepleisterden westgevel een spitsje ;
westelijke ingang, geflankeerd door Ionische pilasters, waarop een driehoekig fronton ; groote spitsbogige vensters.
Inwendig : houten tongewelf op eiken trekbalken met
gesneden sleutelstukken. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII b) met Korinthische zuilen op
de hoeken der kuip.
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Eiken doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
Orgel met rugpositief, blijkens opschrift in 1786 vervaardigd door A. v. Gruysen te Leeuwarden, met vijf witgeverfde beelden op de orgelkast ; orgelgalerij op houten
zuilen.
Overhuifde familiebank (1647) met bekroning, waarin
het wapen-van Epeus van Oosterzee en een opschrift vermeldend het leggen van den eersten steen der kerk in 1647 ;
de z.g. „Poutsma's bank" (vroegere 'schoolbank), drieledig
gestoelte ( 1165o) met overhuiving ; collectantenbank
(I 165o) met gesneden Ionische pilasters ; eiken banken
en lambrizeeringen (alles 1165o).
Twee groote gebeeldhouwde zerken (1617 en 1618) met
sterk afgesleten wapens en opschriften ; voorts zerken
(XVI, XVII en XVIII).
Drie koperen twaalf-lichtskronen (+ 165o); koperen
kandelaars op alle banken.
Vijf eenvoudige psalmborden (XVII b ?).
Avondmaalszilver : beker met tegen den bodem een
opschrift, gegraveerd wapen der stad en :1658 ; dergelij ken
beker (1839).
Twee klokken, waarvan een (XIV ?) zonder opschrift en
een in 1681 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden.
g I.
3. De R. K. KERK (H. Fredericus), een in 1818--1819
opgetrokken eenvoudig recht-gesloten gebouw met een
spitsje op den westgevel, bezit :
Hoogaltaar en twee zijaltaren (1819) geflankeerd door
Dorische zuilen.
Beeld (XIX a) van den H. Fredericus, bisschop van
Utrecht.
Draaitabernakel (XIX a) met Korinthische zuiltjes.
Zilveren torenmonstrans (bovengedeelte XVI d ?) op
voet (XVII B, merken : Amsterdam en A B).
z. De

NED. HERV. PASTORIE. Zie
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Zilveren ciborie (XVII B).
Zilveren Miskelk (XIX a).
Zilveren hostiebusje (XVIII ?) met opschrift en gegraveerde voorstelling van Golgotha op het deksel.
Kruis met zilveren corpus en beslag (I 1840).
g. Particuliere gebouwen.
I . Heerenwal 55. Oud burgemeestershuis, wellicht in
1610 gebouwd voor de familie van Oosterzee, thans Ned.
Herv. pastorie. Dubbel huis met twee trapgevels van baksteen met hoek-, boog- en negblokken, waterlijsten en
afdekkingen van zandsteen. De noordelijke gevel (i6io,
blijkens ankers) is van iets grooter formaat baksteen dan de
zuidelijke (167 1, blijkens ankers) ; de twee gevels zijn verbonden door een vertanding. Toppilasters op kopjes ;
ontlastingsbogen. Ingang (XVIII d) met zijlichten, segmentvormig fronton en hardsteenen stoep. Inwendig :
zolderingen met moer- en kinderbalken op gesneden
sleutelstukken ; eiken trapje met leuning en eiken deur
van een vertrek, thans dienend tot consistoriekamer ;
op de bovenverdieping een eiken ledikant (XVII c) met
hemel op gewrongen zuilen, thans achter een bedschotbetimmering.
2. Heerenwal 6o. Pakhuis. Trapgevel (XVIIa) van baksteen met bergsteenen lijsten en afdekkingen. Toppilaster
met ingebogen zijvlakken op kopje. Vensters deels gewijzigd, deels dichtgemetseld. Ingang gewijzigd.
3. Dubbelstraat 2I I. Trapgeveltje (XVII a geverfd)
met toppilaster op kopje.
4. Voorstreek 10 9 . Puntgevel (gewijzigde trapgevel ?)
met neg-, boog- en hoekblokken, ontlastingsbogen ; wapensteen en twee steenen met : 1644.
5. Voorstreek 106. Ingezwenkte halsgevel (XVIII a)
met kuif en aanzetkrullen.
6. Lindengracht 6. Ingezwenkte halsgevel met ge298
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beeldhouwde afdekkingen. In den top een cartouche en :
1731.
7. Heerenwal 49. Ingezwenkte halsgevel met kuif en
krullen, waaronder, op de draagstukken : 1764.
8. Heerenwal 62. Puntgevel met gebogen afdekking.
Gevelsteen (1763) : botervat. Op de aanzetsteenen : 1767.
9. Lindengracht 15. Ingezwenkte halsgevel met gebogen afdekking en kuif ; aanzetkrullen, waaronder : 1771.
Gepleisterd.
1o. Voorstreek 105. Ingezwenkte halsgevel (XVIIIc)
met gebogen, gebeeldhouwde afdekking van den top,
kuif en krullen.
I I . Heerenwal 63. Dubbel huis met twee ingezwenkte
halsgevels, in het midden waarvan een gevelsteen met
botervat en: 1776.
12. Heerenwal 5 6. Puntgeveltje (XVIIId) met ankers :
1694 ; onder de aanzetsteenen het jaartal 1789, waarschijnlijk van een verbouwing.
13 . Kapelstreek 219. Dergelijk puntgeveltj e (XVIII d)
met driehoekig fronton op den top. Gevelsteen met
schip en: 1698.
14. Voorstreek 95. Eenvoudig huisje (XVIII d) met
puntgevel en houten luifel.
15. Voorstreek 107. Rechte gevel (XIX a). ' Deuromlij sting.
Fragmenten:
I. Lindengracht 8. Boven de deur een draagsteen
(XVII a) met engelenkopje van een toppilaster.
2. Heerenwal 64. Vier sierankers (XVII).
Op het bastion naast de Lemsterpoort een met riet bekleede, later met hout beschoten WINDKORENMOLEN (1755,
blijkens jaartal op een balk): achtkante bovenkruier
met stelling (zeer vervallen).
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Boornbergum.
De NED. HERV. KERK (1 871)bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII B).
Koperen collecteschaal met opschrift en : 1614.
Klok, in 1734 gegoten door Nicolaas Muller te
Amsterdam.
e.

Drachten.
e I. De NED. HERV. KERK, in 1743 gebouwd ter
vervanging van de twee oudere kerken van Noorderen Zuider-Drachten (reeds in 1 741 gesloopt), is een op
T-vormig grondplan opgetrokken gebouw, met een
houten spits op den noordelijken arm. In den voorgevel
van dezen arm de hoofdingang, waarboven, in een
zandsteenen omlijsting, eenige wapens en een opschrift
met : 1743; hoogex in dezen gevel nog een wapensteentje. Inwendig: houten tongewelven met geprofileerde schinkels ; boven het noordportaal een houten
galerij. De kerk bezit :
Fraai gesneden eiken preekstoel (1743, stijl Lodewijk XV) met trap.
Orgel met rugpositief, in 1820 vervaardigd door
J. A. Hillebrand te Groningen, blijkens een opschrift
op het lampet ; op de kast zes groote beelden.
Gesneden eiken heerenbank, in 1744 vervaardigd door
C. Kooijstra, met bekroning, waarin wapens en namen
van kerkvoogden; dergelijke bank (+ 175o) met bekroning, waarin afgehakt alliantiewapen.
Gesneden bordje (+ 175o) voor de collectezakjes.
Vier gebeeldhouwde zerken (XVIII), zeer afgesleten.
Vier gebrandschilderde glazen, in 1743 vervaardigd
door Ype en Jurjen Staak, in 1916 gerestaureerd door
Nicolas te Roermond.
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Avondmaalszilver : zes bekers, waarvan een gegraveerde met opschriften : i68o; dergelijken beker (1787);
twee gelijke bekers met opschriften en : 1829; twee gelijke bekers met opschriften en : 1849.
Klok, in 1 746 gegoten door J. Borchardt te Groningen.
2. De DOOPSGEZINDE KERK, in 1790 gebouwd, is een
eenvoudig rechthoekig zaalkerkj e met pilastergevels en een
ingang in de oostelijke lange zijde, waarboven een steen
met opschrift en :1790. Zij bezit :
Gesneden eiken preekstoel (1 790, geverfd).
Tegen den wand achter den preekstoel een stuc-versiering met festoenen en kinderfiguren op consoles.
Orgel (I 1800).
Banken (I 1800) met eenvoudig snijwerk.
I. Hoek Moleneind zuidzijde en Zuiderbuurt. Huis
(XVIII d). met twee puntgevels, op elk waarvan een
schoorsteen ; kroonlijst op kleine consoles.
2. Moleneind zuidzijde A 117. Huis (I i 8 oo gepleisterd) met vooruitspringende en verhoogde middenpartij, waarop een halsgevel met aanzetkrullen en segmentvormige bekroning.
3. Hoek Zuiderbuurt en Zuidkade. Gevel (± 1800)
met tandlijst. Wolfdak met twee schoorsteenen. Het achtergedeelte, pakhuis, heeft een verhoogd zoldervenster, waarop een driehoekig fronton.
g

Kortehemmen.
De thans NED. HERV. KERK, + 1300 gebouwd van
groote moppen, in 1620 gewijzigd, bestaat uit een rechtgesloten schip met een vernieuwden en gepleisterden westgevel. Tegen de zijmuur een tot de gootlijst opgaande spitsboogstelling tusschen lisenen. In den oostmuur, die waarschijnlijk een vroegere koorsluiting vervangt, jaartale.
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ankers : 162o. Aan de noord- en aan de zuidzijde een segmentvormig getoogde, dichtgemetselde ingang. In den
zuidmuur een steen met opschrift en : 1620 (afgesleten);
hierboven een engelenkopje. Inwendig : aan den zuidmuur
sporen van vroegere overwelving. De kerk bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII A).
Doophek (XVII A).
Eiken lezenaar (XVII A).
Fragmenten (1 700 en 1 7 1i) van grafzerken.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin een klok in
1 75 o gegoten door J. Borchardt te Groningen.
Nijega.
a. Een strijdhamer van serpentijnsteen en vuursteenen
dolken, hier gevonden, zijn thans in het Friesch museum
te Leeuwarden.
e.

De

NED. HERV. KERK,

in 18 5 o geheel vernieuwd,

bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII B, geverfd).
Twee klokken, waarvan een in 1320 gegoten door
Stephanus, en een in 1 7 8 3 door Christiaan en Jan Seest.
Oudega.
e. De NED. HERV. KERK (H. Agatha), 111oo opgetrokken, in 1599 en XVIII a gewijzigd, in 1921 gerestaureerd met rijkssubsidie, is een hoofdzakelijk tufsteenen
gebouw, bestaande uit een schip, een in 1599 met een baksteenen muur recht gesloten koor, en eenen vierkanten,
vrijstaand voor den westgevel geplaatsten, toren ( 11200;
XVI A inwendig gewijzigd) met een pyramidevormige
g
baksteenen spits 0888, ter vervanging eener vroegere van
tufsteen). De westgevel en de zijgevels van het schip zijn
versierd met rondbogige nissen, waarboven een rondboogfries. Het koor, opgetrokken van tufsteen en groote
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moppen heeft in den oostgevel (herbouwd in 1921) jaartalankers : 15 99. Tusschen schip en toren is (XVI A ?) eene
verbinding aangebracht, waartoe de westgevel van het
eerste en de oostmuur van den laatsten zijn doorbroken.
In den noordmuur van het schip kleine rondbogige vensters en een dichtgemetselde spitsbogige ingang (XVI a)
van profielsteen ; in dien van het koor spitsbogige vensters
(in 1921 hersteld). In den zuid- en in den oostmuur groote
rondbogige vensters (XVIIIa). Aan de zuidzijde een ingang
als aan de noordzijde. De toren heeft aan de westzijde een
(later ingebroken ?) rondbogigen ingang, als die in den
toren te Bergum; zijn oostmuur is gedeeltelijk van groote
moppen. In het bovengedeelte aan elke zijde twee rondbogige galmgaten.
Inwendig (in 192i geheel gerestaureerd) : over de benedenruimte van den toren een vernieuwd kruisgewelf; in den
oostmuur een later aangebrachte doorgang naar de kerk, de
eerste verdieping is aan de binnenzijde bemetseld met afwisselende lagen van tuf- en groote baksteen en heeft sporen van een weggebroken gewelf; in den oostmuur de moet
van een groote, dichtgemetselde rondbogige opening,
waarin later weer een kleinere doorgang is gebroken, in
verbinding staande met de orgelgalerij in de kerk ; naast
deze opening overblijfselen van een baksteenen trap, waarschijnlijk van een vroegere verbinding tusschen toren en
kerk. In de benedenruimte staat een eiken strafblok met
paal en kettingen. De kerk bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII B, gewijzigd).
Eiken doophek (XVII B).
Doopbekken op ijzeren voet (+ 1600).
Gesneden heerenbank (I 165o, in 1921 hersteld en
vergroot) met overhuiving en wapens-Haersma en
-Harckama.
Twee zandsteenen doodkisten (XIV) en een deksel
(XIV) eener doodkist, versierd met abtsstaf en traceeringen
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(in den tuin der pastorie); voor den zuidelijken ingang
een zerk (XIII ?) van roode Bremersteen.
Vier groote gebeeldhouwde zerken (1655, 1717, 1734
en 1753) van het geslacht Haersma; twee kleinere zerken
(1742 en XVIII b).
Vijf gebrandschilderde glazen, blijkens opschriften in
1717 vervaardigd door Ype en Jurjen Staak.
Drie psalmbordjes (XVIII).
Elf groote wapenborden (1707, 1709, 1717, 1720,
1723, 1729, 1 734, 1 742, 1753, 1778, 1792) met wapens
van leden van het geslacht Haersma en hunne echtgenooten, in rijk gebeeldhouwde omlijsting.
Klok, in 1716 gegoten door Jan Albert de Grave te
Amsterdam.
Rottevalle.
e. De NED. HERV. KERK, XVIII a gebouwd, bezit
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII B).
Tinnen schenkkan en schaal (XVIII).
Klok, in 1722 gegoten door Jan Albert de Grave te
Amsterdam.
Smalle-Ee.
a. Een bovenstuk van een bolpot met buisvormige
tuit, gevonden ter plaatse van het voormalige klooster,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. Van de voormalige ABDIj SMELNA, een dubbelklooster der Augustijnen, XIII voor het eerst vermeld,
later een klooster van Benedictinessen, in i581 gesloopt,
zijn in 1922 ontgraven de fundamentgreppels der kloosterkerk, met halfrond-gesloten koor ; voorts zijn gevonden
scherven van vaatwerk (XII), en een tweetal baksteenen
doodkisten (XIV ?), waarvan eene thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
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De Wilgen.

a. Een bijl van gepolijste hoornsteen, hier gevonden,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
SNEEK.
a. Voor-historische, Romeinsche enz. monumenten.
Zilveren munten (± 200 n. Chr.) van Septimius Severus, hier gevonden, zijn in het Rijksmuseumvan Oudheden
te Leiden.
b. Verdedigingswerken.
Van de 11613 aangelegde, XIX geslechte, vestingwerken is bewaard gebleven : de WATERPOORT, bruggepoort over het vaarwater de Geeuw, I 1613 gebouwd, in
1758 vernieuwd, in i 878 gerestaureerd met rijkssteun.
Zij bestaat uit twee achtkante torens (1613) van bak- en
bergsteen, met ingesnoerde achtkante spitsen, tusschen
welke een in 1758 herbouwde brugboog is gemetseld,
waarop, boven een portiek met door vierkante hoekpijlers
en ronde zuilen gedragen bogen, een poortwachterswoning
is opgetrokken. Aan de stadszijde, tusschen twee met baksteen bekleede hoofden, een brugboog met zandsteenen
boogblokken en sluitsteen met leeuwenkop en: 175 8 ;
aan de buitenzijde een dergelijke boog. De portiek heeft
een wolfdak met, aan de stads- en aan de buitenzijde, twee
trapgeveltjes met zandsteenen klauwstukken en twee
kruiskozijnen ; twee steenen met het stadswapen. De torens
bestaan uit twee achtkante geledingen, gescheiden door
een rijk gebeeldhouwd zandsteenen fries ; onder de gootlijst een boogfries. Inwendig : in beide torens gemetselde
trappen.
d. Wereldlij ke openbare gebouwen.
Het RAADHUIS, vermoedelijk XVII c gebouwd, in 176o
gewijzigd, bestaat uit kelderverdieping, hoofd- en boven-
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verdieping en wordt gedekt door een wolfdak met een
achtkant koepeltorentje op het midden en twee vierkante
schoorsteenen op de hoeken. De vijf vensters breede voorgevel (176o), versierd met Rococo-beeldhouwwerk, vervaardigd door Johannes Georg Hempel (maker van preekstoel, doophek enz. te Seksbierum, zie blz. 28), heeft een
rechte kroonlijst op consoles met kinderfiguurtj es, waarboven twee dakvensters in gesneden omlijsting, middentravee met gesneden deur in gebeeldhouwde omlijsting,
waarvoor een gebeeldhouwde dubbele stoep met lantaarnpalen en bordes van hardsteen, in 1745 vervaardigd door
Gerben Nauta (maker van preekstoel en doophek te De
Lemmer, zie blz. 2 34). Inwendig (1 924- 1925 gerestaureerd
door W. Penaat en J. Linse) : vestibule met gesneden
deuren, stucwanden en stucplafond, waarin de stedemaagd
met wapen ; doorgang naar het trappenhuis met architraaf
op twee karyatiden van stuc ; eiken trap (176o) op gesneden keepboom en met gesneden balusters, trappenhuis
met stucwerk, alles in Rococostijl. Groote raadzaal met
gesneden dubbele deuren, pilasters en lambrizeeringen
(1760), stucplafond met koof, schoorsteen met gebeeldhouwden marmeren stoel en gesneden houten boezem,,
alles uit denzelfden tijd ; goudleeren behangsel (XVIII c,
in 1 9 24 gerestaureerd door J. Linse).
In de kleine raadzaal : twee schilderijen (XIX a), voorstellend de Ooster- en de Noorderpoort te Sneek ; geschilderd bord (16 5 2) met opschrift vermeldend het eerburgerschap van Henriette Catharina, prinses van Oranje,
vroeger schoorsteenstuk in de raadzaal ; gedreven zilveren
beker, in i 696 door Henriette Catharina aan de stad geschonken (merken : Augsburg en I.H.P.) ; zilveren kan
0697 ) met gedreven ornament, blijkens opschrift eveneen s .
geschonken door prinses Henriette Catharina (merken
Augsburg en C.P. = Cornelius Pope);
P vier zilveren degens
g
(XVIII c) ; zilveren stadssleutels (XVIII c) ; twee met
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zilver beslagen drinkhoorns ( en XVI d), waarvan
een van het groot- en een van het kleinschippersgilde ;
zilveren gildeteeken (1802) van het Amsterdamsche beurtschippersgilde ; zilveren bodeteeken (1 742) ; dergelijk bodeteeken (1 75 7), gemerkt H. M. ; zilveren brandewijnkop
(1692) met lepel, volgens opschrift behoorende aan de
stad (merken : Sneek, V = 1692 en meesterteeken H. I.) ;
twee messen (1 1750) met zilveren heften, waarop het
gemeentewapen en merk : boompje. In eene vitrine worden
bewaard plaatselijke curiosa, als : een ijzeren helm (XVI B)
volgens overlevering van Grooten Pier ; een gedreven
koperen pot (XVII A), enz.
Op de bodenkamer bevinden zich twee schilderijen
(1752, door Ype Staak), voorstellend de Jousterkade en
de Waterpoort ; gegraveerde portretten, voorstellend de
admiraals Tjerk Heddes de Vries en Auke Stellingwerf;
gezicht op Sneek uit het Zuiden (1717, door P. Ypes);
gezicht op het in 1572 verwoeste klooster Thabor (XVIII b).
Op den zolder drie bronzen kanonnetjes (1692, blijkens
opschrift).
Klok, in 1658 gegoten door Jelte, Pier en Johan
Riemers Gravius van Hoeytema.
e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), waarschijnlijk
omstreeks 1500 gebouwd (het koor werd in 1498-1503
opgetrokken), in 1681-1682 aan de westzijde ingekort,
in 1 9 24-1925 gedeeltelijk hersteld, bestaat uit een driebeukig schip met een sacristie (XVI a) tegen den zuidbeuk,
een noordelijken dwarsarm ( I 1800) met een half-achtkant traptorentje in den oostelijken hoek, een driezijdig
gesloten westeinde (1682) ter vervanging van den gesloopten westtoren, een 5/10-gesloten koor, met een tegen den
oostelijken sluitmuur gebouwd portaal, en een achtkant
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koepeltorentje (in 1 77 1 gebouwd door Eibert Dirks, timmerman te Makkum, naar teekeningen van P. Nijsloot) op
de oostzijde ter plaatse van een vroegeren dakruiter. In de
zijbeuken spitsbogige vensters met zandsteenen negblokken tusschen eenvoudige, eensversneden steunbeeren;
in het koor vensternissen met geprofileerde dagkanten en
zandsteenen negblokken, de vensters in 168z gewijzigd
en rond afgedekt ; tegen de hoeken der koorsluiting tweemaal versneden steunbeeren met zandsteenen hoekblokken
en banden. Onder de vensters een doorgaande, geprofileerde zandsteenen waterlijst. Aangebouwd oostelijk portaal
(XVIII a) met hoekpilasters en rechte kroonlijst; ingang
met Dorische portiek, bekroond door een driehoekig fronton. De westelijke sluiting (1682) heeft groote rondbogige
vensters, tusschen rechte, pilastervormige steunbeeren;
westelijke ingang, geflankeerd door pilasters, waarop een
driehoekig fronton. Tegen den zuidbeuk een portaal met
houten portiek, waarop een dergelijk fronton. De sacristie
(XVIa, in 1 9 24 gerestaureerd) heeft een puntgevel met
ronde hoekpilasters (toppilaster XIX vervangen door een
schoorsteen), te halver hoogte van het muurwerk een
omloopend rondboogfries (XVI a); segmentvormig Betoogde vensters met dagkanten van profielsteen. De noordelijke dwarsarm heeft een classicistischen ingang (+ 1800)
met hardsteenen pilasters en driehoekig fronton, geflankeerd door twee rondbogige nissen. De in 1682 verlaagde
middenbeuk heeft geen eigen vensters en wordt gedekt
door een zadeldak, de zijbeuken hebben lessenaarsdaken,
die hieronder tegen den middenbeuk aansluiten.
Inwendig: over den middenbeuk een segmentvormig stucgewelf (XVIII a) ter vervanging van een vroegere houten
overwelving, waarvan zich nog overblijfselen (XVI a)
boven het tegenwoordige bevinden; over de zijbeuken
een vlakke zoldering. Tusschen hoofd- en zijbeuken
twee rijen van zuilen (1682) met Toscaansche kapiteelen,
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waarop vlakke pilasters rusten, welke de gordelbogen dragen ; ronde scheibogen, waarboven rechthoekige, ondiepe
nissen. Tegen de hoeken der koorsluiting ronde schalken
met eenvoudige kapiteelen (± 1 5 00). In den zuidbeuk de
ingang der sacristie met opgeklampte deur (XVI a) van
blank eikenhout met fraai paneelwerk. In het oostportaal
een portiek van bak- en zandsteen met gebeeldhouwde
boogblokken, een hoofdgestel met halfrond fronton en,
in het fries, een Latijnsch opschrift; in de aanzetsteunen
van den boog : 1652. In de benedenverdieping der voormalige sacristie, de consistoriekamer met betimmering en
zoldering (XVIII c, groen geschilderd), eenvoudige
schoorsteen (XVIII c); op de bovenverdieping balkenzoldering met sleutelstukken (XVI a), zandsteenen schouw
(I 1 5 oo). In den noordelijken traptoren een gemetselde
spiltrap. De kerk bezit:
Eiken preekstoel, in 1626 vervaardigd door Barteld Winsents, met gegroefde Korinthische zuiltjes op de hoeken
der kuip.
Orgel met rugpositief, in 1710-171 I vervaardigd door
Arp Snitger.
Eiken lambrizeering met gesneden siervazen (XVIII d
in de koorsluiting).
Twee eenvoudige banken (XVII d) met eenig snijwerk.
Onder den houten vloer de volgende grafzerken, in 1924
tijdelijk blootgelegd : zerk (XVI A) met opschrift in gothische letters ; vijf gebeeldhouwde kinderzerken voor de
familie van Roorda-Lyaukema, met wapens en : 1558;
groote gebeeldhouwde zerk (156o, door Vincent Lucas),
voor Frans van Roorda (-1-1553), met wapens en kwartieren;
zerk (XVI c) met wapen; groote gebeeldhouwde zerk
(XVI d) voor Lutz van Dekema, huisvrouw van Minne
van Eming, met twee figuren en wapens ; dubbele zerk
voor Gatze van Andringha (t 1622), met wapens ; groote
gebeeldhouwde zerk voor Petronella Fereres (t 1660),
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met wapen ; dubbele gebeeldhouwde zerk voorAlexandrina
Balbian, huisvrouw van Gisbert Griex, Josina Griex en
Gisbert Griex (t 1661); zerk (1670 ?) met wapen, en een
dergelijke aansluitende zerk ; groote gebeeldhouwde zerk
(XVII d) voor Rintse Watses Haenstra (in 1669 tot schepen gekozen); gebeeldhouwde zerk (XVIII d) voor
Richtje Hogenburgh(t 1784), huisvrouw van Claas Gosiinga, burgemeester; zerk (XVIII d) voor Jan Harmens
van der Nagel, oud-schepen.
Drie eikenhouten wapenborden (XVIId, wapens afgehakt), met gesneden vleugelstukken en bekroningen.
In de catoecheseerkamer een schilderij gemerkt H M 0
16 7 1, voorstellend een ruitergevecht en David met de
harp in den trant van Pieter de Grebber;
Geschilderd houten gedenkbord (XVII c) met Latijnsch
opschrift betreffende Petrus Moll ( hoogleeraar aan de hoogeschool te Franeker.
Avondmaalszilver : collecteschaal met het stedelijk wapen en : 1769, (merken : I. R.); twee dergelijke schalen
(1779, merken : Sneek, Friesland, B. en I. R.)
Groote of heeluursklok, in 1446 gegoten door Steven
Butendyc.
Klokkenspel van zes-en-twintig klokken, waarvan vijfen-twintig in 1771 gegoten door Joh. Borchardt te Enkhuizen, met koperen trommel vervaardigd door Borchardt
en Hermanus Eekhof, uurwerkmaker te Enkhuizen.
Gedenksteen (1682) betreffende de herstelling.
In een houten KLOKKENSTOEL ten Zuiden van de kerk
hangen twee klokken, waarvan een in '543 gegoten door
Joh. ter Steghe en een in 1767 door J. Borchardt.
2. Singel 28. De DOOPSGEZINDE KERK, XIX a gebouwd ter plaatse eener oudere, heeft een classicistischen
pilastergevel der Dorische orde, bekroond met een breed
driehoekig fronton.
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3. De R. K. KERK (H. Martinus). Vier rijk gesneden
reliekhouders (XVIII c), waarvan twee van verguld en
twee van zwart geschilderd hout, en een albasten relief
(XVII, vermoedelijk Duitsch werk), de Kruisiging van
Christus voorstellend, uit deze kerk afkomstig, zijn thans
in het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
g. Particuliere gebouwen.
Trapgevels meerendeels met zandsteenen lijsten en afdekkingen, toppilaster op draagsteen met kopje en sierankers :
I. Singel 48. Gepleisterde trapgevel (16.19).
2. Hoogend 15. Dergelijke gevel (XVII a); gebeeldhouwde boogblokken, drie ovale lichtopeningen.
3. Grootzand 62. Dergelijke gevel (XVII A).
4. Kleinzand 1. Dergelijke gevel (XVII A). Gevelsteen (XVII A) met afgehakt wapenschild.
5. Kleinzand 33. Dergelijke gevel (XVII A).
6. Kleinzand 68. Dergelijke gevel (XVII A). Gevelsteen met pot, op draagsteen.
7. Kleinzand 96 en 9 8. Dergelijke gevel (XVII A).
Ingezwenkte halsgevels, meerendeels met gebeeldhouwde aanzetkrullen en gebogen of driehoekig fronton:
8. Geeuwkade 31. Gevel (172o).
9. Singel 80. Dergelijke gevel (1781).
1o. Singel 25. Dergelijke gevel (XVIII d).
I I . Singel 33. Dergelijke gevel (XVIII d).
12. Singel 59. Dergelijke gevel (XVIII d).
I3. Kleinzand 34. Dergelijke gevel (XVIIId). Gesneden
deur in omlijsting.
14. Leeuwenburg zo. Dergelijke gevel (XVIII d).
Classicistische ingang met pilasters en kroonlijst.
I5. Wijde Noorderhorne 5. Dergelijke gevel (XVIII d).
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16. Paardesteeg 4. Dergelijke gevel (XVIII d). Op
den met wapens versierden top een siervaas.
17. Grootzand 4. Dergelijke gevel (XIX a).
18. Kruizebroederstraat 53. Dergelijke gevel (XIX a).
19. Kruizebroederstraat 5 9. Dergelijke gevel (XIX a).
20. Kruizebroederstraat 69. Dergelijke gevel (XIX a).
In den top een ronde lichtopening. Eenvoudige deur tusschen pilasters.
21. Scharnestraat 4. Dergelijke gevel (XIX a).
22. Singel 76. Dergelijke gevel.
23. Singel 9o. Dergelijke gevel.
Gevels met rechte kroonlijst :
24. Rienck Bockemakade 7 en .8. Dubbel heerenhuis
(:1: I7 5 0) met vooruitspringende driekante middenpartij,
te weerszijden waarvan ingangen met gesneden pilasters
en deurkalven. Inwendig : vertrekken met betimmeringen,
plafonds en schoorsteenmantels (XVIII c).
25. Grootzand 1 8. Gevel (XVIII d), met op het midden
een gebogen fronton.
26. Grootzand 6o. Dergelijke gevel (XVIII d).
27. Kleinzand 4. Dergelijke gevel (XVIII d). Op het
midden een houten halsgevel met gesneden vleugelstukken, gebogen fronton en medaillon. Ingang geflankeerd
door pilasters ; gesneden deur.
28. Kleinzand 6o. Dergelijke gevel (XVIII d). Gesneden deur in omlijsting.
29. Leeuwenburg 1o. Dergelijke gevel (XVIII d) met
driehoekig fronton en gebeeldhouwd fries.
3o. Wijde Noorderhorne 1. Dergelijke gevel (XVIII d).
Driehoekig fronton, waarin medaillon met buste en ornament. Ingang met pilasters, waarboven een venster in gesneden omlijsting. Inwendig : kamerbetimmeringen.
3 I. Biesketorensteeg 1. Dergelijke gevel (XIXa). Kroon312
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lijst op gesneden concoles ; driehoekig fronton. Boven de
deur een hertenkop.
32. Geeuwkade - 15 . Dergelijke gevel (XIX a) met vooruitspringende middenpartij, bekroond door een driehoekig
fronton, waarin medaillon met buste. Gesneden bovenlicht.
33. Kleinzand io. Dergelijke gevel (XIX a).
34. Kleinzand I2. Dergelijke gevel (XIX a). Gesneden
deur in omlijsting.
35. Kleinzand 18. Dergelijke gevel (XIX a, eenvoudig).
3 6. Kleinzand 22. Dergelij ke gevel.
3 7. Kleinzand 42. Dergelijke gevel. Ingang met venster
daarboven in gesneden omlijsting.
38. Geeuwkade 67. BOERENWONING (+ 1800), bestaande
uit drie gedeelten: een middenpartij met wolfdak, geflankeerd door twee zijpanden met puntgevels op de zijkanten.
Boven den ingang in het middengedeelte is een houten dakkamer op twee baksteenen pijlers uitgebouwd, met een
ingezwenkt halsgeveltje.
Fragmenten en details van buitenarchitectuur:
I. Suupmarkt 16. Verminkte gevel (XVI b, gepleissterd). Vensternissen afgedekt door uitgekraagde korfbogen, in de dammen rustend op drie kopjes. Bovendeel
en onderpui verbouwd.
2. Oude Koemarkt 19. Gevel (XVI c, verminkt) met
overkraging op engelenkopjes.
3. Kleinzand 9o. Verminkte gevel (XVI d) met korfbogige vensternissen in omlij sting van profielsteen. Ovale
lichtopening in gebeeldhouwde omlijsting. Sierankers.
4. Gedempte Poortezijlen 5. Verminkte gevel (1624)
van bak- en zandsteen. Gevelsteen (Mercurius) en sierankers.
5. Singel 79. Toppilaster (XVII a) op engelenkopje.
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6. Hoogeind 24. Verminkte trapgevel (XVII b). Ellipsvormige ontlastingsbogen met zandsteenen boogblokken ; gevelsteen, waarin passer en schietlood.
7. Gedempte Poortezijlen 1. Verminkte gevel (XVIIb)
van bak- en bergsteen. Sierankers.
8. Grootzand 5i. Verminkte trapgevel ( 1165o). Toppilaster op kopje. Lichtopeningen in omlijsting van profielsteen.
9. Grootzand 7 0. Steen (XVII A) met engelenkopje.
I0. Grootzand 63. Sierankers (XVII).
II. Kleinzand 22. Winkelhuis met gesneden deur en
bovenlicht (XVIII d).
12. Ylsterkade i9. Gesneden bovenlicht (XVIII d).
Gevelsteenen, voorzoover nog niet vermeld :
Grootzand 7 8 (XVII, met wapens) ; Singel 19 (1770,
oliemolen) ; Leeuwenburg 14 (1 790, wapen) ; Grootzand
3 I (XVIII d, rogmolen).
h. Varia.
Een koperen aquamanile (XIII) in den vorm van een
leeuw, in 182 7 gevonden op het kerkhof, is thans in het
Friesch museum te Leeuwarden.
Twee zandsteenen schoorsteenkaryatiden (XVI B), ieder
een wapenschild houdend, twee karyatiden (XVII), Adam
en Eva voorstellend, afkomstig uit het voormalige Albadahuis, en een koperen braadschotel (XVII) zijn eveneens
in het Friesch museum.
Overblijfselen van een planetarium door C. Jz. van der
Meulen in het Armhuis te Sneek.
Een vuurstolp (1775) van geel verglaasd Friesch aardewerk, met opschrift, is in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
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Een voorraadsvat (X) van roodbruine aarde, achter
de kerk gevonden, Frankisch vaatwerk (IX B), en een
signaalfluitje (IX) van gebakken aarde, zijn in het Friesch
museum te Leeuwarden.
a.

e I. De NED. HERV. KERK (H. Maagd en H. Odulphus),
oorspronkelijk waarschijnlijk de moederkerk van Sudergo,
behoorende aan de voormalige abdij van den H. Odulphus,
is XIX geheel verbouwd. Zij bezit :
Preekstoel (XVII b) met gegroefde Korinthische hoekzuiltjes.
Eenvoudig orgel (XVIII d) met rugpositief, gesneden
vleugelstukken en consoles.
Schotwerk (XVI d) met gesneden fries, afkomstig uit
vroegere familiebanken.
Zerkje (1589); vier zerken (1624, 165 8, 1669, 1726) gedeeltelijk zichtbaar onder de banken ; groote gebeeldhouwde zerk (XVIII c, afgesleten).
Vijf koperen kronen, waarvan de kleinste (XVII a),
een groote (XVII d) en drie kleinere (XVII d).
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers, waarvan
een (1603 ) en een (1643 ) met opschrift en merk H Y.
Klok, in 1629 gegoten door Hans Falck van Neurenberg.
2. De DOOPSGEZINDE KERK bezit :
Drie zilveren Avondmaalsbekers met wapens, opschrift
en: 1745 , (merken : twee onleesbaar, jaarletter K, meesterteeken J. D. = Jan Doedes ?) ; drie dergelijke bekers met
hetzelfde opschrift en jaartal (merken: Bolsward, Friesland, jaarletter K, meesterteeken E. W.).

Een drinkhoorn van buffelhoorn, blijkens een gegraveerd opschrift op den verguld zilveren band om den
h.
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mond, in 13 97 vervaardigd voor de broeders van het SintAntonisgilde, en met zilveren beslag, gemerkt I. I., is thans
in het bezit van het Friesch genootschap..
Een andere buffethoorn (XVI) met gegraveerd zilveren
beslag (XVII b) en band (1643), blijkens opschrift afkomstig van de „grootschippers", is in het Rijksmuseum
te Amsterdam.
Een gouden mantelspeld (XIII), vervaardigd van een
munt van de dynastie der Almohaden, is in het Friesch
museum te Leeuwarden.
TIETJERKSTERADEEL.
Bartelehiem (Betlehem).
h. Een verzameling zilveren bisschopsmuntjes (XII),
gedeeltelijk gemunt te Stavoren, in 1888 gevonden ter
plaatse van het voormalig klooster Betlehem, is in het
Friesch museum te Leeuwarden.

Bergum.
d. Het RAADHUIS van Tietjerksteradeel (I I800, voormalig woonhuis der familie Sminia) heeft boven de middentravee een verbouwden halsgevel. Deur met bovenlicht
tusschen eenvoudige pilasters.
e. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), waarschijnlijk
I I oo gebouwd, XIII B , verbouwd en vergroot, in 1581
ontluisterd en gedeeltelijk verwoest, XVII en XVIII hersteld en gewijzigd, is een grootendeels baksteenen gebouw,
bestaande uit een oorspronkelijk driebeukig schip, welks
zijbeuken vermoedelijk in 1581 zijn gesloopt ; een dwarspand ; een vierkant, halfrond-gesloten koor; en eenen vierkanten toren (a I loo, XIII B verhoogd), met ingesnoerde
achtkante spits. De westmuur van het schip, te weerszijden
van den toren, is van tufsteen met lisenen, een overblijfsel
I
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I I I oo) van de oorspronkelijke kerk. In den van groote
moppen opgetrokken noordmuur drie gedichte spitse
scheibogen, waarboven een vernieuwd gedeelte van kleine
baksteen; in de tweede travee van het Westen een korfbogige ingang (XVI d ?) en in elk der gedichte traveeën
een later ingebroken spitsbogig venster. De baksteen vertoont hier en daar sporen van brand. Het dwarspand heeft
aan noord- en zuidzijde puntgevels, waarvan de noordelijke nog de oorspronkelijke nisversiering bezit; in beide
dwarspandarmen gedichte, en later weer ingebroken spitsboogvensters, ingangen en sporen van verbouwingen. In
cle koormuren gedrukt-spitsbogige vensters geflankeerd
door spitsbogige nissen, gevuld met zorgvuldig gemetselde ruit- en vischgraatvormige vlechtingen ; de vensters
hebben in de dagkanten gedeeltelijk weggebroken ronde
kralen. Onder de gootlijst een vlak gemetseld rondboogfries tusschen lisenen. De geheel gewijzigde zuidmuur van
het schip heeft een rondbogigen ingang met in de aanzeten sluitsteenen : Johannes van Glinstra, en: I- 707. De toren
bestaat uit drie een weinig versnijdende geledingen ( I
I I oo) van tufsteen bekroond door een zaagtandfries,
waarboven een geleding van baksteen met gekoppelde
.rondbogige galmgaten ; aan de westzijde der onderste
geleding een met groote moppen dichtgemetselde, rondbogige ingang; in de_ derde tufsteenen geleding dichtgemetselde rondbogige galmgaten.
Inwendig (meermalen gewijzigd en gewit) : over schip
en koor gemetselde koepelachtige gewelven op halfronde
ribben; die in het schip vierdeelig, waarvan twee met een
sluitring; dat over het koor achtdeelig met een sluitring;
over de koorsluiting een straalgewelf, welks ribben neerkomen op schalken, te halver hoogte eindigend op kraagsteenen. De ribben en gordelbogen der overige gewelven
rusten op muurpijlers met eenvoudige afgeschuinde kapiteelen. In de armen van het dwarspand aanzetten en
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muralen van weggebroken gewelven, thans vervangen
door een vlakke zoldering. In de westelijke muren dezer
armen dichtgemetselde scheibogen naar de vroegere zijbeuken, welker profielen teniet loopen tegen de scheibogen van de middenbeuk. Het schip staat met den toren
in verbinding door een rondbogig portaal.In de benedenruimte van den toren aanzetten van een gesloopt koepelgewelf; in drie verdiepingen hierboven dergelijke aanzetten. Boven de gewelven heeft de oostmuur van den toren,
onder de dichtgemetselde galmgaten, een moet van een
vroeger zadeldak. De kerk bezit :
Overblijfselen (XIII B) van een sacramentshuisje, in
het koor.
Eiken preekstoel (XVII c) met gesneden paneelen, trap
met gedraaide balusters en gewrongen trappaal.
Orgel (1 7 88) met rugpositief, gesneden kast met vier
beelden voorstellend het Geloof, David met de harp,
en bazuin-engelen ; gesneden lampet met : 1788.
Tien familiebanken, waarvan vijf (XVII a) en vijf
(XVII c) met overhuivingen.
Groote gebeeldhouwde zerk (XV a), gedeeltelijk onder
den houten vloer ; gebeeldhouwde zerk (161 5 ) van het
geslacht Haersma, met opschriften en jaartallen : 1622 en
166 3 : dergelijke zerk (16S4) met wapen-Bouricius en kwartieren; verschillende eenvoudige zerken (XVII en XVIII).
Avondmaalszilver : twee bekers op 'voet, met wapens,
gegraveerd opschrift en :1643 ; een dergelijken beker met
1837.
Klok, in 1662 gegoten door Jurjen Balthasar.

g I. I 273. Huis met ingezwenkten halsgevel boven de
middentravee ; segmentvormig fronton, waarin : 1735 ;
op de zijkanten een rollaag; aanzetkrullen.
2. I.
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H.T. (Haye Tjallings, oud-grietman), aanzetkrullen en gebogen afdekking van den top boven de middentravee,
waarin : 1773. Ingang tusschen gegroefde Dorische pilasters.
Bergumerheide.
a. Een groote
school.

ZWERFSTEEN ligt

op het plein voor de

Eernewoude.
e. De NED. HERV. KERK (1774) bezit :
Eiken preekstoel met fraai snijwerk en in het roggeschot namen van kerkvoogden en : 1699.
Zilveren Avondmaalsbeker van Garijp, Suameer en
Eernewoude, met opschrift en : 1717 (merken : B. RA. 0.
en twee wapens ?, waarin de catalogus der Tentoonstelling
van Friesch zilverwerk 1927, nr. 184, die van Friesland
en Leeuwarden herkent).
Twee tinnen kannen (XVIII).
Klok, in I Soo gegoten door Gerhardus van Wou.
Eestrum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), XIII A gebouwd,
oorspronkelijk wellicht behoorend tot de Munstersche
Achtkarspelen, is van groote baksteen opgetrokken en
bestaat uit een schip, een halfrond-gesloten koor, en eenen
vierkanten toren met zadeldak. Aan de noordzijde van
het schip twee dichtgemetselde ingangen (XV d), waarvan
een spits- en een segmentbogig ; van een vroegeren romaanschen ingang is nog een afgeschuinde impost aanwezig. Tegen de afscheiding van het koor twee later aangebrachte steunbeeren. Onder de gootlijst een rondgaand
keperboogfries. In schip en koor kleine rondbogige vensters. De toren heeft hoeklisenen, rondboogfriezen en in
de topgevels nisversieringen. Inwendig (geheel gewit) :
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over schip en koor gemetselde baksteenen gewelven, met
zeer gedrukt-spitsbogige gordelbogen, neerkomend op
muurpijlers; twee vakken zijn overkluisd met achtdeelige gewelven met halfronde ribben, waarvan de
middenrib is doorgevoerd om den gordelboog, en sluitringen; de westelijkste travee heeft een (later gewijzigd ?) vierdeelig gewelf op vierkante ribben, die rusten op ronde
aanzetten. De kerk bezit:
Eenvoudige „kraak" of galerij, met opschrift en: 1677.
Eiken preekstoel (XVII b).
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
Gebeeldhouwde zerk (1698, afgesleten) in den toren,
en eenige eenvoudige zerken (XVII).
Lijkbaar met opschrift, I. v. S., en : 1713.
Klok, in 1759 gegoten door Johan Borchardt.
Garijp.
e. De NED. HERV. KERK, in 1833 gebouwd ter plaatse
eener oudere (H. Petrus), heeft van deze nog den uitwendig geheel ommetselden, ingebouwden toren. De
kerk bezit:
Zerk (XIV) van roode zandsteen; zerk (1 7 80) van
generaal Mart. Acronius.
Klok, in 1 9 28 gegoten door Andries Obertiin.
Een klok, in 1490 gegoten door Herman, uit deze
kerk afkomstig, is thans in de kerk te Bested (Sleeswijk).

Giekerk.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus), vermoedelijk
+ I zoo gebouwd, XV gewijzigd, en andermaal XIX c,
is een deels van tuf-, deels van baksteen opgetrokken
gebouw, bestaande uit een schip, een driezijdig-gesloten
koor en een vierkanten westtoren, XIX c gebouwd
ter vervanging van een vroegenen, aan de zuidzijde
e.
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geplaatsten toren. De zuidmuur heeft overblijfselen van
het oorspronkelijke tufsteenen muurwerk (± I ioo)
met rondbogige nissen en fragment van een zaagtandlij st. De noordmuur, geheel met klimop begroeid, evenals een deel van de koorsluiting, is met kleine steen
ommetseld; de koorsluiting met hoekschalken bestaat
grootendeels uit reuzenmoppen. Inwendig : trekbalken
op geprofileerde sleutelstukken (XVI A). De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII b).
Doophek (XVII b, geverfd).
Koperen doopbekken (XVII) op eiken voet.
Overhuifde heerenbank (XVII b) met Korinthische
zuilen.
Drie gesneden rouwborden (1742, 1744 en 1762)
van de geslachten Frisius en Meijer.
Zilveren Avondmaalsbeker met gegraveerd wapenSioerda en Andringa, opschrift en : 1660 (merken :
Leeuwarden, jaarletter J., I. P., en F.).
Drie zilveren schotels (XVII c) met dezelfde wapens.
Klok, in 1809 gegoten door Christiaan Seest te
Amsterdam.
Hardegarijp.
e. De NED. HERV. KERK, in 171I gebouwd door
den timmerman Eilof Johannis te Wijns, blijkens een
steen boven den noordelijken ingang, heeft zes wapensteenen boven dezen zelfden ingang, en in zijn rondboog drie boogblokken met wapens en : 1 7 11. Oude
deur, met spijkers beslagen. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII a, later gewijzigd en geverfd)
met rijk gesneden paneelen.
Koperen zandlooperhouder (XVIII a).
Gesneden eiken heerenbank (XVII c) met overhuiving op Korinthische zuilen en bekroning waarin
het wapen-Roorda; dergelijke bank (XVIII d).
21
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Grafzerken : een (i6io- 1 62 5) ; groote gebeeldhouwde
(XVII c) van Jan van Roorda (t 165 7) en Watze van
Roorda (t 1670) met wapens en kwartieren ; een (i752).
Avondmaalszilver : beker (1 735 ) met cartouche en
opschriften (merken : Leeuwarden, Friesland, jaarletter
V en monogram H. A. met kroontje = Hans Atsma ?).
Klok, in 1498 gegoten door Johannes van Wou.
g. Aan den Leeuwarder straatweg, ten Oosten van
het dorp, HUIS BENNEMA. Eenvoudige gepleisterde pilastergevel (XVIII d), waarboven een groot dakvenster met
vleugelstukken en balcon.
h. Overblijfselen van een tufsteenen doodkist (XII?)
hier gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
Oenkerk.
e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd), XIII A gebouwd van groote moppen als eenbeukige kruiskerk,
later gewijzigd door het wegbreken der kruisarmen,
bestaat thans uit een schip, een 5 /10-gesloten koor en
eenen vierkanten toren met zadeldak. In den noorden in den zuidmuur dichtgemetselde rondbogen der
vroegere dwarsarmen, waarboven de moet van een
zadeldak. Spitsboogvensters (+ 15 oo ?). De (bouwvallige) toren is ommetseld met kleine baksteen. Inwendig : tusschen toren en schip een eenvoudige rondbogige doorgang. De kerk bezit :
Preekstoel (XVII b, later gewijzigd en geverfd).
Koperen doopbekken op eiken voet (XVII b).
Heerenbank (XVII b) met overhuiving.
Marmeren epitaaf (+ 1625, geverfd) voor Gellius van
Eysinga, met Latijnsch opschrift door P. Winsemius.
Groote gebeeldhouwde zerk (+ 1550, door Vincent
Lucas) met geharnaste figuur, voor Aede Eysinga (t 15 5 1)
en Fried Juckama (-I-' 545); dergelijke zerk (1621, door
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monogrammist Y R ?) voor Aede Eysinga (t 1619) en ?;
gebeeldhouwde zerk (XVIII d) voor Jan de Wit, kapitein-ter-zee (t 1786); voor den zuidelijken ingang twee
zerken (XVII c, afgesleten).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Leeuwarden, N =
1664, en meesterteeken van Hildebrand Brongersma).
In de consistoriekamer een kist (XVI) met zwaar ijzeren
beslag.
Twee klokken, waarvan een met relief: Kruisiging,
in 1494 gegoten door Harmannus en een in 1768 door J.
Borchardt te Enkhuizen.
Oostermeer.
e. Van de in 1 869 gesloopte Ned. Herv. kerk staat nog
slechts de vierkante TOREN (XV) van groote moppen,
ongeleed, met een zadeldak, en grootendeels met klimop
begroeid. Inwendig geheel gewijzigd en tot bergplaats
ingericht bevat hij in de bovenverdieping nog slechts een
ouden klokkenstoel met :
Klok, in 1835 gegoten door van Bergen.

Oudkerk.
e. De NED. HERV. KERK (H. Paulus), XII gebouwd, XV
verbouwd, bestaat uit een deels van tuf-, deels van groote
baksteen opgetrokken schip, een 5/8-gesloten koor en
eenen vierkanten baksteenen toren (XIII A, in 1 721 en in
1849 hersteld) met zadeldak. De noordmuur heeft overblijfselen van tufsteenen metselwerk (XIV), de zuidzijde is
geheel bepleisterd. De toren heeft een rondboogfries onder
de gootlijst en en in den oostgevel nisversieringen met
vlechtingen ; in het bovengedeelte van den westgevel jaartalankers : 1721; aan den voet een anker, waarin gegroefd :
1849 en S. Y. H(amstra). Inwendig (geheel gewijzigd en
gewit) : in den toren over de benedenruimte een steenen
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kruisgewelf; een in de muurdikte uitgespaarde trap voert
naar een voormalige torenkapel boven dit gewelf, waarin
overblijfselen van een weggebroken gewelf. De kerk bezit :
Preekstoel (XVII b, geverfd) met snijwerk in den trant
der Vlaamsche Renaissance.
Koperen doopbekken op eiken voet (XVII b).
Vijf heerenbanken, waarvan een (XVII b) met overhuiving; een (XVII b) in de koorsluiting, met wapensAylva en Eysinga, waarboven een bekroning, met een schilderij (1637), voorstellend Mozes op Sinai, in gesneden
eiken omlijsting ; twee rijk gesneden gestoelten (XVII b)
tegen den westgevel; overhuifde bank (+ i 700) met rijk snijwerk en wapens-Sminia, waarin zes stoelen (Lodewij k XVI).
Eenvoudige eiken kerkvoogdenbank (1 1650).
Eiken bank (1 165o, in den toren).
Groote gebeeldhouwde zerk (XVI d), en een dergelijke
zerk (1603 ); onder den preekstoel een dichtgemetselde
grafkelder van het geslacht Sminia, en op het kerkhof een
grafkelder (XIX a) van dezelfde familie.
In de vensters nog enkele oude, groene ruitjes (XVIII),
overblijfsels van vroegere gebrandschilderde glazen (door
Ype Staak ?).
Twee rouwbladen (1734 en 1782) in gesneden omlijsting.
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een met opschrift en : 1655 (merken : Leeuwarden, jaarletter D, en
meesterteeken H. B. waartusschen een bron_Hillebrand
Brongersma) ; en een met opschrift en : 1788 (merken :
Leeuwarden, Friesland, jaarletter 1., en goudsmidshamer
H. Cuperus).
Twee klokken, waarvan een in i 6 I gegoten door Gregorius van Hall, en een in 1671 door Petrus Overney te
Leeuwarden.

i

h. Een doodkist (XII ?) van roode zandsteen, hier
gevonden, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
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Rij perkerk.
De NED. HERV. KERK bezit :
Preekstoel (XVII c).
Doophek (XVII c) met gedraaide balusters.
Vier heerenbanken, waarvan een (XVII c) met overhuiving, een (XVII c) zonder overhuiving; een (XVII d),
met overhuiving op gegroefde Ionische zuilen, en een
dergelijke (XVIII d, eenvoudig).
Zerk (1659) van een predikant ; gebeeldhouwde zerk
(XVIII d) met wapens en twee dergelijke zerken (XVIII b).
Klok, in 1546 gegoten door Frans Hachser.
h. Het HUIS VI JVERSBURG bezit een klok, in 1517 gegoten door Jan Tolhuis, afkomstig van de voormalige
Hoeksterpoort te Leeuwarden.
e.

Suameer.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 769 gebouwd, op grondslagen van een oudere, heeft boven den zuidelijken ingang
een cartouche met opschrift en : 1769, waarboven wapenvan Altena. De toren, met kleine steen ommetseld, heeft
een ingesnoerde achtkante spits. Zij bezit :
Eiken preekstoel, in 1746 vervaardigd door Cornelis
Meines, blijkens een opschrift in de halzen der Korinthische kapiteelen van de kuip.
Eenvoudige familiebank (XVIII A) van blank eikenhout.
Fragmenten (XVIII c) van zes gebrandschilderde glazen,
vervaardigd door Ype Staak, in den tijd der Fransche
Revolutie geschonden.
Eenvoudig Avondmaalsstel (XVII) van tin.
Suawoude.
e. De NED. HERV. KERK (H. Georgius), vermoedelijk
XII A gebouwd, in 1 9 2 z gewijzigd, is een gedeeltelijk
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tufsteenen gebouw, bestaande uit een schip, welks westelijkste traveeën van baksteen zijn, terwijl het tufsteenen
halfrond-gesloten koor in 1922 werd gesloopt en naar
het Oosten uitgelegd, en uit eenen nieuwen toren met spits.
Zij bezit :
Eiken preekstoel (1642, geverfd).
Eenige eenvoudige zerken (XVII).
Klok, in 1617 gegoten door Hans Falck van Neurenberg.
Tietjerk.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 902 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Martinus), heeft in den toren een
gebeeldhouwden gedenksteen, met opschrift en : 1 7 16, betreffende de stichting der vorige kerk. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVIII c).
Doophek (XVIII c) met gedraaide balusters.
Klok, in 1608 gegoten door Gregorius van Hall.

Wij ns.
e. De NED. HERV. KERK (H. Vitus), ± 1200 gebouwd
van groote moppen, later verhoogd en meermalen hersteld,
bestaat uit een schip, een versmald 5 /10-gesloten koor en
eenen vierkanten toren met zadeldak. De zuidmuur is gepleisterd en met klimop begroeid. Op de hoeken der koorsluiting dunne ronde lisenen, rustend op een versnijding
aan den voet en opgaand tot onder de gootlijst van profielsteen. Aan de noordzijde een korfbogige ingang, overdekt door een puntboog. De toren, gedeeltelijk bepleisterd
en met kleine steen ommetseld, heeft tegen de noordzijde
een later aanbouwsel. Inwendig: houten tongewelf, met
trekbalken, muurstijlen, korbeelen en geprofileerde sleutelstukken (XVI a). De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII b, geverfd).
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
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Zilveren Avondmaalsbeker (1644) met opschrift (merken : Leeuwarden, N. en I. M. = Jan Melchiors Oostervelt).
Twee klokken, waarvan een in 1711 gegoten door Petrus Overney, en een in 1807.
UTINGERADEEL.
Akkrum,
e I. De NED. HERV. KERK, in 1772 gebouwd ter vervanging eenex oudere, is een eenvoudig rechthoekig gebouw met eenenvierkanten toren (1882). Boven den ingang
een gedenksteen met opschrift en : 1772. De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII c).
Orgel, in 1821 vervaardigd door Hillebrands te Leeuwarden.
Heerenbank (XVII) met gesneden ruggeschot, waarin
alliantiewapens.
Vier gebrandschilderde glazen (1761 en 1762, door
Thomas en Tjalling Gonggryp, uit Sneek) met wapens.
Avondmaalszilver : beker (± 1650) met afbeelding der
vroegere kerk met zadeldaktoren, en opschrift (merken:
Leeuwarden, R = 1648 ? en H. I. = Harmen Jacobs);
een dergelijken beker, in 1803 vervaardigd door P. Schmidt
te Leeuwarden.
Klok, in 1698 gegoten door Pieter Vermaten.
e. 2. De DOOPSGEZINDE KERK, in 183 5 gebouwd, heeft
een classicistischen ingang met zuilenportiek. Op het dak
een achtkante koepel.

f. Bij de stichting .,Welgelegen" een tuinkoepel
(XVIII B, gewijzigd XIX d).
g. Aan de Nieuwe Schouw een BOERDERIJ (+ 1725,
stelp) met vernieuwde deur en vensters.
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Akmarijp.
e. Op het kerkhof staat een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin :
Klok, in 1545 gegoten door Joh. ter Stege.

Nes.
e. Van de vermoedelijk bij eene Commanderij der
Duitsche orde behoorende, XVII gesloopte kerk, bestaat
nog slechts het kerkhof, waarop een overhuifde KLOKKENSTOEL en :
Gebeeldhouwde zerk (XVI A).

h. Een romaansch koperen wierookvat, uit het vroegere
klooster afkomstig, is thans in het Friesch museum te
Leeuwarden.

Oldeboorn.
e. De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), oorspronkelijk moederkerk van het decanaat Borndego, sinds i 243
behoorende aan de Commanderij der Duitsche orde te Nes,
XVI verbouwd, in 1737 en andermaal in 1753 gewijzigd
en nieuw ommetseld, is een baksteenen gebouw, bestaande
uit een schip, een 3/8-gesloten koor en eenen vierkanten
toren (1 737). De zijmuren zijn bezet met vlakke pilasters ;
de westgevel heeft op de hoeken aanzetkrullen rustend op
hoekpilasters met gebeeldhouwde kapiteelen, waarin: .1753.
De toren bestaat uit een vierkant benedengedeelte met
Ionische hoekpilasters, en rondbogige vensters en galmgaten met zandsteenen middenstijl; hierboven een achtkant van drie versnijdende geledingen, waarvan de twee
bovenste zijn opengewerkt en gedekt worden door een
halfronden koepel, waarop een peer; westelijke ingang
van bak- en zandsteen, geflankeerd door Ionische pilasters,
waarop een gebeeldhouwde bekroning met de wapensAndringa, -Lycklama en -Scheltinga, geflankeerd door ge328
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beeldhouwde vleugelstukken; hierboven een gedenksteen
in gebeeldhouwde omlijsting, met wapen, opschrift en:
1736; sierankers, waaronder een met : i737. Inwendig:
houten tongewelf met trekbalken op geprofileerde sleutelstukken. De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVIII c); trap met opengewerkte balusters.
Doophek (XVII A, eenvoudig).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII c).
Orgel (1779) met rugpositief; op de orgelkast gesneden
beelden.
Overhuifde heerenbank (165 5 ) met gesneden bekroning,
waarin geschilderd wapen- Lycklama.
Graftombe (XVIII c) van zwart en wit marmer voor
Reinier van Andringa (t 1754) en Livius Theodorus van
Andringa (t 1 765), met rijk beeldhouwwerk.
Epitaaf van tegels met opschrift en : i 6 i 2, ter gedachtetenis van Pibboni Ovitius vanAbbema,predikant te Zuilen.
Grafzerken onder den houten vloer, en onder het koor
een grafkelder.
Twee klokken, waarvan een in 1529 gegoten door Johannes Gerardus van Wou, en een in 1767 gegoten door
Johan Borchard.
g 1. Van het voormalige LYCKLAMA-STATE staat naast
de kerk nog een baksteenen fragment (XVIII c) van een
zijvleugel.
2-3. In de hoofdstraat twee ingezwenkte halsgevels
(i78o en 18 o 5) met aanzetkrullen en verminkten top.
Terkaple.
e. De NED. HERV. KERK, in I 85 4 gebouwd op de grondslagen eener oudere (H. Margaretha), bezit:
Preekstoel (XVIII, zwartgelakt).
Doophek (XVIII, eenvoudig).
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Grafzerk (i57o, gemerkt : „Dirck... ") voor Kempe en
Doutje van Oenema met alliantie- en kwartierwapens;
gebeeldhouwde zerk (161o, gem. : Jacob Lows) met figuguren, voorstellende Douwe van Roorda (t 16o1) en zijn
vrouw Elisabeth de Borghreeff, (t 1615, begraven te
Mechelen), met alliantie- en kwartierwapens.
Twee psalmbordjes (XVIII).
Klok, in 1472 gegoten door Steven Butendiic.
Van de voormalige OENEMA-STATE zijn in een boerderij naast de kerk nog bewaard gebleven : een wapensteen
(1604) en, in een der vertrekken, een gebeeldhouwde
schoorsteen (XVII a), op twee zuilen met de wapensRoorda.
g.

WEST-DONGERADEEL.
Bornwerd.
a. In de terp van dit dorp zijn een paar vroeg-historische brandurnen gevonden.
e. De op een terp gelegen, thans NED. HERV. KERK (H.
Maagd Maria) is een van groot formaat baksteen opgetrokken, vroeger halfrond, thans rechtgesloten gebouw
(XIII B) met een houten torentje op den voorgevel, dat
nog gedekt is met de oude holle en bolle pannen. Het
oostelijk gedeelte, dat eenigszins uitspringt, is boven uitgekraagd. De kerk heeft thans kleine rondbogige vensters;
in den zuidgevel dichtgemetselde kleine spitsboogvensters
en een rondbogigen ingang. Boven den noordelijken ingang is de ingezwenkte halsgevel (1751) van de voormalige
pastorie te Hiaure (zie blz, 335) geplaatst met een cartouche (XVIII c) waarop een Friesch rijmpje en hierboven wapens. Inwendig : circa een travee ten Westen van
de tegenwoordige sluiting een spitsbogige triomfboog.
De kerk bezit :
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Fraai gebeeldhouwde (gebroken) zerk (gemerkt : B
156 5 G) met Renaissance portieken, voor Frans van Aylva
(t 1 5 63) en Rixt van Unia (onder den houten vloer).
Voor den ingang twee zerken (1660 en 1670). Achter
de kosterswoning een zerk (1644) met uitgehakt wapen en
nog twee profielkoppen in de medaillons.
Eenvoudigen Avondmaalsbeker (i75o, jaarletter P, B).
Bijbel (1728) met koperen beslag.
Klok, in 1653 gegoten door Eppe van der Arck.
Brantgum.
e. De NED. HERV. KERK, op een terp gelegen, is een
eenbeukig, thans geheel gepleisterd gebouw (XV) met
3/8-sluiting en een ingebouwden nieuwen toren. Steunbeeren. Spitsboogvensters. De inwendig geheel gemoderniseerde kerk bezit :
Eiken preekstoel (4 1700), met hoekzuiltjes aan de kuip.
In de westelijke afgescheiden travee een zerk (1678) met
medaillon en uitgehakt wapen.
Op het kerkhof: een zerk (1662) met medaillons en een
(1694) met uitgehakt wapen.
Het Avondmaalszilver bevindt zich in Waaksens.
Twee klokken, waarvan een in 166o gegoten door Jurien Balthasar.
Foudgum.
e. De op een terp gelegen NED. HERV. KERK is een eenbeukig driezijdig gesloten gebouw (18o8, blijkens steen),
opgetrokken ter plaatse van een aan Maria gewijde kerk,
met behoud van den, thans grootendeels in kleine steen
ommetselden, met een zadeldak gedekten baksteenen toren
(XIII B). Deze heeft een korfbogigen, nu dichtgemetselden
ingang aan de noordzijde en een doorgang naar de kerk;
inwendig spaarnissen. Het met een houten tongewelf gedekte schip bevat :
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Eiken preekstoel (+ 1700).
Orgel (XVIII c) in kabinetvorm met later aangebrachte versieringen.
Zerken : een (1 720) voor den predikant Ijpens Alting,
een (1722) met hoekmedaillons en uitgehakt wapen,
voor zijn vrouw Doetje Vrijenburg, en een (1764).
Twee klokken, waarvan een (met reliefs) gegoten in
13 95 , en een (met wapen-Aylva) hergoten in 1732 door
Jan Nic. Derck, te Hoorn.
g. Bij de kerk een BOERDERIJ (178o, blijkens ankers).
Hantum.
a. Een beenen plaatje (VIII ?) met opschrift in runen,
gevonden in een terp ten Noorden van Dokkum, bevindt
zich in het Friesch museum te Leeuwarden.

De thans NED. HERV. KERK (H. Nicolaas ?) gelegen
op een (grootendeels afgegraven) terp, is een tufsteenen
gebouw (XII b--c) verhoogd (XV) en hersteld in baksteen (XV en XVII), met een later ombouwden toren,
bekleed met kleine baksteen (XVII ?), welks bovendeel,
oorspronkelijk met zadeldak, vernieuwd is en van een spits
voorzien. Eenbeukig schip met onversmald, half-rondgesloten koor; de baksteenen verhooging der koorsluiting
echter veelhoekig (5/I o). De traveeën te weerszijden van
den toren zijn van kleine steen. Schip en koor hebben
smalle lisenen, verbonden door rondbogen (die van
de koorsluiting versierd met diamantkoppen) en tegen
de lisenen ronde schalken, welke zeer verweerde maskerkoppen en hierop een rondboogfries dragen, alles
van tufsteen. In de westelijke travee van den noordmuur een rond venster ; overigens zijn de vensters
gewijzigd; smalle en rondboogvensters in den noordmuur,
en verder groote spitsboogvensters. Dichtgemetselde ine.
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gangen (segmentbogen) in' de traveeën ten N. en ten Z.
van den toren. Inwendig : gestuccadoord houten tongewelf; sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (i 7 i5), paneelwerk met gewrongen
hoekzuilen, waartegen bladwerk. Op een sierdoek gemerkt : D. W. Sidonides en W. Teddes (schenkers ?).
Koperen doopbekken en houder (XVII B); koperen
blaker (XVII B).
Grafzerken (bedekt). Op het kerkhof: een (XVII c, herbezigd in 1826) met alliantiewapen en medaillonkoppen in
de hoeken, een (16 59) met medaillonkoppen, een dito
(XVII c), een (1777), een (18o5), een (1816).
Twee klokken, waarvan een (XIVd) en een met reliefs :
H. Nicolaas en I-i. Catharina, gegoten in 15 3 0.
Hantumhuizen,
De NED. HERV. KERK (H. Anna) is een gebouw van baksteen in groot formaat, bestaande uit een schip (XII c—d)
met een 5 /I o-sluiting (XV, in I 8 5 o gewijzigd en verhoogd)
en eenen ten deele ingebouwden toren (verlaagd XIX b)
zonder westingang en gedekt met een zadeldak. Zware
lisenen, welker hoeken versierd zijn met rondstaven, teekenen vier traveeëen af, terwijl inwendig het schip overdekt is met drie (riblooze) koepelachtige gewelven (XIIIA)
op zware spitsbogen, en wel gordelbogen overdwars en
dergelijke bogen in de lengterichting, deze laatste tusschen
forsche ingebouwde muurverzwaringen; de smalle vakken
tusschen deze beeren overkluisd met spitse dwarse tongegewelven. Overblijfselen van muraalbogen wijzen op een
oorspronkelijk andere welving. (Over de koorsluiting
geen gewelf).
Uitwendig : Tusschen de (oorspronkelijk door een fries
verbonden ?) lisenen (van welke aan de noordzijde een is
weggehakt) telkens twee hooggeplaatste rondboognissen
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in een rond staafomlijsting. Van de twee viertallen nissen
in eiken wand waren telkens de twee binnenste geopend, de
twee buitenste met (bewaard gebleven) vlechtwerk versierd.
De vensteropeningen zijn later ten deele dichtgemetseld, ten
deele verlengd en met spitsbogen gedekt ; aan de zuidzijde
in de westelijke travee een segmentbogige ingang in een
geprofileerde spitsboognis (XV); aan de noordzijde is de
segmentbogige ingang dichtgemetseld. Verder bevinden
zich in den zuidwand: overblijfselen van een grootera rondboog (oorspronkelijk aanbouwsel verdwenen ?) en een
kleine diepe nis met schuine dagkanten. Inwendig : Fragmenten van een rondboog in de oostelijke travee. De toren
is ook inwendig gewijzigd; in den zuidoosthoek een opening (voor een trap ?). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1773) met de namen van schenkers en
maker ( ? : G. Heerts).
Bijbel met koperen beslag (XVII c).
Gedenksteen (XVI c) met pilasters, waartegen vleugelstukken en met fronton; op dezen steen het alliantiewapenEminga-Tsjaerda en hieronder de namen Pybo van Eminga
(t i57 I) en Biueck van Siaerda (t '563).
Grafzerken : een van Beidts Peima (t 1595) en een van
Tsjomme van Peima (t 1611 ?) en Eesck van Harkema
(t 1629); een (1688), een (1701-1738) met medaillonkoppen. Naast den toren enkele fragmenten (1618 en
XVII a).
Avondmaalszilver : een beker (1785, merken : Leeuwarden, Friesland, Q en HD aaneen) ; twee (1819, merken :
Leeuwarden K en T S).
Klok, in 1616 gegoten (op een schild : G W ? E).
Hiaure.
a. In de terp van dit dorp zijn Angelsaksische kruisvormige mantelspelden (IV—V) en een geëmailleerde
laat-Romeinsche broche gevonden.
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e I. De NED. HERV. KERK, een op een terp gelegen modern gebouw (1 869), bezit:
Zerk, vernieuwd naar de oude (1665), voor den
eersten predikant Gerlacius Habbema. Als stoep der
kerk doen dienst een aantal zerken o.a. van 1666, 1673 en
167 5 met hoekmedaillons en afgehakte wapens (een in
cartouche) ; voorts op het kerkhof een zerk (16 94) met
hoekmedaillons en wapen en een (1749) met wapen. Bij
de boerderij naast de kerk een zerk (16...) met wapen.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 7 14, merken : kan en
visch).
Klok (XV).

2. lie gevel (1751) van de voormalige NED. HERV. PASTORIE is overgebracht naar de Ned. Herv. kerk te Bornwerd (zie blz. 33o).
Holwerd.
a. Een hoornen kam en eenige andere hoornen voorwerpen uit de vroege terpenperiode bevinden zich in het
Friesch museum te Leeuwarden; eenig aardewerk in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. 1. • De NED. HERV. KERK (H. Willebrordus) is een gebouw (1776) van kleine baksteen, op een plattegrond in
den vorm van een winkelhaak, met een ouderen toren
(XIV, hersteld in 1739) van groote baksteen op den zuidoosthoek. Gemetselde pilasters, die een houten hoofdgestel dragen. Groote rondbogige vensters. Aan de
oostzijde twee ingangen: een (XVII) van hardsteen,
met Dorische pilasters en gebogen fronton, en een
(XVI d, blijkbaar herplaatst) met pilasters, waartegen
vleugelstukken en waarboven een hoofdgestel met driehoekig fronton, waarin een cartouche. Te weerszijden
hiervan gedenksteenen : een zeer verweerde (voorheen
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achter het orgel geplaatst) met opschrift betreffende
oudere stichting (1 5 8 . ); en een (1 776) met opschrift
betreffende de stichting van het tegenwoordige gebouw
door Sicco Douwe van Aylva.
Boven den ingang van den in kleine steen herstelden
toren een steen met opschrift betreffende de herstelling
(1739). Leien spits hersteld in 1925 (na brand). Inwendig
heeft de kerk houten tongewelven, waaronder een doorloopende Dorische kroonlijst. Orgelgalerij en „kraak",
beide op twee houten Dorische zuilen. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (I 1776) met snijwerk op de hoekpilasters en de paneelen, gesneden trapleuning en rugstuk.
Eiken doophek ( 1 1776, later vergroot).
Overhuifde heerenbank (+ 1776 geverfd) met drie
zuilen.
Koperen predikants- en voorlezerslessenaar, koperen
doopbekkenhouder; koperen blaker en twee wandarmen
(alles XVIII c).
Zerken : een (+ r 5 5 o) met Evangelistensymbolen, drie
ruitschilden, gothisch opschrift, het jaartal i 53 1, doch ook
putti; een (± 15 6o) met wapens in hoekvierpassen, voor
Siv. van Jaersma (+ 1561), Eck van Hou(k ?) sema
(j- ' 536) e.a. ; een (158 . = ' 584 ?) met perspectivischen zuilenbouw, putti en compartimenten, voor Tziest van Gal(a)ma, weduwe van Worp Tzezens ; een ( voor
Sako van Ringia e.a.; drie kleine (XVI c, een herbezigd in
I 7I o); een (gemerkt 16o 5 en D. L.) met de wapens -Jaersma
en -Meckama; een (XVII A) met de jaartallen 1607,
1609...163o, 1638 voor Douwe van Aylva en Lucia van
Meckama; een (1656), een (1678).
Op het kerkhof twee zerken (XVII) met hoekmedaillonkoppen, een (1688-1669), eenige verminkte (XVII en
XVIII).
Avondmaalszilver : beker (165 9, „ Jacobo Revio pastore") op lagen voet (merken : Leeuwarden, H, en HM
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dergelijken beker (1 803, merken : Leeuwarden,
L, en CVD of CMD aaneen).
Twee klokken, waarvan een gegoten in i 600 door
Hendrik Wegewart en een in 1653 door Jurjen Balthasar.

aaneen) ;

2. DOOPSGEZINDE KERK (1850).

f. In een woonhuis tegenover de kerk is een gebeeldhouwde (rood- en groen geverfde) steen gemetseld
met alliantiewapens en het jaartal 1715, ter herinnering
aan den in 1868 afgebroken ouden „BEIJERT", een stichting
van zestienkamers.
g. I . Huis nr. 401. Twee ingezwenkte zijgevels (1720,
blijkens het jaartal aangebracht op een houten voorschot).
2. Tegenover Nr. 188 een BOERDERIJ met rieten dak
en het in ijzer gesmede jaartal 1827.
Nes.

a. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper)
is een gebouw (XIII a) van groote baksteen, bestaande
uit een schip (verhoogd XV), en een smaller 6/i 2-gesloten koor (dus met een sluitingshoek in de lengte-as), dat
wellicht een halfronde absis vervangt ; en eenen ouderen,
thans aan de westzijde geschraagden toren, gedekt door
een zadeldak. In den noordmuur van het schip een dichtgemetselde ingang (XIII). Sporen van vensters (XIII a)
ook in den noordelijken koormuur. Later zijn grooter
vensters ingebroken. Op de hoeken der sluiting smalle
(één steen breede) lisenen, verbonden door een fries
van rondbogen op afgeschuinde kraagsteenen ; hierboven
een muizentandlijst en een bollijst. In den noordelij ken
sluitingswand een rechthoekige nis, waarin een verticale
spleet (dichtgemetseld). De toren heeft rondboognissen,
waarin de galmgaten zijn aangebracht.
22
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Inwendig: gewit houten tongewelf (XVII) en gedeeltelijke lambrizeering van paarse Friesche tegels. Op een
houten kalf boven den doorgang naar den toren is het
jaartal 1604 geschilderd. In den toren de geboorte en
de moeten van een koepelachtig gewelf; in den zuidwand een laaggeplaatst lichtgat. Op het koor een windvaan (XVII) : wapen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel
175o) met opgelegd snijwerk,
klankbord, trap met leuning.
Drie koperen kaarsenarmen (XVII d) op het doophek.
Eiken heerenbank met gesneden rugstuk en wapen.
Grafzerken van 1656, 1663, 1758-61, 176o, 1783; nog
enkele XVII en XVIII.
Zilverwerk : Avondmaalsbeker (merken : Dokkum,
Friesland, C = 1 7 8o en S A = Sacco van Aalsum ?)
met gegraveerde voorstelling en opschrift; Avondmaalsbeker (1812, merken : haan met 2 in achthoek, J. S.,
waartusschen een hamer in een ruit = jippe Smedema
te Dokkum), vervaardigd naar dien van 1780.
Twee klokken, waarvan een (met aanroeping van
H. Ludger en met relief: Madonna) in 1477 gegoten
door Gert V. M.(echelen ?) en een in 1686 door Petrus
Overney te Leeuwarden,
Op het kerkhof zerken van 1636 (met hoekmedaillons),
1762, 1765, 178o, 1784, 1785, 1818.

(i

Raard.

a. In de terp van dit dorp is een Karolingisch-Frankische bolvormige tuitpot en een eivormige amphora
(IX) gevonden.
e. De op een terp gelegen NED. HERV. KERK (H.
Johannes de Dooper) is een van groot formaat baksteen
opgetrokken eenbeukig gebouwtje (XIII) met 3/8-sluiting
en met een later vernieuwden toren (1787, blijkens steen).
De kerk heeft thans groote spitsboogvensters. Op de
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hoeken der sluiting ronde schalken en een paar latere
beeren. De toren, gedekt met een van vier- tot achtkant
ingesnoerde spits, heeft geen westingang, doch een toegang van de kerk uit. De kerk is met een houten tongewelf gedekt. Zij bezit:
Eiken preekstoel (I 165o); de kuip heeft gegroefde
Ionische balusters, waartusschen gesneden paneelen.
Eiken Avondmaalstafel (XVII).
Zerken: een (1673) en een (1678), beide met hoekmedaillons en uitgehakt wapen en een (1767) met dito
wapen. Op het kerkhof een (1662) met medaillon een
(1754), een (XVIII) en een (1823).
Zilveren Avondmaalsbeker (1789 merk: klaverblad =
J. van Groenevelt te Leeuwarden) met gegraveerde voorstelling van het Laatste Avondmaal.
Twee .klokken, waarvan een gegoten in 1523 door
Valterus (,,Norimberghe" ?) en een in 162o door Hans
Falck van Neurenberg.
Ternaard.
Eert bolvormige grauwe kan, opgegraven in de
kloosterterp, bevindt zich in het Friesch museum te
Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, gerestaureerd in 1922 door
den architect Veenstra, bestaat uit een schip (XVI a) van
acht traveeën met 5 / 1 o-koorsluiting, van groote baksteen,
(hersteld XVIII met kleine steen) met een half inge,
bouwden toren (in 1871 herbouwd volgens een opschrift
boven den ingang). Steunbeeren van kleine steen. Spits,
boogvensters, aan de noordzijde nagenoeg alle dichtgemetseld. In het vak ten N. van den toren een klein
venster (XIII ?) en enkele gedeelten van tufsteen behoorende bij het oudste gebouw. Inwendig: een spits houten
tongewelf met geprofileerde schinkels en sleutelstukken
a.
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(XVI, enkele vervangen XVII). De westelijke trekbalk
verwijderd voor het orgel. De kerk bezit betimmering
en meubilair (nagenoeg geheel XVII b) :
Eiken preekstoel met Ionische hoekzuilen en paneelen
ingelegd met ebbenhout.
Eiken doophek met koperen doopboog.
Koperen doopbekkenhouder en kaarsenhouder.
Orgel (XVII b, XVIII a gewijzigd, waarbij het rugpositief verplaatst en door gesneden kraagstukken ondervangen is); balustrade van spijlen en boogjes (XVII b).
De eikenhouten galerij, gedragen door zuilen, heeft een
borstwering met zuilen en twee maal vier paneelen,
waarin de wapens der Aylva's. Ook het orgelfront rust
op Ionische zuilen; boven het toetsenbord pilasters en
opengewerkte vullingen. Onder de galerij eiken deuren.
Eiken heerenbank met overhuiving, rustend op gewrongen zuilen met bladwerk; paneelen, festoenen, inlegwerk ; vóórbank met balusters.
Mannen-envrouwenbanken met paneelwerk en pilasters.
Eiken Avondmaalstafel met twee zitbanken op bolpooten :
Zes psalmborden (XVIII d) ; gedenkbord (1719).
Grafzerken : een groote (gemerkt : Pieter Dircksz i599)
met het jaartal 1596, een Renaissance-portiek, twee levensgroote figuren en alliantie-wapens, voor Ydt van Heerema
(-I- 1 596) en Ernst van Aylva (-s 162 7); een (1 5 8 9) met
gothisch opschrift, voor een Cammingha ; eenige (XVII),
een (i-i).
Avondmaalszilver : beker (merken : Leeuwarden, T =
1628 en H B aaneen = Harmen Brunsvelt) 1); nog
een beker (merken : Leeuwarden, Friesland, G = 1701,
meesterteeken : visch = Rimb. Visser ?).
r) Volgens den heer E. Voet Jr.: jaarletter T = 165o en monogram
A B = Augustinus Brunsvelt.
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g. In een huis op de Markt een groote gevelsteen,
waarop een stadsgezicht en een vestingplattegrond
(Rijsel ?); aan den achtergevel een ovaal licht (XVII b).

Waaksens.
e. De NED. HERV. KERK (H. Thomas) is een geheel
gepleisterd gebouw met 3/8-koorsluiting, ten deele
wellicht XIII, te oordeelen naar enkele vensters, overigens
gewijzigd XV of XVI a, gelijk vergroote vensters en de
in spitsboognissen gevatte noord- en zuidingangen aantoonen. De westtoren is vernieuwd (18 i 5, blijkens steen),
evenals de aangrenzende schipmuren. Inwendig een
houten tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (I 1650) met hoekzuiltjes.
Eiken doophek (+ 165o).
Eiken heerenbank (f 165o) met paneelwerk, gedraaide
balusters, overhuiving en geslachtswapen ; bekroning met
obelisken.
Drie eiken banken (XVII b) op bolpooten.
Zandsteenen epitaaf ter gedachtenis aan Douwe van
Aylva (t 1 59 2), in den vorm van een aedicula met
frontonveld, waarin het geslachtswapen ; de epitaaf wordt
gedragen door een knaagstuk met leeuwenkop.
Op het kerkhof twee zerken (i 7o7 en 1 709) met medaillonkoppen in de hoeken.
Klok, in 1441 gegoten door Johannes van Wou.
g. Dicht bij de kerk ligt het POORTHUIS (XVII a ?) van
het voormalig kasteel Sjucksmastate. Baksteenen gebouwtje op schuins-verschoven rechthoek als plattegrond;
de bogen over den doorgang zijn klimmend, met het beloop
van een verschoven ellips, waardoor optisch bedrog ontstaat; op den sluitsteen boven den doorgang een spotlachende kop, Wapensteen (1668) met de wapens-Tlarinxma en -Botnia. De kanten van profielsteen, ook aan twee
dichtgemetselde poortjes of nissen in de zijwanden. Op
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de verdieping een duiventil; vliegsteenen in den achtergevel. Vier knopankers.
Wierum.
De NED. HERV. KERK (0. L. Vrouw) is een modern gebouw (19I2), dat een tufsteenen kerk (XII) vervangt, doch
den ouden tufsteenen TOREN (XII, hersteld aan den voet
en den top in 1912) nog omvat. Te weerszijden heeft deze
toren overwelfde zijruimten (vgl. Britsum op blz. 217),
eveneens van (vernieuwde) tufsteen. Overblijfselen van
pilasters verbonden door boogfriezen, ook langs de zijruimten. Onder het zadeldak (op baksteenen geveltoppen)
fragmenten van een rondboogfries. Ingang (XV). Rondbogige galmgaten. De zijruimten hebben in haar westwand elk een nis, gedekt door drie rondboogjes en in
haar noord-, o. s. zuidwand sporen van een klein rondboogvenster.
Inwendig : in den toren een tufsteenen, van de hoeken
uit opgemetseld koepelachtig gewelf. De zijruimten bevatten aanwijzingen van een opbouw in twee verdiepingen,
waarvan de onderste oorspronkelijk overkluisd, vermoedelijk met een tongewelf; ook de verdiepingen waren
door rondbogen in verbinding met den toren en met de
kerk. Op het torendak een windwijzer : zeilschip, 'afkomstig van den stadstoren van Dokkum.
Klok, in 1611 gegoten door Gregorius van Hall.
Voor den ingang een rood zandsteenen zerk met
abtsstaf en lijnornament; op het kerkhof zerken van
1685, 1694, ± 1700 en 1737.
WESTSTELLINGWERF.
Blesdijke.
e. De NED. HERV. KERK werd in 1843 gebouwd ter
vervanging eener oudere (H. Nicolaas), die, in 1413 verbrand en herbouwd, in 1836 was ingestort. Zij bezit:
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Drie gebeeldhouwde zerken (1639, 1678 en 1680) van
leden van het geslacht Lycklama a Nyeholt, met wapens.
Klok, in 1844 gegoten door A. H. en M. A. van Bergen
te Midwolde.
Boil.
e. De NED. HERV. KERK, in 1641 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Maagd Maria), is in later tijd
gewijzigd en verknoeid. Zij bezit:
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (XVII d), met
afbeelding der oude kerk en opschrift.
Op het kerkhof staat een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin een klok, in 1399 gegoten.

Finkega.
e. De NED. HERV. KERK (1 903) bezit:
Klok, in 1642 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.

Munnikeburen.
e. De NED. HERV. KERK, in 18o6 gebouwd, is in 1860
verbouwd.
De oude klok, in 1638 gegoten, werd in 1889 door
de tegenwoordige vervangen.

Noordwolde.
De thans NED. HERV. KERK, XVII d gebouwd
op een oudere fundeering, in 1843 vergroot, bestaat
uit een baksteenen driezijdig-gesloten schip en een noordelijken dwarsarm (1843). Zij bezit:
Eiken afscheiding (XVII b) met balusters, tusschen
schip en portaal.
e.
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Eiken kuip (XVII b, geverfd) van den preekstoel, op
welker hoeken zuilen met gesneden kapiteelen.
Doophek (XVII b) met ijzeren doopboog.
Twee koperen kronen (XVII d).
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers (XVIII a)
met opschrift.
Op het kerkhof twee gebeeldhouwde hardsteenen
grafpalen (XVII c).
Nyeholtpade.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas), XVI a gebouwd van baksteen met zandsteenen banden en boogblokken, bestaat uit een schip, een 3 /8-gesloten koor en
eenen vierkanten toren met spits. Eensversneden steunbeeren; zandsteenen waterlijst, waar de spitsbogige vensters doorheen zijn gebroken. Aan de noord- en aan de
zuidzijde korfbogige ingangen in omlijsting van profielsteen. In den voet van den toren, aan west-, noord-, en
zuidzijde, dichtgemetselde spitsbogige doorgangen. Inwendig (gewit) : onder de vensters korfbogige spaarnissen. De kerk bezit:
Eiken doophek (XVII c, geverfd) met gewrongen
balusters.
Twee klokken, waarvan een in 1598 gegoten, en een
in 1611 door Gheraert Koster te Amsterdam.
Nyeholtwolde.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is XVIII c gesloopt.
Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin:
Klok, in 1788 gegoten door Christiaan en Jan Seest te
Amsterdam.
Nyelamer.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes Evangelist)
is in 1747 gesloopt.
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Op het kerkhof een KLOKKENSTOEL, waarin :
Klok, in 1599 gegoten door Willem Wegewaert te
Deventer.
Oldeholtpade.
e. De NED. HERV. KERK (H. Stephanus), XVI A opgetrokken ter plaatse van eene in 1204 tot parochiekerk verhevene, is een baksteenen gebouw met banden en blokken
van zandsteen, bestaande uit een schip, een 3 / 8-gesloten
koor en eenen vierkanten toren met achtkante ingesnoerde
spits en een aan de zuidzijde uitgebouwden vierkanten
traptoren. Eensversneden steunbeeren; halfrond getoogde
vensters met boog- en negblokken en omlijstingen van
profielsteen. In den westmuur van den toren een steen
met wapen-Lycklama. De spits van den toren heeft een
peervormige beeindiging. Inwendig : houten tongewelf
met geprofileerde schinkels. Over de benedenruimte van
den toren een gemetseld kruisgewelf op geprofileerde
ribben ; hierboven een steenen vloer, waarop het uurwerk;
in den traptoren een wenteltrap, vierkant gemetseld op
kleine halfronde tongewelven. De kerk bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (+ 16 5 o, geverfd), waarvan de trap later is verknoeid.
Dito doophek.
Orgelfront (XVIII, verminkt).
Familiebank ( 1 1650, geverfd) met overhuiving ; dergelijke bank (XVII c).
Gebeeldhouwde zerk met wapens van RignerusFranckena
(t 1668) en Mathias Franckena (t 1669).
Klok, in 1738 gegoten door Cyprianus Crans.
Oldelamer.
e. De NED. HERV. KERK, in 1794 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Leonardus), bezit :
Eiken preekstoel (+ 1700, geverfd) met gewrongen
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Korinthische zuiltjes op de hoeken der kuip; trap en
klankbord uit later tijd.
Klok, in 1629 gegoten door Nicolaas Roeijer.
Peperga.
e. De NED. HERV. KERK iS een baksteenen gebouw,
bestaande uit een rechthoekig schip in 1810 gebouwd en
eenen vierkanten toren (1537,.blijkens steen in den noordmuur) van drie vierkante geledingen, een achtkant bovengedeelte en een ingesnoerde achtkante spits. In de onderste geleding, aan de westzijde, een spitsbogige ingang in
omlijsting van profielsteen, met een spitsbogige nis in
den boogtrommel. Tusschen de een weinig versnijdende
geledingen geprofileerde zandsteenen waterlijsten. Zandsteenen hoek- en negblokken; in de derde geleding spitsbogige vensters met gemetselde kruiskozijnen en traceeringen; tegen de hoeken van het achtkant steunbeeren,
bekroond door zandsteenen pinakels; hiertusschen spitsboogvensters met accoladevormige ontlastingsbogen. Inwendig (geheel gewijzigd) : in de als kerkportaal dienstdoende benedenruimte van den toren aanzetten van een
gesloopt kruisribgewelf. De kerk bezit:
Zandsteenen priesterzerk (1 5 1o) voor pastoor Fredericus, met opschrift in gothische minuskels; zerk (1666)
met wapens ; zerk (1666) voor Pier Peters, bijzitter van
Weststellingwerf en dorprechter ; zerk (1668) met wapens.
Klok, in 1725 gegoten door Jan Albert de Grave te
Amsterdam.
Scherpenzeel.
e. De NED. HERV. KERK, E I 800 gebouwd tervervanging
eener oudere (vermoedelijk dochterkerk van Echten),
in 186o vergroot met een noordelijken dwarsarm, bezit:
Fragment (1644) van een eenvoudige grafzerk, voor de
torentrap.
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Vier gebrandschilderde glazen (beschadigd), in 1788
vervaardigd door Ype Staak, waarvan een geschonken
door de raden van het Hof van Friesland, een door de
rekenmeesters van Friesland, een door den grietman
Willem Anna van Haren, en een door predikant en kerkvoogden; alle met wapens en opschriften.
Klok, in 1638 gegoten door Jakob Notenvan te Leeuwarden.
Sonnega.
e. Van de voormalige aan den H. Nicolaas gewijde
kerk bestaat nog slechts het kerkhof, waarop een ijzeren
KLOKKENSTOEL met klok, in 1644 gegoten door Jacob
Noteman.

Spanga.
e. De kerk is in i82.0 gesloopt. Op het kerkhof een
overhuifde KLOKKENSTOEL, waarin een klok in 1761
gegoten door Steen en Borchardt te Enkhuizen.

Steggerda.
e. De NED. HERV. KERK, in 1739 gebouwd, is in 1903
gewijzigd en geheel nieuw ommetseld. Zij bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (± 16 5 o, geverfd).
Dito doophek.
Gebeeldhouwde zerk (1642) met alliantiewapen (opschrift afgesleten).
Klok, in 1785 gegoten door Christiaan en Jan Seest te
Amsterdam.

Ter-Idserd.
De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), 1 1500 gebouwd, in 1903 gewijzigd, bestaat uit een gepleisterd
e.
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baksteenen schip, een 5 /8-gesloten koor en eenen westgevel (1 9 03) met spitsje. Eenvoudige eensversneden
steunbeeren ; spitsbogige vensters. Zij bezit:
Gesmeden ijzeren standaard (XVIId) met koperen doopbekken.
Fragment (midden-XVI) van een gebeeldhouwde zandsteenen epitaaf, voor Haiko Meines van Idzaerda (t 153i)
en zijn vrouw Imck Rommaerts (t 1 55 z), met gepolychromeerd alliantiewapen; gebeeldhouwde zandsteenen epitaaf
(1603) voor Baerte van Idzaerda met alliantiewapens;
dergelijke epitaaf (I 620) voor Meinardus van Idzaerda,
met gepolychromeerde wapens, Latijnsch opschrift en :
16zo.
R
Gebeeldhouwde zerk met wapen van Bernar dus Franckena (t I 6 I o), dergelijke zerk van Eyse Terwisgha (t 171 o;)
dergelijke zerk van Aszwerius Terwisgha (t 1714).
g. De VAN IDZERDA-STINS, XVI a gebouwd, verbrand, I 1600 hersteld, XVIII d herbouwd voor de
familie van Terwisga, is thans een eenvoudig buitenhuis,
bestaande uit een kelderverdieping en een begane-grond.
De deurtravee is verhoogd met een topgevel met in- en
uitgezwenkte zijkanten; een dergelijke topgevel aan de
achterzip e.
Wolvega.
d. Het RAADHUIS van Weststellingwerf, is een rechthoekig, geheel gepleisterd gebouw (XIX a) met een
rechte houten kroonlijst op klossen; voorgevel met vooruitspringende middenpartij, waarop een driehoekig fronton
met wapens ; in het midden de hoofdingang tusschen
Dorische halve-zuilen.
e. 1. De NED. HERV. KERK in 1646 opgetrokken op
den onderbouw eener oudere (XIII), aan de H. Maria
Magdalena gewijd, is een baksteenen gebouw, bestaande
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uit een schip, een 3 / 8-gesloten koor en eenen vierkanten
toren (XIII, in 1853 gedeeltelijk afgebrand en herbouwd)
met een houten bovengedeelte en spits (185 3 ). Kerk en
toren hebben een voet (XIII) van groote moppen, terwijl
de bovenbouw van schip en koor bestaat uit kleine gele
baksteen met zandsteenen boog- en negblokken. Segmentvormig getoogde vensters in omlijsting van profielsteen ; eensversneden steunbeeren. Boven den rondbogigen
zuidelijken ingang een steen met het wapen-van Baerdt
(afgehakt), opschrift en : 1646. Inwendig : segmentvormig
tongewelf (midden-XVII) met geprofileerde schinkels en
gesneden rozetten. De toren is in 1894 inwendig geheel
verbouwd, waarbij de benedenruimte werd ingericht tot
kerkeraadskamertje. De kerk bezit:
165o), met gesneden Korinthische
Eiken preekstoel
zuiltjes op de hoeken der kuip.
Doophek (± 165o) met gedraaide balusters.
165o) met koperen doopbekkenhouder.
Eiken voet
Orgel (1733) met gesneden opschrift (geschonden) tegen
den voet en (afgehakt)wapen-Duco van Haren.
Overhuifde familiebank (XVII c) met bekroning, waarin het alliantiewapen-van Haren.
Eenvoudige heerenbank (XVII b) met overhuiving,
waarop het wapen-Heluma.
Bank (XVIII d) der familie Sickinga met gesneden
medaillons en guirlandes.
Rijk gebeeldhouwd rouwbord voor Willem van Haren
(t 1728) en dergelijk rouwbord voor Duco van Haren
(t 1742).
Onder den houten vloer grafzerken.
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een (XVII c),
blijkens opschrift geschonken door E. E. Sikkinga, op
den bodem een ingekrast huismerk (merken : Haarlem,
jaarletter R =1662 ?, meesterteeken : kan in schild, vermoedelijk van Gaeff Meynert Fabritius), en een met een

(i

(I
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opschrift en: 1668 (merken: zwaard tusschen twee eikels ?,
in schild, R, monogram GW in schild) ; groote broodschaal
met opschrift en : 1783 (merken : Sneek, I. en K H).
2. De R. K. KERK (H. Franciscus) heeft twee ingangen
met gemetselde hekpijlers ; op den westelijken schildhoudende leeuwen (XVII d ?), op den oostelijken groote
zandsteenen pijnappels ; hiernaast op den grond eenige
zandsteenen bouwfragmenten (I 1loo ?).
Een zilveren bekertje met opschrift „Haye" en een verguld koperen kelk (+ 16 5 o), uit deze kerk afkomstig,
zijn in het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
g. I. Van Harenstraat 742. Eenvoudig puntgeveltje
met schoorsteen op den top. Nokanker, waarin het jaartal 1762.
2. Van Harenstraat. De VAN HARENSTINS, thans
„Lendenoord" genaamd, XVIII d gebouwd voor 0.
Z. van Haren ter plaatse van zijn in 1 776 verbrand
huis, XIX d gewijzigd, is een eenvoudig rechthoekig gebouw. Rechte kroonlijst met triglyphen; hoofdingang
tusschen pilasters, waarboven op de gootlijst een driehoekig fronton met eenvoudig beeldhouwwerk; hooge
dubbele stoep; tentdak met vier schoorsteenen. Vóór het
huis een koperen windwijzer.
3. Bovenweg, tegenover de R. K. Kerk. De LYCKLAMA-STINS, een vervallen heerenhuis (XIX a, gepleisterd),
heeft een rechte kroonlijst.
h. In het bezit van den heer G. S. Baarda is een
zilveren bierpul (1661, merken: Leeuwarden, K en beker).
WONSERADEEL.
Allingawier.
e. De NED. HERV. KERK. in 1634 opgetrokken ter
plaatse eener oudere, is een eenvoudig baksteenen ge350
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bouw, bestaande uit een schip, aan de oostzijde 3/8-gesloten, en eenen toren met zadeldak. Rondbogige ingang
in omlijsting van profielsteen. In den toren een gebeeldhouwde gedenksteen met opschrift betreffende de steenlegging in 16 3 4. De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII d).
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
Gebeeldhouwde zerk (XVII c) met wapen.
Avondmaalszilver te Eksmorra. Zie blz. 354.
Klok, in 1599 gegoten door Hendrik Wegewaert te
Kampen.
Arum.
Vroeg-Friesch, kartelrandig vaatwerk zonder ooren,
een bronzen oorhanger (omstr. Christus), een gouden
broche met bracteaat (I 600) en een zwaardvormig houten
voorwerpje van taxushout (,,spath") met het Friesche of
Angelsaksische runen-opschrift „edae-boda", in 18 59 hier
gevonden, zijn thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, in 1664 gebouwd van bak- en
zandsteen, in 1836 verbrand en in 1837 herbouwd, bestaat
uit een rechthoekig schip, aan de oostzijde 3/8-gesloten,
en eenen toren (1837) met opengewerkten koepel. Langs
de zijden en op de hoeken der sluiting steunbeeren; aan
de noordzijde een korfbogige ingang met omlijsting van
profielsteen, waarboven een gedenksteen met het wapenCammingha, opschrift en : 1664. De kerk bezit:
Overhuifde familiebank (XVIII d) met snijwerk en
wapen-Cammingha.
Drie koperen kronen (+ 1800).
Avondmaalszilver : gegraveerden beker met opschrift
(1637) en wapens-Cammingha (merken: Bolsward, H=
1639, meesterteeken : ster of drie gekruiste staven ?) in
schild); drie bekers (een 1818, en twee 18z5) met opschrift
a.
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ten; doopbekken, met wapens, opschrift en: 1 7 18 (merken:
Franeker, Friesland en onleesbaar); broodschaal met
opschrift en: 1 73 6; blaadje op voet met opschrift (merken:
Leeuwarden, Friesland, A=1736 en meesterteeken HH);
offerschaal met opschrift en: 1825 ; twee borden met
ornament, opschrift en: 1813 (merken: S W en jachthoorn in ruit = B. Westerbaan te Bolsward, waarborgkop
en haantje met 2 in achthoek) en 1826; gedreven kan
(185o).
f. A 365. Van het voormalige ARMHUIS bestaat nog
een gebeeldhouwde gedenksteen, waarin de figuren van
twee weezen met een spreukband met opschrift en : 1662.
g. A 363. Luifel (XVIII F c) op geprofileerde stijlen.
Burgwerd.

De NED. HERV. KERK (H. Johannes), XII B gebouwd,
XVI a en in 1726 gewijzigd, en andermaal XIX B, is opgetrokken van groote gele en roode moppen, en bestaat
uit een schip, een 5 /io - gesloten koor, en eenen vierkanten
toren met een houten spits, XIX a aangebracht ter vervanging eener vroegere gemetselde. Tegen de zuidzijde van
het schip eenvoudige schuine beeren (XIX B); groote,
later uitgebroken, rondbogige vensters (XIX B). In koor
en koorsluiting drie korfbogige vensters met omlijsting
(XVI a) van profielsteen. Aan de noordzijde een korf
bogige ingang. De toren is aan de westzijde geheel bemetseld met kleine gele steen ; hierin een ingang, waarboven een nis (van een vroegeren gedenksteen), en een
spitsbogig venster. Inwendig : eikenhouten tongewelf
(XVI a) met geprofileerde schinkels, trekbalken en sleutelstukken. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII a) met gesneden paneelen,
trap met gedraaide balusters, en een leeuw op den trappaal.
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Doophek (XVIII a), eenvoudig met gedraaide balusters.
Koperen doopbekkenhouder op gesneden eiken arm
(XVIII a).
Koperen zandlooperhouder (XVIII a) met zandlooper.
Orgel, blijkens opschrift in 1735 gesticht door Klaas
Grons, en vervaardigd door den orgelmaker M. Schwartzburg, in 1822 hersteld door L. en J. van Dam. Tegen de
orgelgalerij (XVIII b) een gebeeldhouwde bekroning met
alliantiewapen-Grons en Buwalda.
Gesneden eiken heerenbank ( 11 700) met overhuiving
op Korinthische zuilen.
Eenvoudige eiken betimmering (i 1700) en banken.
Gedeeltelijk onder den houten vloer, een groote gebeeldhouwde zerk (( 156o, in den trant van Colijn de
Nole en Corn. Floris, wellicht door Vincent Lucas) voor
leden der familie Ockinga met een opschrift het jaartal
1535 vermeldend; en een dergelijke zerk met het jaartal
16S4.
Zerk (1718) der familie Grons, met wapens.
Twee geschilderde tekstborden (XVIIIA), op een waarvan het gemeentewapen en een tekst door H. van Thoon.
Memoriebord van de hernieuwing der kerk in 1726 met
afbeelding der kerk, vijf wapens en een gedicht door H.
van Thoon.
Avondmaalszilver te Hichtum (zie blz. 356), waarmede Burgwerd sinds de Hervorming gecombineerd is.
Twee klokken, waarvan de kleine in i512. gegoten
door Johan van Bremen, en de groote in 1656 door
Jurjen Balthasar.
Dedgum.
De NED. HERV. KERK, in 1889 gebouwd ter vervanging eener oudere (van groote baksteen, met een uite.

23
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wendig halfrond-, inwendig 5 /10-gesloten koor en een
toren met zadeldak), bezit:
Eiken preekstoel (XVIII a) met gesneden paneelen en
ruggeschot met dito vleugelstukken.
Koperen doopbekkenhouder (I 1700) met bekken.
Een poortje (1 701) met gebroken fronton, waarop het
wapen-Aylva en opschrift, van de vorige kerk afkomstig,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
Engwier (Abbegawier).
e. De NED. HERV. KERK (XIX a) bezit:
Klok (XIII ?) zonder opschrift.
Eksmorra.
e. De NED. HERV. KERK, waarschijnlijk XIII A gebouwd (van groote moppen ?), is thans geheel gepleisterd
en bestaat uit een schip, een halfrond-gesloten koor en
eenen vierkanten toren (XIX verlaagd) met kleine spits.
Zij bezit:
Fragment (XVII B) van een doophek, met gewrongen
balusters.
Avondmaalszilver (tevens van Allingawier) : beker
(1754), broodschaal (1 7 5 3 ) met gedreven ornament, doopbekken (+ 1750) met gegraveerde bijbelsche tafereelen.
Klok, in 16 3 8 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.

Ferwoude.
De NED. HERV. KERK, vermoedelijk XIII B gebouwd
in 1767 gewijzigd en andermaal in 1877, is thans geheel
gepleisterd en bestaat uit een schip, een 3/8-gesloten koor
en een houten spitsje op den westgevel. Ingang van baken zandsteen met gebogen fronton, waarin een opschrift
en : 1 767. De kerk bezit:
e.
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Eiken familiebank (XVIII c) met bekroning, waarin
wapen-van Velzen in gesneden omlijsting.
Eenvoudige bank (XVII d) met gedraaide balusters.
Klok, in 1767 gegoten door J. Borchardt.
Gaast.
e. De NED. HERV. KERK (XIV ?) is een in 1916 geheel
nieuw ommetseld gebouw, bestaande uit een schip, een
3/8-gesloten koor en een spitsje op den westgevel.
Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVIII c).
Doophek (XVIII c).
Drie koperen kronen (XVII c), uit Bolsward afkomstig.
Klok, in 1718 gegoten door Jan Albert de Grave.

Greonterp.
e. Ter plaatse van de in 178o gesloopte kerk staat
een KLOKKENHUIS (1822), bestaande uit een vierkanten

baksteenen onderbouw, waarop een pyramidevormige
houten bovenbouw met spitsje. Hierin:
Klok (XIV A), met Latijnsch opschrift, maar zonder
jaartal of naam van den gieter.
Hartwerd.
a. Zeven vuursteenen messen en een steenen wijwaterbekken, gevonden in de terp ter plaatse waar
eertijds het Ugo-klooster stond, zijn in het Friesch
museum te Leeuwarden. Germaansch vaatwerk, beenen
schaatsen, een Romeinsche bronzen dodecaëder, oogfibulae, Merovingisch aardewerk, Merovingische beenen
gebruikvoorwerpen, en fragmenten van Frankisch metaalwerk, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
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e, Op het kerkhof staat een KLOKKENHUIS (XIX b),
als dat te Greonterp, waarin:
Klok (XIV?) zonder opschrift of jaartal.

Hichtum.
a. Fragmenten van waarschijnlijk Frankisch aardewerk, hier gevonden, zijn in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden; eene verzameling vroeg terpenvaatwerk is in het Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK, vermoedelijk midden-XII
gebouwd van groote gele moppen, XV d gewijzigd, in
1882 sterk gerestaureerd, bestaat uit een schip, een
halfrond-gesloten koor, door uitkraging aan de bovenzijde overgaande in i o, en eenen vierkanten toren
met een zadeldak. In den noordmuur sporen van een
met kleine baksteen en twee met groote moppen dichtgemetselde rondbogige vensters. Steunbeeren. In de
noordzijde van den toren een dichtgemetseld spitsbogig poortje. Inwendig XIX B door een dorpstimmerman geheel „opgeknapt". De kerk bezit :
Eenvoudigen preekstoel (I i 800), waarvan de kuip
rust op een gesneden eiken arend (XVII B ?).
Orgel ( I 1800), met gesneden bekroning.
Grafkelder der familie Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg, aan de noordzijde van het koor (thans dichtgemetseld).
Epitaaf (XVII c) van zwart en wit marmer, met een
op zuilen rustend fronton en gebeeldhouwde figuren, een
opschrift betreffende Hessel van Huighes (j 1653) en
Frouck van Wykel (t 1668), en hunne wapens en kwartieren.
Groote gebeeldhouwde zerk (1 626), der families Aijsma
en Huijghes.
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Op het kerkhof verschillende zerken (XIX A) der families Schwartzenberg en Camstra.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (XVIII c) in kelkvorm, waarop gegraveerd het alliantiewapen-Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg (merken : Leeuwarden, Friesland, S = 177o en vogel = P. Meeter).
Zilveren schotel (XVIII c) met in den rand gedreven
medaillons, voorstellend de vier Evangelisten, Mozes, en
Aaron. Onder tegen den bodem gegraveerd het alliantiewapen als voren (merken als voren en : S ; over het meesterteeken is dat vati Johannes Jelgerhuis geslagen). Ovale
broodschaal (XVIII c, merken als voren).
Zilveren doopschotel (in gebruik als broodschaal) met
opschrift en : 1 792 (merken : Leeuwarden, Friesland, P=
1792 en L.O. = Lucas Oling).
Zilveren kan ( I I 800) met gedreven medaillons (merken : Leeuwarden, Friesland, Q = 1793 en B E = Bernardus Eerdmans te Bolsward).
Twee klokken, waarvan een in 1617 gegoten door Hans
Falck van Neurenberg, en een in 1623 gegoten.
Hieslum.

e. De NED. HERV. KERK (1874) bezit :
Eiken preekstoel (XVII A)` met Ionische zuiltjes op de
hoeken der kuip.
Klok, in 1 673 gegoten door Petrus Overney.
Idzegahuizen,

De NED. HERV. KERK (1870) bezit:
Klok, in 1696 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden.
e.

Kimswerd.

Fragmenten van Romeinsch aardewerk, waaronder
een stuk met stempel van den pottenbakker Mando en een
a.
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Romeinsch bronzen beeldje, een zittenden Mercurius
voorstellend, in een terp gevonden, zijn thans in het
Friesch museum te Leeuwarden.
e. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius ?), i I zoo gebouwd van tufsteen, in 1515 verbrand, herbouwd en vergroot, in 1695 gewijzigd, bestaat uit een deels tuf-, deels
baksteenen schip, een • onregelmatig 5 / I o-gesloten koor,
eenen vierkanten tufsteenen toren (+ I ioo, in 1516 met
baksteenen hersteld) met zadeldak. De noordmuur (+ I i oo)
is nog grootendeels van tufsteen en heeft zes rondbogige
nissen, waarin dichtgemetselde rondboogvenstertjes ; hierboven is hij verhoogd met groote baksteen; later ingebroken rondbogige etensrel s (1695 ?); in het oostelijk
deel, te halver hoogte, een rondboogfries. In den baksteenen zuidmuur een korfbogige ingang (15 .16) in omlijsting van profielsteen. Het noordelijk gedeelte van den
toren is van tufsteen, met hoeklisenen waartusschen een
rondboogfries.
Inwendig : de zijmuren in het schip zijn in het benedendeel verzwaard, waardoor versnijdingen zijn ontstaan. In
het koor sporen van vroegere overwelving. Ellipsvormig
houten gewelf (1516 ?) met trekbalken, korbeelen en sleutelstukken. De kerk bezit :
Gesneden eiken koorafsluiting (XVII d).
Rijk gesneden eiken preekstoel (1695) met gewrongen
Korinthische zuiltjes op de hoeken der kuip.
Doophek (1695) met gewrongen balusters.
Familiebank (XVII d) met overhuiving en gesneden bekroning, waarin wapen-Tiara en Heemstra.
Zitbanken (1695) met gesneden zijpaneelen als te Achlum (op een der wangen: 1695).
Groote gebeeldhouwde zerk, in 1614 vervaardigd door
Jacob Lous, voor de familie van Heemstra; dergelijke zerk
06 75 ); gebeeldhouwde zerk 0 7 81) voor den predikant
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G. Horreus); op het kerkhof eenige eenvoudige zerken
(XVI, XVII en XVIII).
Geschilderd tien-gebodenbord (XVII a).
Memorietafel (XVII a) voor Epo van Heemstra, met
geschilderd wapen.
Schilderij (1636), portret van Ida Tiara, geboren van
Heemstra.
Gedenkbord met opschrift betreffende de vertimmering
in 1695.
Gedenkbord met opschrift (door den predikant S. Bakker) betreffende Ida Tiara en : 1798.
Ruitvormig wapenbord (i6o) van Ida van Heemstra
met geschilderd wapen.
Zilveren Avondmaalsbeker (161 5 ); houten broodschotel
met zilveren beslag (XVIII a); zilveren doopbekken (1707)
met opschrift.
Twee klokken, waarvan een in 1 515 gegoten door Geert
van Wou en Johan Schonenborch, en een in hetzelfde jaar
door Geert van Wou.
Kornwerd.
e. De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), oorspronkelijk een seendstoel, en waarschijnlijk XII gesticht, f 13 00
geheel verbouwd, • 115 oo gewijzigd en andermaal XVI d
en in 18 9 8, in 1916 uitwendig ommetseld en inwendig vernieuwd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip,
een 5/i o-gesloten koor en eenen vierkanten toren (in 1898
gebouwd ter vervanging van een ouderen met zadeldak).
Inwendig : eiken tongewelf (XVI a) met geprofileerde
schinkels en trekbalken op sleutelstukken met peerkraalprofiel. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (1740).
Dito doophek (i-jo).
Fragmenten (XVIII b) van een bank.
Gebeeldhouwde zerken onder den houten vloer.
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Fragmenten (XIV A) van rood zandsteenen beeldhouwwerk, vermoedelijk van een retabel afkomstig, thans in
den binnenmuur van het koor gemetseld en eene Kruisiging
voorstellend ; een dergelijk fragment met eenzelfde voorstelling, en twee dergelijke fragmenten met ornament,
alles met Latijnsche opschriften.
Tien-gebodenbord (1 7 40, vernieuwd in 1809 en 1903)
in versierde omlijsting.
Vier geschilderde rouwborden (1740-1741).
Twee klokken, waarvan een, in 1569 gegoten door
Aelt Boister te Kampen, en een in i 5 90 gegoten.
Longerhouw.

De NED. HERV. KERK (XIII B ?) is een meermalen gewijzigd, later geheel ommetseld gebouw, bestaande uit een
schip, een 5 / i o-gesloten koor, en eenen gepleisterden vierkanten toren met zadeldak. Op de koorsluiting een gesmeed ijzeren kruis met weerhaan (1 i 5 00). Inwendig
(geheel gewijzigd) : houten tongewelf met trekbalken op
kraagstukken (XV) met peerkraalprofiel. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII A), met vijf rijk gesneden paneelen (XVI a) voorstellend : de Geboorte, de Kruisiging,
de Opstanding, de Hemelvaart en het Laatste oordeel.
Klok, in i 7 42 gegoten door Joan Nicolaus Derck te
Hoorn.
Makkum.

a. Een 'Germaansche beker van groenachtig glas, hier
gevonden, is in het Friesch museum.
d. De WAAG (1698) is een vierkant gebouw van baken zandsteen, bestaande uit drie een weinig inspringende
geledingen en gedekt door een rechte kroonlijst, waarboven een tentdak met opengewerkt torentje. Aan twee zijden
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korfbogige ingangen en omlijsting van profielsteen, waarboven gedenksteenen met wapens en ovale vensters;
vensters met middenkalf en luiken.
e I. De NED. HERV. KERK, in 166o gebouwd van baken bergsteen ter plaatse eenex oudere (H. Martinus), bestaat uit een schip met noordbeuk, een 3 /8-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met spits. Eensversneden steunbeeren. Aan de westzijde, zuidzijde en oostzijde korf
bogige ingangen met profielsteenen, zandsteenen blokken
en sluitsteenen met engelenkopjes. Inwendig : tusschen
hoofd- en noordbeuk ronde zuilen met lijstkapiteelen,
waarop achtkante dekplaten; spitsbogige scheibogen. Houten tongewelf met geprofileerde schinkels, en trekbalken,
op een waarvan een Latijnsch opschrift betreffende de
eerste steenlegging door Bonno van Donia in 166o. In den
toren een uitgespaarde trap tot de eerste verdieping. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c).
Gebeeldhouwde zerk (XVIII) der familie Donia; eenige
zerken (XVII en XVIII).
Drie koperen kronen (XVII d).
Wapenbord (XVII c) van Bonifacius Harinxsma van
Donia (t 1665).
Gedenkbord (i66o) met gedicht betreffende den bouw
der kerk.
Zes doodsbaren (XVIII d), waarvan drie beschilderd.
Twee klokken, waarvan een in 1738 gegoten door Cyprianus Crans, en een in 1774 door Jan Nicolaas Derck.
Z. De DOOPSGEZINDE PASTORIE heeft in een der kamers
wanden met Makkumsche tegels (XVIII d) uit de fabriek
van Kingma.
3. De R. K. KERK (H. Martinus) bezit:
Twee houten beelden (XVIII), voorstellend den H. Jozef
en den H. Johannes.
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Twee zilveren ampullen (XVIII d) met blaadje; zilveren
godslamp (XVIII A); twee zilveren kandelaars (XVIII b);
twee zilveren halve bloemvazen (XVIII A).
g. Trapgevels, meerendeels met zandsteenen lijsten,
afdekkingen en toppilasters :
I. C 38. In de ellipsvormige ontlastingsbogen engelenkop j es ; sierankers : 1629.
2. D iii. Sierankers : 1645.
3. D i o6. Sierankers : 1649.
4. B 69. Trapgevel (XVII c, gepleisterd). In de
ontlastingsbogen engelenkopjes.
5. C I7. Dergelijke gevel (XVII c).
6. D 8. Dergelijke gevel Vlechtingen (XVII c).
7. D ioa. Dergelijke gevel (XVII c).
8. D 88. Dergelijke gevel (XVVII c). In de ontlastingsbogen engelenkopjes.
9. D i o 5 . Verminkte trapgevel (XVII c).
1o. D 1 3 5. Gerestaureerde trapgevel (XVII c).
11. A 65. Gewrongen toppinakel op mannekop.
Gedenksteen met : i681.
12. B 6o. Trapgevel (XVII d).
13. C 84. Dergelijke gevel (XVII d).
14. A 66. Verminkte trapgevel (XVIII a), waarin
gedenksteen met zeilend schip.
15. D 73. Trapgevel. Ankers : 1747.
Halsgevels, meerendeels met aanzetkrullen en driehoekige of gebogen frontons :
16. G 107. Halsgevel (XVIII a).
17. A 57. Gevel (1748); te weerszijden van den top
gebeeldhouwde vleugelstukken. Gebeeldhouwde bekroning boven het topkozijn en een gebeeldhouwd voetstuk,
waarop een beeld van den H. Michaël.
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I 8. D 118. Halsgevel (XVIII c).
19. G no. Dergelijke gevel (1793) met topstuk,

waarin een zeilend schip.
2o. A 21. Dergelijke gevel (XIX a).
2.I. B 35- Dergelijke gevel (XIX a).
22. C 3 6. Halsgevel (XIX a), met sierankers.
23. D 77. Dergelijke gevel (XIX a).
Gevels met rechte kroonlijst :
24. C 87. Gevel met fronton, waarin wapen. Hoofdingang met gesneden omlijsting (XIX a).
25. D 144. Dergelijke gevel. Deur (XIX a), in de
bekroning een medaillon.
26. G 95. Heerenhuis (XIX a). Classicistische ingang.
27. D 136. Dergelijke gevel (XIX a) met in de
kroonlijst een medaillon.
Voorts nog :
28. B 28. Verminkte topgevel (XVI c) met geprofileerde korf bogen en sierankers.
29. D 116. In een zijgevel drie engelenkopjes en een
gedenksteen van 1692.
3o. D 9. Topgevel (XVIII a) met lijsten en bekroning.
3 I. G I o 1. Gevelsteen (XVII c), waarin afbeelding van
een bakker of wever.
h. 1. Een hier opgegraven middenstuk (XVII) van een
schotel van Makkumsch aardewerk, twee schotels en een
vuurtest (1725) van dit aardewerk, zijn thans in het Friesch
museum te Leeuwarden.
2. In de plateel- en tegelbakkerij van de familie Tichelaar bevinden zich nog verschillende tegelplaten (XVIII B),
o.a. voorstellende de geschiedenis van den verloren zoon,
een veldslag, de vier jaargetijden, een schoorsteenstuk enz.,
voorts eenige (i-i en XIX A).
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Parrega.
e. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), +
1 3 00 gebouwd, van groote gele baksteen, later gewijzigd
en verknoeid, bestaat uit een schip, een 5/i o-gesloten koor
en eenen vierkanten toren met zadeldak. Tegen het koor
eensversneden steunbeeren. Zij bezit:
Klok (XIV ?, jaartal gedeeltelijk onleesbaar:MVICCC. ?).

Pingj um.
Een Germaansche beker van groenachtig glas,
een Romeinsch bronzen Mercuriusbeeld en een verzameling Karolingische zilveren denariën (IX d), in een terp
gevonden, zijn in het Friesch museum.
a.

e.
1 .

De NED. HERV. KERK (H. Victorius), vermoedelijk

1500 gebouwd van groote baksteen, in 1759 gewijzigd,

waarbij de oostzijde driezijdig werd gesloten en de zuidzijde ommetseld, bestaat uit een schip,een driezijdig gesloten koor en eenen vierkanten toren met zadeldak. Boven den ingang een gebeeldhouwde gedenksteen met opschrift en :1 759 . Inwendig : trekbalken op sleutelstukken
(1 15 oo) met peerkraalprofiel. De kerk bezit:
Eiken heerenbank (XVIII c) met overhuiving, waarop
een gebeeldhouwde bekroning met wapen.
Dergelijke bank (XVIII c) met overhuiving op gesneden
Korinthische zuilen.
Twee trapeziumvormige zerken (XV) van roode zandsteen.
Twee klokken, waarvan een in 1598 gegoten door
Willem Wegewart, en een in 1628 door Andreas Obertin.

Ruigelollum.
e. De thans NED. HERV. KERK, XIII A gebouwd van
gele en roode baksteen, later gewijzigd, thans geheel ge-
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pleisterd, bestaat uit een schip, een halfrond gesloten koor
en een spitsje op den westgevel. Inwendig : eiken tongewelf met geprofileerde schinkels en trekbalken met geprofileerde sleutelstukken (XVI a). De kerk bezit :
Preekstoel (XVIII d).
Doophek (XVII b) met gedraaide balusters.
Twee eenvoudige familiebanken (XVII b).
Zeven zijstukken (XVII b) van vrouwenbanken.
Klok, in 153o gegoten door Geert van Wou.
Schettens.
e. De NED. HERV. KERK, in 1877 geheel verbouwd,
bezit :
In een grafkelder : groote, rijk gebeeldhouwde zerk
05 54, door den monogrammist B. G.) met twee figuren
en wapens, voor Seerp Osinga (t 15 51) en Jel Heerema
(t 1562); dergelijke zerk (t 1600, door Pieter Claes) met
putti en wapens, voor Jauke van Osinga (t 1583) en
Tiempke van Humalda (t '575); dergelijke zerk (1621, door
Pieter Claes) voor Sybrand van Osinga (t 1623) en Ake
van Aggema (t 1619); dergelijke zerk (1639, door Jacob
Douwes) voote van Aysma (t 163 9) en Tiempcke
van Osinga (t......?).
Helm en degen (midden-XVI), opgehangen in den toren.
Klok (XVII) zonder opschrift.

Schraard.
e. De NED. HERV. KERK (XII B; XVI A gewijzigd) is
een gebouw van groote roode en gele moppen, bestaande
uit een schip, een halfrond-gesloten koor, en eenen vierkanten toren met zadeldak, aan de westzijde begroeid met
klimop. Geen steunbeeren; moeten van kleine rondbogige
vensters ; groote spitsbogige lichtopeningen. De koorsluiting gaat, onder de gootlijst, door flauwe uitmetseling
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over in 3 /8. Boven in den toren kleine rondbogige galmgaten. Inwendig : spitsbogig houten gewelf met geprofileerde schinkels en gesneden sluitstukken. Trekbalken
rustend op gesneden sleutels met diep uitgehold, drieledig
peerkraalprofiel (alles geverfd). In de thans vlak overzolderde benedenruimte van den toren sporen van een
steenen gewelf met ronde muralen. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII b, voet en trap vernieuwd, geverfd).
Doophek (XVII b, geverfd) met gedraaide balusters.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Heerenbank (XVII b), met gewijzigde overhuiving.
Banken met gesneden eindstukken (XVI a), en twee
banken (XVII b).
Twee groote gebeeldhouwde zerken (161 7 en 1625) van
de familie van Aylva met wapens en kwartieren.
Geschilderd rouwbord(165 3) voor Jvr. Uylck van Aylva.
Zilveren Avondmaalsbeker, rijk gegraveerd, met opschrift onder den voet en : 1688 (merken : S. A., en onleesbaar). Een dergelijke beker, blijkbaar een namaaksel van
den voorgaanden, draagt het jaartal 1863.
Eenvoudige zilveren broodschaal met, op de achterzijde: DIA 1757.
Twee zilveren collecteschalen (XVII a, merken : meesterteeken gekroonde roos met de letters I en F. R..- Frans.
Cornelis Roos te Leeuwarden); twee schaaltjes met hetzelfde meesterteeken.
Zilveren kan met opschrift en :18 26 (merken : R, en kashoudersmerk).
Klok, in 1603 gegoten door de kinderen van Willem
Wegewart te Deventer.
Een plat roodkoperen kruisbeeld (XIII A), afkomstig van een boekband, en gevonden in een terp alhier,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
h.
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Sottrum.
a. Een Romeinsch bronzen paardje (I), hier gevonden,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.

h. Een vierkante gouden eerepenning (i 5 8 1, gemerkt:
I. P.) met gegraveerde voorstelling van de voormalige
schans, en opschrift ter herinnering aan de verdediging
van Wonseradeel tegen de Spanjaarden door den vaandrig
Hidde Sibrants, is in het Friesch museum te Leeuwarden.

Tjerkwerd.
e. De NED. HERV. KERK, oorspronkelijk (XII ?) van
tufsteen gebouwd, in 1888 geheel gewijzigd en ommetseld,
bestaat uit een schip, een 5/I 0-gesloten koor en eenen
westtoren met spits (1 888). Zij bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVIII a, als die te Dedgum).
Dito doophek (XVIII a).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII A).
Heerenbank (XVIII a) met overhuiving op gebeeldhouwde Ionische zuilen en met een bekroning, waarin
wapens.
Gesneden banken (XVIII a).
Lambrizeeringen (XVIII a).
Gebeeldhouwde marmeren graftomben (XVII d) voor
Valerius Franciscus van Cammingha (t 1668) en Rixt van
Donia (t 168 1) met hunne portretbusten en wapens.
Klok, in 1604 gegoten door Gregorius van Hall.

Witmarsum.
a. Een vuursteenen mes, een Romeinsch terra-nigra
vaasje en Angelsaksische kruisvormige mantelspelden van
brons, hier in terpen gevonden, zijn in het Friesch
museum.
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e. De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), in 1633 gesticht door Tjaerd van Aylva, blijkens een gedenksteen,
in 1819 gewijzigd, is een baksteenen gebouw, bestaande uit
een schip, aan de beide smalle einden driezijdig gesloten en
met een achtkanten opengewerkten koepel (1819) op het
midden. Zware steunbeeren, rondbogige vensters. Inwendig : spitsbogig houten tongewelf op geprofileerde
schinkels. De kerk bezit :
Twee galerijen (XVIIb) op houten Korinthische zuilen
en met vaasvormige balusters.
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII A, geverfd).
Doophek (XVIII).
Gesneden eiken heerenbank (XVIIb, geverfd) met overhuiving, waarop eene bekroning met wapens.
Twee gebeeldhouwde evangelistenzerken (1532); groote
gebeeldhouwde zerk (1557), van Epo van Aylva en Sjouck
van Sickema, waarop de figuren van een edelman en
vrouw in costuum van den tijd; twee groote gebeeldhouwde zerken (1 572 en 1601) ; eenvoudige zerk (i6o6);
gebeeldhouwde zerk (1625) met wapen; en een (1682).
Avondmaalszilver : beker met uitvoerig opschrift en :
1690 (voet vernieuwd); beker met cartouches, waarin
wapens en opschrift met : 1756 (merken : Franeker ( ?),
Friesland, jaarletter A en onleesbaar meesterteeken) ; in
den voet een munt (1602).
Twee klokken, waarvan een in 1405 gegoten, en een in
1656 door Jurjen Balthasar.
moons.
e. De NED. HERV. KERK, in 1786 opgetrokken ter vervanging van een vroegere (oorspronkelijk een seendstoel),
is een achtkant baksteenen gebouw met een pyramidedak,
waarop een opengewerkt achtkant koepeltje (1786) met
een windvaan : paard. Zij bezit :
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Preekstoel, met op het klankbord : „Besproken van
Rickie Jacobsz. Abbema oud 23 j. 1681".
Klok, in 15 9 5 gegoten door Hendrik Wegewart.
WORKUM.
Een vuursteenen bijlhamer, in een terp gevonden,
is in het Friesch museum te Leeuwarden.
a.

d. Wereldlijke openbare gebouwen.
I . HET RAADHUIS bestaat uit een baksteenen gedeelte
(XV), hoek Markt-Bagijnestraat, waarvan de gevel in 172 5
onder leiding van den architect Simen Galtema werd gesloopt en herbouwd, en een noordelijk bijgebouw (1620),
opgetrokken in bak- en bergsteen. De gevel van het eerste
gedeelte is van baksteen (stijl van het Regentschap) en
heeft een verknoeide hooge stoep met bordes, waarop
twee geverfde schildhoudende leeuwen. De deur met de
travee daarboven in een gebeeldhouwde omlijsting (1727).
Gebeeldhouwde zandsteenen dorpels en vullingen boven
de vensters. De vensters der bovenste verdieping hebben
drielobbige bogen. Kroonlijst met gesneden consoles.
Het snijwerk (1 727) in den gevel is vervaardigd door Willem Lelienberg te Amsterdam. Gesneden deur met bovenlicht (XVIII d). Het bijgebouw heeft een gepleisterden
trapgevel met toppilaster op leeuwenkop, gebeeldhouwd
fries, geprofileerde vensteromlijstingen en kopjes in de
ontlastingsbogen. Gevelsteen met stadswapen. Ankers.
Inwendig : in het oudste gedeelte moer- en kinderbalken. In de bovenvestibule gebeeldhouwde deuren en
lambrizeeringen (XVIII a). In de raadzaal: Stuc-plafond
met allegorische voorstelling, gemerkt : 1773 J.B. Een
schoorsteen in den trant van Lodewijk XV, met schildering voorstellend den dood van Ananias. Goudleeren
behang (XVIII d). In het noordelijk bijgebouw: Boven,
24
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een schoorsteenstuk in omlijsting (XVIII d); overblijfselen van beschilderd behangsel (XVIII d); een beschilderd Hindelooper tafeltje (XVIII) en een spiegeltje in
gesneden omlijsting (XVIII d). Beneden, twee stadszegels
klein zegel (XVII) en een (XVIII); gedreven zilveren
bodenteeken (1769); gedreven zilveren schildje (XVIII A)
met opschrift : „Makelaar der Zeevaart", en een zilveren
schildje (XVIII B).
in 165o opgetrokken door Jentje
Jouckes, timmerman, en Tiepke Pybes, metselaar, in 1923
gerestaureerd, is een vrijstaand gebouw van baksteen met
versieringen van zandsteen, en gedekt door een tentdak.
Aan de noordzijde, onder een luifel op houten kolommen>
een poort met omlijsting van profielsteen en sluitsteen met
kopje. Vensteromlijstingen van profielsteen ; in de ontlastingsbogen sluitstukken met kopjes. Onder de gootlijst
hoeksteenen met wapens en huismerken. In de gootlijst,
op de hoeken, saterkoppen als spuwers ; daarboven schildhoudende leeuwen. Dakvensters met trapgeveltjes waarop
geprofileerde dekstukken; toppilasters op leeuwenkoppen.
In den noordelijken gevel een steen met wapen, waaronder
latijnsch opschrift; in den westelijken gevel een steen met
gemeentewapen en jaartal i6 5 o. Sierankers.
2. DE WAAG,

e. Kerkelijke gebouwen.
De NED. HERV. KERK (H. Geertruida), eertijds (sedert
1343) aan de H. Odulphuskerk te Stavoren behoorend,
in 1515 en 1523 door brand vernield en weer herbouwd,
in 1580 half-voltooid aan de Hervormden overgegaan, in
1826 hersteld, is een baksteenen gebouw, bestaande uit een
middenschip en twee tusschen 1515 en 15 8o daarmede op
ongeveer gelijke hoogte gebrachte zijschepen, een dwarspand, een 4/10-gesloten koor met een steunbeer in de as,
en eenen vrijstaanden baksteenen toren (XVI a); aan de
I.
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zuidzijde van het koor eene sacristie, waarboven eene verdieping, die (XVII) als school dienst deed. Groote spitsboogvensters met baksteenen stijlen en traceeringen;
verknoeide ingangen. Aan de westzijde worden de beuken
afgesloten door een baksteenen muur en de aangebouwde
kosterswoning. Boven in den westelijken gevel in baksteen het j aantal 161 5 en een Christusmonogram. De sacristie
heeft een gothischen puntgevel. Op de kruising der daken
van dwarspand en schip overblijfselen van den voet van
een in 1740 afgebroken dakruiter.
De toren bestaat uit twee geledingen, de bovenste terugspringend, onderlangs met een gemetselde balustrade op de
eerste geleding. Op den zuidoosthoek een veelhoekige traptoren. In west- noord- en zuidgevel vensternissen met geprofileerde dagkanten en baksteenen vischbiaastraceeringen. In den westgevel een dichtgemetselde ingang, gedekt
door een korf boog, waarboven een hooge spitsboog. Aan
weerszijden van den ingang nissen : een met een spitsboog
en een met een kielboog. Onderste geleding zonder,
tweede geleding met steunbeeren. Aan de oostzijde een
hooge spitsbogige doorgang, thans dichtgemetseld. De
toren heeft een pyramide-dak, waarop een achtkante
houten koepel met peervormige bekroning (1613).
Inwendig heeft de kerk zes ronde zuilen met eenvoudige
gemetselde kapiteelen en zandsteenen basementen; in een
dezer is een geeselroede, in een ander twee doodsbeenderen uitgehouwen. Gewelven (in i 72 I hersteld) : middenschip, dwarspand en koor hebben houten tongewelven,
met doorhangende, geprofileerde schinkels (XVI a).
De zijschepen zijn afgedekt met een vlakke zoldering,
welker muurstijlen rusten op behakte kraagsteenen van
zandsteen. In den traptoren een trap met houten treden.
In den torenkoepel op een balk, handmerken der bouwmeesters en het jaartal 1613 . In de bovenverdieping der
sacristie gebeeldhouwde sleutelstukken (XVI a).
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De kerk bezit:
Koorafsluiting (XVI a) met gesneden boogfries, en
zitbanken met briefpaneelen; aan de koorzijde beschilderd
met psalmteksten (169o).
Eiken preekstoel (1718) met gebeeldhouwde kuip, trap
en klankbord, door G. van der Haaven.
Eiken doophek door denzelfde.
Koperen lezenaar (XVIII a) met wapen van Harlingen
en opschrift.
Verguld tinnen doopbekkenhouder (XVII d); verguld
tinnen zandlooperhouder (XVIII d).
Orgel (169 7), vervaardigd door Jan Harmens van Berlicum, met rugpositief en gebeeldhouwd eiken orgelfront,
(in 1839 verbeterd; in 1878 hersteld door Ypma uit
Bolsward).
Eiken regeeringsbanken (XVIII a) met overhuiving
op gesneden zuilen en bekroning met wapens.
Heerenbank (1621) met overhuiving en met pek
ingelegd ornament.
Tochtportaal (XVII b), waarboven wetstafelen.
In den vloer verschillende gebeeldhouwde zerken
(XVI, XVII en XVIII), waarbij van de families Hansma,
Inthiema en van Wissema.
Geteekenden plattegrond der kerk, waarop de aanteekening: „Gemaakt vóór 1829".
Geschonden overblijfsel eener wereldkaart in houten
lijst (XVIII).
Eiken tekstborden (XVII a).
Twee gebeeldhouwde rouwborden voor Izaak Martin
van Adius (t 1719) en diens vrouw Egbertina Barbara
van Unckel (t 1716) met familiewapens.
Geschilderd gedenkbord (XVII c) voor Reinhold van
Inthiema (t 1656 te Saumur).
Acht beschilderde gildebaren: smidsbaar (1756) ;
chirurgijnsbaar (1781); timmermansbaar (1791); schippers3 72
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baar (1 8o5) ; grootschippersbaar (1 806); landbouwersbaar (XVIII d) en twee kinderbaren (1791 en i 8o6).
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een (1695)
en een, blijkens opschrift op den voet, in 1695 vergroot
(merken: Bolsward, A = 169 5 en monogram A. H.) ;
groote broodschaal (1681) met alliantiewapen en opschrift (merken : Leeuwarden, K = 1682 en meesterteeken van Pieter Dorsman?); broodschaal (1681) met
alliantiewapen-Roorda van Velzen-Heloma en opschrift
als op schotel te Grouw (merken : Leeuwarden, K =
1682, monogram P. D., waarover een eikeltje = Pieter
Dorsman ?); schenkkan en twee collecteschalen (168 1,
merken : Workum, jaarletter ? en H. D.) met wapens en
opschrift.
Groote klok in 1669 vergoten door Gerhard Schimmel
te Deventer; kleine klok, in 1616 vergoten door Hendrik
Wegewart. In het koepeltje een kleine klok, in 1780
gegoten door L. Haverkamp.
2. De DOOPSGEZINDE KERK of Vermaning is een
eenvoudig, rechthoekig gebouw (1694) van baksteen,
met spaarzaam gebruik van profiel- en zandsteen, en gedekt door een tentdak.
Tegen den voorgevel is de kosterswoning uitgebouwd
(XVIII d) met verminkten halsgevel. Hierin eene deur
met getoogde houten latei.
Inwendig heeft de kerk een aan drie zijden rondgaande
galerij van twee verdiepingen, rustend op houten Dorische
zuilen en overdekt door een houten koepelwelf met
doorhangende, geprofileerde schinkels. De kerk bezit:
Eiken preekstoel met gebeeldhouwde kuip (XVII d).
Tinnen Avondmaalskan (XVII d).
Staande klok (XVIII e) door A. Ratsma te Harlingen.
3. De R. K. KERK (I 878, architect H. Tepe) bezit:
Zilveren tabernakel (XVII c).
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Verguld zilveren monstrans (XVIII c), in zonvorm
met kroon.
Zilveren ciborie in vaasvorm (XVII c).
Een groot en twee kleine canonborden (XVIII d).
Zilveren wierookvat (XVIII c).
Tien zilveren kandelaars (1 7 80) met ornament.
Zes zilveren halve bloempotten (XVIII a).
In den tuin : hardsteenen voetstuk (XVIII c) van een
zonnewijzer, met ornament.f. Gebouwen van liefdadigheid en.
Noordeinde A 9 1, Het ARMHUIS, gebouwd omstreeks
16 90, XIX c geheel verknoeid, heeft aan weerszijden
nog twee poortjes, boven een waarvan een geschilderd
relief (XVII d) in terra cotta, voorstellende de Barmhartigheid. In den achtermuur een gebeeldhouwde steen
(XVII c), waarop een weesmeisje en -jongen.
Op de armenkamer twee gekleurde prenten (1783).
Voorts twee narrenmutsen (XVIII, strafmiddel voor de
weezen).
g. Particuliere gebouwen.
A. Renaissance.
Trapgevels met geprofileerde dekplaten, toppilaster
op gebeeldhouwde console en ontlastingsbogen met
kopes:
I. Noordeinde 63. Verminkt. Cartouches met : 16 12.
Gevelsteen met vijzel. Sierankers.
2. Noordeinde 9 8. Trapgevel (XVII a).
3. Wijk B 58. Dergelijke gevel (XVII a) met gemetselde console onder den 'toppilaster.
4. Noordeinde 54. Zandsteenen hoek- en negblokken,
rond venster en cartouche met adelaars en jaartal : 1644.
Sierankers.
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5. Noordeinde A 93. Dergelijke gevel (XVII b) met
gevelsteen (XVIII a).
6. Zuidereinde 8. Gevel (XVII b); verminkt.
7. Wijk A 40. Gevel (XVII A) verminkt en gepleisterd.
8. Noordeinde 76. Gevel (XVII A, verminkt);
moderne winkelpui.
9. Noordeinde 79. Gevel met cartouche, waaronder :
1659. Ankers.
10. Noordeinde 32. Pakhuis. Trapgevel van baksteen,
welks segmentvormige bekroning door den toppilaster
(met schildhoudenden leeuw) wordt doorbroken. Zandsteenen pilasters met festoenen, verbonden door rondbogen; zandsteenen hoekblokken en twee cartouches
met : 1663. Inwendig : gothische sleutelstukken en schoorsteen-raveelingen met accoladevormige versiering. Dit
pand behoort bij Noordeinde 3o, zie hieronder bij nr. 38.
I I. Noordeinde 34. Trapgevel (XVII c) van bak- en
bergsteen. Gebeeldhouwd fries ; moderne winkelpui.
1z. Noordeinde 36. Gevel (XVII c), verminkt.
13. Noordeinde 83. Gevel (XVII c) in bak- en bergsteen, waarin gevelsteen met gekroond botervat.
14. Wijk C I2. Gevel (XVII c); verknoeid.
15. Wijk C 22. Gevel (XVII c) ; verknoeid.
16. Wijk C 38. Gevel (XVII c) met vlechtingen.
17. Wijk C 5 I. Gevel (XVII c) met vlechtingen.
I8. Zuidereinde 65. Eenvoudige gevel (XVII c).
19. Zuidereinde 79. Gevel (XVII c); verknoeid.
20. Zuidereinde 96. Gevel (XVII c) met zandsteenen
versieringen en sierankers. Verminkt.
21. Zuidereinde 20. Eenvoudige trapgevel (XVII d),
met potkast. Inwendig : balken met laat-gothische sleutelstukken. In de achterkamer eene betimmering in den trant
van Lod. XV en zoldering (XVIII c). Doorloop met
glazenkasten (XVIII a). In de keuken gesneden bedschot,
waarin beschilderde paneelen (XVIII a).
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22. Wijk A 4. Gewijzigd tot puntgevel (XVII B)
met waterlijsten en vlechtingen.
B. Lodewijk-stijlen.
Halsgevels, meerendeels met segmentvormige bekroning en zandsteenen krullen:
23. Zuidereinde '08. Halsgevel (173 i) met beeldhouwwerk.
24. Wijk A 56. Dergelijke gevel (1737), waarin gevelsteen met Keulschen pot.
25. Wijk E 25. Gevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en bekroning, waarin monogram en twee cartouches met : anno -1747.
26. Zuidereinde 13. Gevel (1751) met gebeeldhouwde
afdekking en top met siervaas. Cartouche met: 1751.
27. Wijk C 8. Gevel (1761), met gebeeldhouwde
afdekking.
28. Wijk A 3. Gevel met gebeeldhouwde zijlijsten.
Onder de krullen: anno --- 1762.
29. Zuidereinde 78. Gevel (1 76 5 ), met ornament.
3o. Noordeinde 35. Dergelijke gevel (XVIII c).
31. Noordeinde 40. Gevel (1773) met versierde zijlijsten. Gevelsteen met zeilschip.
32. Wijk E 49. Dergelijke gevel (1786).
33. Wijk E 7. Gevel met houten krullen en bekroning. Onder de krullen: anno - 1798.
Verder de volgende, van de voorgaande afwijkende,
gevels :
34. Wijk E 59. Eenvoudige trapgevel met cartouche (1744). Hierin gebeeldhouwde steenen (omstr.
1650), waarschijnlijk uit een anderen gevel.
35. Markt 116. Gevel (XVIII) met gebeeldhouwde consoles onder de rechte gootlijst. Gebeeldhouwd
dakvenster.
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36. Zuidereinde 14. Gevel (XVIII d) met fronton;
in het gevelveld guirlandes.
C. Stijl van het Keizerrijk.
37. Wijk B 68. Gevel (XIX a) met driehoekige
bekroning, gedragen door zuilen. Inwendig : gesneden
deuren (XIX a).
38. Noordeinde 3o. (Zie : nr. To). Gevel (XIX a) van
een heerenhuis (oorspronkelijk gebouwd XVI a, geheel
verbouwd omstreeks 165o), met hooge hardsteenen stoep,
rechte kroonlijst en ingang geflankeerd door pilasters ; gesneden bovenlicht. Inwendig : in de gang tegelbekleeding en in hout gesneden wapenschild van het geslacht
Adius (XVII B); in de beneden-achterkamer beschilderd
schotwerk met pilasters ( ^ 165o); oude spiltrap (XVI);
in de boven voorkamer eene betimmering (XVIII c) en
behangsel in sepia-druk (XIX a); in de bovenachterkamer blank-eiken bedschotbetimmeringen (XVII A),
gebeeldhouwd. Balklagen met gothische profileering
en schoorsteenraveelingen met accoladevormige versieringen (XVI a).
Fragmenten en details van buitenarchitectuur :
I. Hoekhuis Markt-Noordeinde. In den gevel aan de
Markt : zandsteenen beeld (XVII a) van een mannelijke
figuur met sleutels in de hand. Gewit.
2. Hoekhuis Markt-Bagijnestraat. Console en zandsteenen nis, waarin een schildhoudende leeuw (XVII c).
3. Wijk E 46. Console waarop schildhoudende leeuw
(XVII c).
4. Wijk A 35. Deuromlijsting met zijlichten (XVIIId) ;
daarnaast een poortje met gesneden deur (XVIII d).
5. Noordeinde 74. Ingang met gesneden deur en
bovenlicht (XVIII d).
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6. Wijk E 46. Bovenlicht (XVIII d).
7. Op een poortje naast E 49 een siervaas (XVIII d).
8. Zuidereinde 84. Deur met omlijsting en gesneden
bovenlicht (XVIII d).
Gevelsteenen voor zoover nog niet vermeld : Zuidereinde I 10, zeilend schip (XVIII A); Wijk E 47, (1762).
Details van binnenarchitectuur:
I. Noordeinde 54. Schoorsteen (XVII d) met steenen
draagstukken, gewonden zuilen, houten mantel en gesneden
raveeling.
2. Noordeinde 5 6. Eenvoudige, beschilderde bedschotbetimmering (XVII d), met glazenkast.
3. Noordeinde 88. Kamer met besneden betimmering
(XVII d) en schoorsteenmantel met geschilderd paneel
0 5 77) : Salomon en de koningin van Saba. Tegelwanden
(XVII).
4. Markt (Hotel Ketelaar) In de keuken bedstede met
gesneden omlijsting en geschilderde paneelen (XVIII a).
5 . Zuidereinde 24. In voor- en achterkamer betimmeringen en geschilderde schoorsteenstukken (alles XVIII b).
Zuidereinde 10 7. Gang met tegelbekleeding
6.
(XVIII B); achterkamer met betimmering en tegelwand
(XVIII d), waarin eene tegelschildering gemerkt A. G.
Sybel, 1 765. In de benedenhoeken van den wand dateeringen : 1791 en 1797. Dit geheele interieur bevindt zich
thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
OLIEMOLEN (XVIII) Achtkante houten bovenkruier
met stelling, waarbij aangebouwd het houten molenaarshuis, met, boven het midden van den voorgevel, een overgebouwden, rond afgedekten topgevel. In dit gedeelte de
z. g. „theekamer", langs een trap van buiten af bereikbaar.
Twee hooge houten schoorsteenen.
Houten kraan (XVIII) met dubbelen kromhouten
bovenligger en windas met groot houten rondsel.
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WIJMBRITSERADEEL.
Abbega.

e. De NED. HERV. KERK, in 1809 gebouwd, blijkens
steen, ter vervanging eener oudere (H. Gertrudis), in 1859
vernieuwd, bezit :
Klok, in 1647 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.
Op het kerkhof een zerk (1671, afgesleten).
Folsgara.

e. De NED. HERV. KERK, in 1864 verbouwd, herbouwd
in 18 7 5, heeft van de oudere (H. Laurentius), die werd
opgetrokken in de plaats van een in 14 9 8 verbrande kerk,
nog slechts den toren (1534, blijkens jaartal in een balk),
geheel met klimop begroeid en gedekt door een zadeldak.
Zij bezit :
Eiken kuip (I 1 700, geverfd) van den preekstoel.
Klok, in 15 3 5 gegoten door Geert van Wou en Johan
ter Steghe.
Gaastmeer.

De NED. HERV KERK (XIX a) bezit :
Eiken kuip (XVII b) van den preekstoel, met gesneden
paneelen.
Klok, in 1 5 17 gegoten door Geert van Wou en Johan
Schonenborch.
e.

Gauw.

e. De NED. HERV. KERK heeft van een oudere, aan den
H. Nicolaas gewijde, kerk nog slechts den baksteenen TOREN
(XV) met zadeldak. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVII b).
Klok, in 1698 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden.
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Goënga.
e. De NED. HERV. KERK, in 1758 gebouwd ter vervanging eenex oudere (H. Willebrordus), is een eenvoudig
rechthoekig gebouw met een torentje op den westgevel.
Boven den rondbogigen ingang een steen met opschrift
en : 1 75 8. Zij bezit :
Fragmenten (XVII B) van een ouderen preekstoel, met
gesneden paneelen.
Groote zerk (XVI b) boven een grafkelder op het kerkhof.
Klok, in 13 5 2 gegoten door Stephanus.
h. Een gouden mantelspeld (XIII), vervaardigd van
een munt van de dynastie der Almohaden, in 188 9 hier
gevonden, is in het Friesch museum te Leeuwarden.
Heeg.
e. De NED. HERV. KERK, in 1745 gebouwd ter plaatse
van een oudere (H. Christophorus), in 1840 verbouwd,
bezit :
Gesneden eiken preekstoel (1 176o).
Doophek (I 1700) met gedraaide balusters en twee
deuren.
Koperen doopbekkenhouder ( I 1700).
Twee koperen doopbogen (I 1700).
Koperen adelaar (± 1 700) als steun van een lezenaar.
Eenvoudige eiken banken Cl_ 1 700), in paneel gewerkt,
met siervazen op de hoeken.
Drie koperen zeslichtskronen (XVIII b), waarvan twee
met op vier geschilderde schildjes de namen of beginletters en wapen-Jor Jowiers en van Hartman van Harinxma;
een der kronen draagt het jaartal 1748 en namen en wapens
van A. J. B. en Ymtgen Ulbes.
Koperen schildje (174 7, wellicht van een lichtkroon)
met namen en wapens van Ds. Hanso Lemstra en vrouw.
Twee beschilderde psalmborden (1819) en twee (XIXa).
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Zilveren beslag (1762) van een bijbel, waarin gegraveerp
ede namen der schenkers.
Klok (1616).
g. 1. Nr. 82. Fragment van een topgevel met jaartalankers :1699 en gebeeldhouwden gevelsteen met opschrift
vermeldend de namen der stichters Jouke Feelses en Hielck
Wisser en hun wapens. Inwendig : baksteenen portiek met
gebeeldhouwde zandsteenen boogblokken en in Hindelooper trant beschilderde deur, van elders hieraan gebracht.
Drie gebrandschilderde ruitjes, den scheepsbouw voorstellend, afkomstig uit het bovenlicht der deur, zijn thans
in het huis van den eigenaar overgebracht.
2. Nr. 229 . Huis, thans onderwijzerswoning der
'Gereformeerde school, met breeden gevel (173 7). Vooruitspringende middenpartij van bak- en zandsteen, bekroond
door een trapgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en
kuif; ingang met zijlichten en gesneden deur ; te weerszijden van de middenpartij twee vensters met gebeeldhouwde latei ; kroonlijst met gesneden consoles. Inwen,dig : schoorsteen met spiegel in gebeeldhouwde omlijsting
(XVIII b).
3. Boerenwoning 1) met topgevel, waarin een gebeeldhouwde gevelsteen met wapens-Bergsma en : 175 8 ; hooge
zandsteenen stoep met gebeeldhouwde vulling onder de
treden ; verminkte leuning. Inwendig : opkamer met
wandbeschilderingen (XVIII c), vogels en bloemen voorstellend. Onder in den schoorsteen een groot tegelstuk
(XVIII c, de boerderij). In den bovenmantel een geschilderd schoorsteenstuk (XVIII c, een zeegezicht).
4. Naast nr. 88. Eenvoudige gevel, waarin nokanker
met: 1781.
1) Onlangs geheel verbouwd, waarbij de wandschilderingen op den zolder
van het nieuwe huis zijn gebruikt, het tegelstuk, voor zoover niet vernield,
is opgeborgen, terwijl ook de gevelsteen en twee deuren zijn bewaard
_g ebleven.
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5. Nr. 88. Fragment (1793) van een woonhuis, thans
onderwijzerswoning der Ned. Herv. gemeente. Inwendig:
bedschotbetimmering (1 793 ); in de voorkamer een geschilderd behang (XVIII d) van vier groote vakken (waarvan één (nieuw en een klein (boven de deur), en een schoorsteenmantel met schildering (gemerkt : P. Folder 179..)
voorstellend het bezoek van de engelen aan Abraham en
Abraham's offerande. Twee schoorsteenmantels (XVIII d),
waarin schilderingen, bijbelsche tafereelen voorstellend ;
in de gang een eenvoudige portiek (XVIII d) en een nis
bekroond door snijwerk (XVIII d).
6. Nr. 266. Huis niet twee gepleisterde halsgevels
(1794). Inwendig : wandschilderingen (XVIII d, doek),
voorstellende zeegezichten en landschappen; schoorsteen
(XVIII d, eenvoudig); in een nevenvertrek een gesneden
bedschot en een schoorsteenmantel, waarin gesneden een
bijbelsch tafereel.
7. Nr. 97 . Gesneden deurkozijn (+ i 800).
Hommerts.
e. De NED. HERV. KERK, in 1876 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Johannes Baptista), bezit:
Koperen doopbekken (X VII d).
Eiken doopbekkenvoet (XVII d) in den vorm van een
Ionisch zuiltje.
Klok, in 1624 gegoten (door Hans Falck van Neurenberg ?).
Indijk.
Op het kerkhof staat een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin een klok (XIII ?) zonder opschrift.
Jutrijp.
C. De NED. HERV. KERKbezit:
Koperen doopbekken (XVII d).
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Eiken doopbekkenvoet (XVII d, als te Hommerts).
Klok, in 17 7 2 gegoten door J. Borchardt te Enkhuizen.
Loënga.
e. Op het kerkhof staat eenoverhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin een klok, in 16 70 gegoten door Petrus Overney
te Leeuwarden.

Nijland.
e. De NED. HERV. KERK (H. Dodo ?) 1), in 12 75 gesticht,
XV gewijzigd, later meermalen hersteld, is een gebouw
van gele én roode baksteen, bestaande uit een schip, een
5 /io-gesloten koor, en een vierkanten toren (in 1615, 1664,
1820 en 1854 hersteld) met een ingesnoerde achtkante houten spits. Tegen schip en koor zware eensversneden steuribeeren. Groote spitsbogige vensters (waarvan die in de
koorsluiting zijn dichtgemetseld) in omlijsting van profielsteen, en waaronder een rondgaande zandsteenen waterlijst. Aan de zuidzijde een korfbogige ingang (XV), waarboven een driehoekig fronton met opschrift betreffende
een herstelling van den toren en :1664. Aan de noordzijde
een dichtgemetselde spitsbogige ingang (XIII d), waarnaast een andere (XV d). De toren heeft in den westgevel
een spitsbogig venster, en aan alle zijden ellipsbogige
galmgaten (XVII) boven een waterlijst, onder welke rondbogige nissen. Inwendig (XIX B geheel verknoeid) : achter
een in het koor getimmerde consistoriekamer, in de als
berghok gebruikte koorsluiting, is nog een gedeelte van
het spitsbogige houten gewelf (XV) met doorhangende
geprofileerde schinkels zichtbaar. Deze schinkels rusten in
de hoeken der sluiting op schalken, welke te halven hoogte
neerkomen op gebeeldhouwde kraagsteenen. Trekbalken

1) Volgens J. G. C. Joosting en S. Muller Hzn., Bronnen voor de
geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht, II, Ski (onder
verwijzing naar het Register van Aanbreng, II, 326) was de kerk aan den
H. Nicolaas gewijd.
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met geprofileerde sleutelstukken (XV). In de consistoriekamer boven de deur een gesneden bekroning (XVIII)
met opschrift. De kerk bezit :
Altaarsteen ( ?), voor den zuidelijken ingang gelegen.
Eiken preekstoel (i65 9, geverfd), met meesterteeken
en initialen P.I.M.
Doophek (XVII c, geverfd) met gewrongen balusters.
Koperen doopbekken (XVII c) met deksel en draaibaren arm.
Orgelgalerij (XVII c) op gewrongen Korinthische zuilen, waartusschen gesneden paneelen. Op het moderne
orgel staan drie beelden (XVII c, gewit), voorstellend
Geloof, Hoop en Liefde.
Voor den drempel van den noordelijken ingang een
halve zerk (XIII ?) van roode Bremer steen, met rechtlijnig
ornament ; onder den houten vloer een groote gebeeldhouwde zerk (i55o, door Vincent Lucas) met Renaissanceportiek en wapens, voor Sydts van Botnia (t 1548) en
Bauck van Camstra (t 1547); verder een gebeeldhouwde
zerk met wapens, voor Sydts van Botnia (t 1615), Frouck
van Botnia (t i596) en Bauck van Botnia (t 1638).
In een der vensters twee fragmenten (XVII)van gebrandschilderd glas, waarop twee ossen (in verband met de
legende der kerkstichting).
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker met, onder tegen den voet, een opschrift en : 1646 (merken : Bolsward,
jaarletter P =1646, en Fransche lelie ?); dergelijken beker,
gecopieerd naar den vorigen, met opschrift en : 1819
(merken; gehelmd kopje, loopend leeuwtje en A. B.).
Twee klokken, waarvan een in 15 98 gegoten door Hendrik Wegewart en een in 161 9 door denzelfden gieter.
g. Huis nr. 6. Puntgevel
met aanzetkrullen op
g
P de
hoeken, waaronder : 1 77 1 (trant Lodewijk XV), en een
gevelsteen met bakkersoven en 0. Y.
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Offingawier.
De NED. HERV. KERKbezit:
Klok, in 163 7 gegoten door M. F. S.
h. Op het schiereilandje Potschar, aan de Houkesloot,
zijn in 1 9 12 de overblijfselen ontgraven van het z.g. Sneeker oudkerkhof. Behalve eiken doodkisten en skeletten
zijn hier gevonden: fundeeringen van een baksteenen gebouw (kapel ?); voorts scherven (XVI d-XVII a) van
aardewerk, groen verglaasde estrikken, en fragmenten van
glas-in-lood, welke zich thans bevinden in het Friesch
museum te Leeuwarden.
e.

Oosthem.
e. De NED. HERV. KERK, in 186o gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Johannes Baptista), bezit:
Orgel (1838, door W. van Gruisen).
Klok, in 1785 gegoten door L. Haverkamp te Hoorn.
Een klok, in i6oz gegoten door Hendrik Wegewart te
Kampen, is in 1884 door een nieuwe vervangen.

Oppenhuizen.
e. De NED. HERV. KERK, in 169 5 gebouwd ter vervanging van een oudere (H. Johannes Baptista), die aan de
Commanderij der Duitsche orde te Sneek behoorde, in 1865
hersteld, heeft aan de zuidzijde een rondbogigen ingang
in omlijsting van profielsteen, waarboven een gedenksteen
met wapens-Burmania, opschrift en : 1695 . Toren (1817)
met spits. De kerk bezit:
Orgel, in 1821 vervaardigd door A. van Gruisen te
Leeuwarden.
Drie koperen kronen (XVII d).
Vier gesneden tekstborden (XVIII d).
Avondmaalszilver (tevens van Uitwellingerga) : gegra,
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veerden beker met opschrift en : 1733; dergelijken beker
(I 79o) ; twee dergelijke bekers (I 180o).
Klok, in 1486 gegoten door Gerhardus van Wou.
Oudega.
e. De NED. HERV. KERK (XIX a) heeft een spitsje op
den westgevel. Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVII c).
Zilveren Avondmaalsbeker met opschrift (168 9, merk:
monogram G. I.).
Klok, in 1623 gegoten door Andreas Obertin.
Sandfirde.
e. De NED. HERV. KERK, XVIIId gebouwd ter vervanging van een oudere (H. Johannes Baptista), bezit :
Eiken preekstoel (XVII b) met gegroefde Ionische
zuiltjes op de hoeken der kuip.
Klok, in 1633 gegoten door Andreas Obertin.
Scharnegoutum.
e I. De NED. HERV. KERK (1861)bezit:
Vier gesneden tekstborden (XVIII d).
Klok, in 1461 gegoten door Steven Butendiic, in 19o2
vergoten.
2. Van het voormalige NONNENKLOOSTER der Gisterciënsen „Aula Dei", later Nije-klooster genoemd, in 1233
gesticht door Dodo, abt van Bloemkamp, in i572 verwoest,
zijn in 1916 nabij den straatweg Sneek—Leeuwarden fundeeringen blootgelegd.
Een zesarmig koperen kaarsenkroontje (XV b), drie
koperen kandelaars (:1: 145 o), twee drielichtskandelaars
(+ i500), twee koperen wandarmen (+ 15 oo) en eenige
kleine koperen voorwerpen (+ i 5 oo), hier gevonden, zijn
thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
g. Oud-Friesche GREIDBOERDERIJ (XVIII a, J 1750
verbouwd).
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Smallebrugge.
Op het kerkhof staat een overhuifde KLOKKENSTOEL,
waarin:
Klok, in 1617 gegoten door Hendrik Meurs.
Tirns.
e I. De NED. HERV. KERK, in 1699 gebouwd ter vervanging van een oudere (H. Lambertus), bestaat uit een
schip, een driezijdig gesloten koor en een houten spitsje
op den van grooten moppen opgetrokken westgevel.
Rondbogige vensters ; aan de noordzijde een rondbogige
ingang met oude eiken deur. Inwendig : houten tongewelf
met doorhangende schinkels, in welker kruispunten gesneden rozetten; langs den muur rust het gewelf op een
lijst met geprofileerde knaagstukken. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII d) met in het voorpaneel der
kuip het wapen-Burmania.
Doophek (XVII d) met gewrongen balusters.
Overhuifde familiebank (XVIId); twee eenvoudige banken (XVII d) tegen de afscheiding onder het orgel.
Gedenkbord met Latijnsch opschrift betreffende de
stichting der kerk in 16 99 door Duco GerroltvanBurmania.
Op het kerkhof, voor den ingang, twee afgesleten zerken (± 1600) met wapens ; zerk (1828) met kruis, op den
grafkelder der predikanten.
2. Ter plaatse van het voormalige REGULIEREN-KLOOSTER TABOR (in 1406 gesticht, in 1 572 verwoest) bevindt
zich nog slechts een ronde, gemetselde waterput van het
klooster, benevens metselsteenen en dakleien.
Middeleeuwsch vaatwerk en fragmenten hiervan, benevens een beenen schaats, een zilveren Vlaamsche leeuwengroot (XIV A), en een zilveren stuiver (1508), hier gevonden, zijn in het Friesch museum te Leeuwarden.
Tjalhuizum.
e. Van de vroegere kerk (XIV, gesloopt XIX a) staat
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nog slechts de TOREN, in 18 7 1 geheel vernieuwd, met achtkante houten spits.
h. Een zandsteenen doopvont (XV), inwendig rond,
uitwendig achtkant, op ieder vak versierd met in relief gehouwen aangezichten van heiligen, afkomstig uit de voormalige kerk (zie e), is in het Friesch museumte Leeuwarden.
Uitwellingerga.
e. De NED. HERV. KERK, in 168o gebouwd, bestaat uit
een schip met driezijdige sluiting en een toren (1873).
Rondbogige vensters en ingang in omlijsting van profielsteen. Gedenksteen met wapens-Burmania, opschrift
en:1680. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c), afkomstig uit de kerk te
Ysbrechtum.
Doophek (XVII b).
Heerenbank (XVII b) met overhuiving op gewrongen
Korinthische zuilen.
Klok, in 1787 gegoten door L. Haverkamp te Hoorn.
Westhem.
e. De NED. HERV. KERK, in 1708 gebouwd ter vervanging van een oudere (H. Bartholomeus), bestaat uit een
schip met een driezijdig gesloten oosteinde. Van de oorspronkelijke kerk staat nog de TOREN (XIV), opgetrokken
van groote moppen, gedekt met een zadeldak, waarop een
windwijzer ( I 1700) en geheel met klimop begroeid. In
den noordmuur van het schip een rondbogige ingang met
sluitsteen : i 70 8. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII c) met gesneden pilasters op de
hoeken der kuip.
Doophek (XVII c).
Twee klokken, waarvan een (XV ?) zonder opschrift
en een in 1637 gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden.
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Wolsum.
e. De NED. HERV. KERK (± 1 870) b ezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met Ionische pilasters op de
hoeken der kuip.
Doophek (XVII b, geverfd) met gedraaide balusters.
Twee klokken, waarvan een (XV) zonder opschrift en
een in 1598 gegoten door Hendrik Wegewaert te Kampen.
Woudsend.
e. De NED. HERV. KERK is in 1837 opgetrokken in dassicistischen trant. Zij bezit:
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Twee koperen lezenaars (XVIII A).
Zes gesneden psalmbordjes (XVIII d).
g I . Nr. '58. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen
waaronder : 1741.
2. Nr. 145. Dergelijke gevel (17 5 8).
3. Nr. 280. Gevel (XVIII d) met rechte kroonlijst,
waarboven een dakvenster met gesneden vleugelstukken;
gesneden deur met bovenlicht. Inwendig : gesneden betimmeringen, bedsteden en schoorsteenmantels.
4. Nr. 282. Deur (XVIII d) met gesneden kalf en
bovenlicht.
5. Nr. 284. Deur (XVIIId) met pilasters en gesneden kalf.
6. Nr. 285. Dergelijke deur.
7. Nr. 139. Halsgevel -met jaartalankers : 180 5
8. Nr. 286. Gevel (XIX a) met rechte kroonlijst,
waarop in het midden een driehoekig fronton.
h. Een gevelsteen (XVII d) met voorstelling eener
bakkerij en opschrift, afkomstig uit een in 1906 gesloopt
huis, is thans in het Friesch museum te Leeuwarden.
IJpekolsga.
e. Op het kerkhof staat een KLOKKENSTOEL, waarin:
Twee klokken, in 1664 gegoten door Jurjen Balthazar.
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Ingezwenkte halsgevel met
gebeeldhouwde aanzetkrullen. Deur met zijlichten. Inwendig : in een opkamer gesneden deuren en een schoorsteenmantel met spiegel en schildering; gesneden houten
plafond met symbolen der jaargetijden; drie wandschilderingen (XVIII d, doek, gemerkt: Aede Lutzens) met
gezichten in Grouw, Stavoren en Woudsend; vier dergelijke schilderingen de jaargetijden voorstellend, en drie
grauwtjes met allegorische voorstellingen. In een zijkamer een gesneden bedschot (XVIII d).
g. BOERENWONING (1 783).

IJsbrechtum.
De NED. HERV. KERK, in 1865 gebouwd ter plaatse
van een oudere (H. Martinus, een seendstoel), bezit:
Gesneden wangen (XVII d, geverfd) van banken.
Twee koperen kronen (XVII d).
Graftombe (XVII d) van zandsteen (als marmer geschilderd) voor Duco Martena van Burmania (t 1692) en
Eduarda Lucia van Juckema-Cammingaburgt (t 1682) met
rijk beeldhouwwerk, alliantie- en kwartierwapens.
Twee rouwborden (XVIII d) voor Sjouck Gerrolt
Juckema van Burmania Rengers 1784) en zijne vrouw
Odilia Amelia gravin van Welderen (t 1 788), in gesneden
omlijstingen.
Avondmaalszilver : kelkvormiger beker op hoogen voet,
met alliantiewapen en: 1742 (merken : Leeuwarden, Friesland, G=1742 en meesterteeken AA, waartusschen een
bloem=Andele Andeles); doopbekken (+ 165o, merken:
Sneek, onleesbare jaarletter, meesterteeken: eendje); drie
blaadjes met gekartelden rand en elk op vier pootjes, met
opschrift (1776, merken, op het grootste : Leeuwarden,
Friesland, jaarletter B en onvolledig meesterteeken, op
de twee kleinere : 's Gravenhage, jaarletter E en meesterteeken C.R.).
e.
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YLST.
d. In het RAADHUIS bevinden zich twee zittende
schildleeuwen (XVII d, geverfd) in de vestibule, te
weerszijden van de trap, en een bronzen eenheidsgewicht
(:1: 160o), als dat te Sloten.
e. I. De NED. HERV. KERK, in 1830 gebouwd ter vervanging eener oudere (H. Mauritius), in 1868 vergroot,
bestaat uit een schip, aan de oostzijde driezijdig-gesloten,
een noordelijken dwarsarm (1868) en eenen vierkanten
toren met ingesnoerde achtkante spits. Inwendig : tusschen de spitsbogige vensters Toscaansche halve-zuilen.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel, gemerkt A. F., in 1672 vervaardigd,
blijkens een jaartal onder den schildleeuw op den trappaal;
op de hoeken der kuip en te weerszijden van het ruggeschot
gesneden Korinthische zuiltjes.
Eiken doophek (XVIIc, geverfd) met gedraaide balusters.
Eiken doopbekkenstandaard (XVII c) met koperen
houder en bekken.
Gesneden eiken tekstbord (1647).
Geschilderd tien-gebodenbord (XVII ?).
Avondmaalszilver: eenvoudige gladde schaal (XVIII).
Twee klokken, waarvan een een in 1 54 2 gegoten door
Geert van Wou en Johan ter Stege, en een in 1700 door
Petrus Overney.
2. De voormalige NED. HERV. PASTORIE. Zie g 8.
g 1. C 6. Gewijzigde trapgevel (XVII a); vensteromlijstingen van profielsteen ; toppilaster op overkraging;
sierankers.
2. B 38. Gedenksteen (1668), waarop een leeuw met
een bundel pijlen.
3. C 17. „De Messingklopper" 1). Trapgevel (1669, in
1926 hersteld door de vereeniging Hendrik de Keyser) van
1) Eigendom der vereeniging „Hendrik de Keyser".
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baksteen met zandsteenen banden en blokken, geprofileerde afdekkingen; ontlastingsbogen, waarin sluitsteenen
met maskers; ovale lichtopening, waarboven een gebeeldhouwde gedenksteen. In den top een dito opening, een
steen met: 166 9; sierankers. Inwendig: schouwtje (XVIII);
eenige deuren en kozijnen, overgebracht uit het in 1926
gesloopte achtergedeelte.
4. A 45. Puntgevel (XVII c); ontlastingsbogen met
zandsteenen boogblokken; sierankers.
5. B 91. Eenvoudige puntgevel (XVII c); sierankers.
6. A 47. In een verbouwden gevel drie engelenkopjes
(XVII).
7. A 29. Gewijzigde gevel (XVIII a). Inwendig : in
de gang een gesneden eiken portiek met fronton; wenteltrap met gedraaide balusters. In de voorkamer een gesneden bedschotbetimmering, gesneden schoorsteenmantel;
boven de deuren symbolen van Geloof, Hoop en Liefde;
wanden met betegeling, voorstellende schepen.
8. De voormalige pastorie der Ned. Herv. gemeente
heeft in den achtergevel overblijfselen van een vroegeren
halsgevel (1 779). Inwendig : balken met sleutelstukken
(XVII a). In de gang een muurkast met gesneden omlijsting (XVIII d). In een tusschenkamer een gesneden schoorsteenmantel (XVIII a). In de achterkamer een bedschotbetimmering (XVIII a); gesneden schoorsteenmantel
(XVIII a, bovéndeel gewijzigd); boven de deuren gesneden baldakijns met voorstellingen van Geloof, Hoop
en Liefde.
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en.
verbeteringen
75-84, gemeente FERWERDERADEEL, aan
te vullen met het volgende :

Blya.
Op blz. 75 : e. De NED. HERV. KERK is verhoogd in
kleine steen. Geprofileerde waterlijst. De toren heeft beneden zware geheel vlak opgaande muren (behoudens twee
rondboogvenstertjes in den westwand) ; gekoppelde galmgaten in het latere bovengedeelte.
g.

Aan den weg naar Ferwerd twee

GREIDBOERDE-

RI JEN (XVIII).

Ferwerd.
Op blz. 76 : e. De NED. HERV. KERK heeft in den noordwand geen vensters, slechts een (dichtgemetselden) ingang
(XVI) met segmentboog van profielsteen. De steunbeeren
tegen het schip zijn in kleine steen opgebouwd. Vermoedelijk is het oorspronkelijk zes traveeën diepe schip later
oostwaarts vergroot. De toren heeft tegen de tweede geleding versterkende dammen gekregen; in den zuidwand
een zonnewijzer, waaronder een wapensteen (1704); inwendig diepe spitsboognissen in de wanden der eerste verdieping. In den toren twee grafzerken (1 774 en 1781,
doch waarschijnlijk ouder) met medaillonkoppen in de
hoeken.
Hallum.
Op blz. 78 : e. De NED. HERV. KERK heeft slechts tufsteen
aan den noordgevel van den noordarm (groote blokken),
die echter verhoogd is in groot formaat baksteen en ver393
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sierd met een klimmend rondboogfries in roode en gele
steen, en verder in den noord- en zuidwand van het schip,
doch hier herbezigd, boven het baksteenen muurwerk
(XVI). Deze door schuine beeren geschoorde wanden
vertoonen in elke travee een slanke spitsboognis met
krachtigen rondstaaf in den dagkant, en in elke nis een
spitsboogvenster; onderlangs de daklijst (boven de 14
tuflagen) een baksteenen rondboogfries. Ten 0. van de
dwarsarmen is nog een travee aldus behandeld, de volgende heeft vensters met rijkgeprofileerde neggen (XV), de
koorsluiting is geheel vernieuwd (XVIII B).
Boven den toreningang een steen met opschrift (18o6)
in omlijsting (trant XVII c).
Hoogebeintum.
Op blz. 8o: e. Het tufsteenen schip der NED. HERV. KERK
is westwaarts vergroot in groote baksteen. De absis gaat
boven aan van halfrond naar polygoon over; hierin vernieuwde spitsboogvensters (op één na). In den noordmuur
een (dichtgemetselde) romaansche ingang. In den zuidmuur, doch in een meer westelijke travee, eveneens
sporen van een rondbogigen ingang, verder sporen van
romaansche vensters en, bij den toren, een tweedeelig
spitsboogvenster. De toren is in 1 77 (blijkens ankers)
grootendeels bekleed met kleine steen. In de kerk twee
rechtopstaande zerken : een (16 96) voor Barth. van Nysten
en een (1724) voor Gideon van Coehoorn.
Lichtaard.
Op blz. 8I: e. Op het kerkhof drie zerken (1631, 165 3 en
XVII B).
Marrum.
Op blz. 82: e. De muren van de NED. HERV. KERK hebben
een gedeelte van de oude tufsteen bewaard. Sporen van
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een aanbouwsel (lage dwarsarm ?) aan de zuidzijde. Sporen
van breede spitsboogvensters. (XVI-XVI) en van latere
rondboogvensters. In de sluiting dichtgemetselde oude
rondboogvensters. Bij den toren een noordelijke en een
zuidelijke ingang onder rondbogen.
Wanswerd.
Op blz. 83 : e. De NED. HERV. KERK bezit een zeer fraaie
groote zerk (gemerkt P D 1562), voor Sipt Ghoslingha en
Baerck Zyaerda, waarop, in een poortarchitectuur, de drie
Schikgodinnen, hangkorven en festoenen in den trant
van Corn. Floris, in het midden een alliantiewapen.
Verder zerken van 1614, 1636, 1733, 1737, 176o.
Wester-Nijkerk.
Op blz. 83 : e. De NED. HERV. KERK iS aanmerkelijk vernieuwd in kleine steen en met schuine beeren geschoord.
In den noordwand van het schip geen vensters meer; bij
de sluiting een dichtgemetseld rondbogig (XIII); in den
zuidwand moderne vensters. De toren had oorspronkelijk
wellicht geen westingang en bevat overblijfselen van een
kruisgewelf.
Blz. 161, na 1 5 en r.v.b. : de op blz. 220 onder Hempens
vermelde boerderij behoort onder Warga.
Blz.192: LEEUWARDEN, e. 10. De R. K. kerk van
den H. BONIFATIUS EN GEZELLEN bezit aan oud zilverwerk
nog het volgende :
Stralenmonstrans (XVII b) op gedreven zilveren voet.
Wierookscheepje (1765).
Processiekruis (J_ i7o0).
Blz. 217-233, g emeente LEEtJWARDERADEEL :
Goutum.
Op blz. 219: e. De op zware muren (XIII ?) opgetrokken toren van de NED. HERV. KERK heeft een in een spits395
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bogige nis (later ingebroken ?) geplaatsten, door een korfboog gedekten, ingang, waarboven een tweedeelig venster
(dichtgemetseld). Boven de nis een steen : 1651, in de
tweede, inspringende, geleding een steen :I73 7, na de derde,
wederom inspringende, spitsbogige galmgaten. Inwendig
heeft de toren beneden tweeledige muurnissen.
Huizum.
Op blz. 220 : e. De NED. HERV. KERK is een geheel gepleisterd gebouw (XV) met groote spitsboogvensters en
5/I2-sluiting. Steunbeeren verwijderd. De toren is in den
onderbouw (XIII), van groote baksteen, geheel blind en
zwaar verankerd (: 1655); hierboven, door een lijst gescheiden, een latere inspringende geleding(XVI)met zadeldak tusschen twee, met nissen verlevendigde, topgevels.
In den zuidmuur een steen met opschrift aangaande herstelling (1626).
Onder den kerkvloer vier grafkelders, w.o. een (Cammingha) gedekt door een zerk (XVI).
Op het kerkhof eenige zerken (r666, 1745, eenige
XVIII).
Blz. 221, na eden r.v.b. in te voegen:
g. Ten Z. van de kerk van Huizum twee GREIDBOERDERIJEN (XVIII), nog eene in de richting van Goutum.
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Chronologisch overzicht der voornaamste
bouwwerken.
ADMIRALITEITSGEBOUWEN.
Zie : Militaire gebouwen.
BEGRAAFPLAATSEN.
± 2000v.Chr. Langedijk (grafheuvels).
± 2000 „ „ Mirns (onder Rijs; overblijfselen van een hunebed).
±
200 „ „ Fochteloo (grafheuvels).
± 200„ „ Oosterwolde (kringgrepgrafveld).
Buweklooster.
± 1242.
Bakkeveen (voormalig klooster Marienhof).
XIII ?
Offingawier (z.g. Sneeker oudkerkhof).
?
BOERENWONINGEN.
1644.
1652.
1663.
1668.
1676.
1688.
I 71 I.

± 1725.
XVIIIa.
± 175o.
XVIIIb.
1758.
1773.
1779.
1780.
1783.
XVIIId ?
XVIII
± 1800.
1807.

Haskerhorne (greidboerderij).
Lekkum.
Flansum (greidboerderij).
Grouw („Ekema", in 1870 verb.).
Ballum (nr. 35).
Menaldum (bouwboerderij).
Wartena (greidboerderij).
Akkrum (Nieuwe Schouw).
Scharnegoutum (greidboerderij, ± 175o verb.).
Haskerdijken (stelp).
Wirdum (nr. 209: „Barrahuis").
Heeg.
Bergum (I 2).
Hidaard.
Britsum (bouwboerderij); Foudgum (bij de kerk).
Ypekolsga.
Hempens.
Blya (twee greidboerderijen); Huizum (drie greidboerderijen).
Wirdum („De Lope").
Buweklooster (HO 67).
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1817.
1820.
1828.
XIXa.
1827.
1833.
1839.
XIXA?

Lekkum.
Metslawier.
Grouw („Groot-Jetsma").
Sneek (Geeuwkade 67).
Holwerd (t. o. nr. 188).
Metslawier.
Metslawier.
Kornjum (bij de voorm. Martenastate).
BRUGGEN.

1615-1617. Leeuwarden (Brolpijp).
Leeuwarden (Adje Lammertspijp, Dubbele pijp, Duco-Martanapijp,
XVII.
St. Jacobs- of Toutjepijp, Keimpema- of Paardenpijp, Korfmakerspijp, Lange pijp, Nieuwe pijp, Wortelhavenpijp).
Harlingen (Noorderhaven).
XVIIIa.
Sneek (Waterpoort).
1758.
Sloten (Woudsender- of Sneekerpoort).
1768.
Heerenveen (ophaalbrug van Engelenvaart).
XVIII d.
Sloten (Lemsterpoort).
18 21.
GEDENKTEEKENEN.

1576.
1729.
1834.

Harlingen („Steenen Man", zuil).
Kollumerland en Nieuw-Kruisland (Nieuwe Zijlen).
Harlingen („Steenen Man", voetstuk).
GESTICHTEN VAN LIEFDADIGHEID.

Franeker (N.-H. Diaconie-weeshuis, voorra. Botnia-huis).
XVI A.
Dokkum (Armhuis, voorra. Admiraliteitsgebouw).
1618.
Leeuwarden (Boshuizen-gasthuis, aanleg).
1652.
1711--1713. Marsum (Popta-gasthuis).
Franeker (Westerhuis-Vrouwengasthuis).
173 7.
Deinum (Gasthuis v. oude vrouwen).
1744.
Leeuwarden (Groote Kerkstraat 24, Ned. Herv. Diaconiehuis,
XVIIIc.
gedeeltelijk).
1778-1781. Bolsward (St. Antoniegasthuis).
Franeker (Stadsarmenhuis).
1785.
Bolsward (R.-K. Liefdegesticht, inwendig).
XVIII.
1841--1842. Leeuwarden (Stadsziekenhuis, later verbouwd).
Seksbierum (Ned. Herv. Diakenhuis).
1845.
Heerenveen (Verplegings- en ziekenhuis v. Engwirden).
1847.
1849-185o. Leeuwarden (Ritske Boelemagasthuis, in 1863 vergroot).
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GILDEHUIS.

1634.

Franeker (Korendragershuisje).
GOUVERNEMENTSGEBOUWEN.

Zie Rechterlijke gebouwen.
HERBERGEN.

XVIIIc.
XVIIId.
XIXd.

Lemmer (A 26, „De Wildeman").
Leeuwarden (Hoekstersingel 1, „Het Blauwhuis").
Tjerkgaast („Spannenburg").
HUNEBED.

Zie : Begraafplaatsen.
KASTEELEN EN LANDHUIZEN.

XVIb.
XVI A.
XVI C.
XVI.
XVI ?
1616.
1640.
1652.
± 166o.
XVIIc?
XVIII A.
XVIIIc.
XVIIId.
XVIII.
XIXa.
± 182o.

Marsum (Heringa-state).
Franeker (Oude Botnia-huis, Breede Plaats 1).
Firdgum (Camstra, overblijfselen).
Jelsum (Dekema-state, muurwerk).
Leeuwarden (Groote Kerkstraat 13, voorm. Papinga-stins ?).
Beers (Unia-state, poortgebouw).
Heerenveen (State Grovestins, thans raadhuis van Schoterland).
Idaard (Friesma, fragment).
Heerenveen (Crack-state).
Oudwoude (Fogelsangh-state, verbouwd).
Dronrijp (Huis Schatzenburg, ± 178o gewijzigd).
Oldeboorn (Lycklama-state, fragment).
Hardegarijp (Huis Bennema); Mirns (Huis Rijs); Ter-Idserd
(Van Idzerdastins); Wolvega (Van Haren-stins).
Marsum (Heringa-state, vleugel).
Wolvega (Bovenweg, Lycklama-stins).
Oranjewoud.
KERKEN.

XI ?
• I Too.

Jorwerd (XV gewijzigd, 1890 gerestaureerd).
Anjum (schip, gedeeltelijk); Giekerk (zuidmuur); Kimswerd (schip,
gedeeltelijk); Oudega (Smallingerland); Rinsumageest (noordbeuk).
XI--XII A. Achlum.
XI—XII.
Tjum (westelijk deel schip).

z6
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XII A. Deinum (schip gedeeltelijk); Grouw (noordmuur schip en koorsluiting) ; Oldeberkoop (schip, gedeeltelijk); Suawoude (schip
gedeeltelijk); Wetsens.
Hallum (fragm.); Oosterend (overblijfselen noordzijde).
XII A ?
Hantum (XV gewijzigd); Hichtum (XVd gewijzigd).
XIIb/c.
Hantumhuizen (schip).
XIIc/d.
Weidum (XVd gewijzigd).
1199 ?
XIId.
Janum.
Burgwerd (schip); Rinsumageest (koor); Schraard; Seksbierum.
XII B.
XII. Boer (XIV gewijzigd); Bosum (± 125o verhoogd); Genum
(noordmuur); Goutum (schip, vergroot XV); Hoogebeintum
(XIII en XV verbouwd) ; Hyum (schip); Jelsum (schip);
Marrum (XIII en XV vergroot); Marsum (gedeelte schip);
Oosterlittens; Oudkerk (schip gedeeltelijk) ; Roodkerk; Smalle-Ee
(fund. voorm. kloosterkerk „Smelna"); Stiens (schip).
XII ?
Tjerkwerd (ommetseld).
± I2oo. Aalsum; Dantumawoude (XIV vergroot); Edens (noordmuur
schip); Kollumerzwaag (gedeeltelijk); Murmerwoude; Schalsum
(gewijzigd); Welsrijp (noordzijde); Wieuwerd (gewijzigd); Wijns.
Deersum (schip, ommetseld)..
± 1200 ?
Mantgum (uitwendig vernieuwd en gepleisterd).
1203.
Drogeham (in 1876 herbouwd); Nes (West-Dongeradeel); Wester`XIIIa.
geest.
XIIIa?
Britswerd; Morra.
Eestrum; Finkum; Huins; Oenkerk; Ruigelollum (gewijzigd);
XIII A.
Waaksen; Zwichum.
XIII A ?
Eksmorra.
Britsum (schip en koor); Duurswoude; Pesens ; Wier (schip).
± I25o.
1275.
Nijland (XV gewijzigd).
Bolsward (Broerenkerk).
1281 ?
XIIId.
Sybrandahuis.
XIIId ?
Wouterswoude (XIX B ommetseld).
Bergum; Bornwerd; Ee (schip); Wirdum (noordelijke kruisarm
XIII B.
en koor).
Ferwoude (gewijzigd); Herbaaium; Longerhouw (gewijzigd);
XIII B ?
Ureterp (zuidmum).
XIII. Anjum (koor); Ferwerd (schip); Lichtaard; Midlum (schip
gedeeltelijk); Raard; Wanswerd (schip, XVIII vernieuwd);
Wester-Nijkerk (XV vergroot).
Jouwswier (gewijzigd); Waaksen; Zweins (XVIIId ommetseld).
XIII ?
XIII—XIV? Leeuwarden (Groote of Jacobijnenkerk, middenbeuk).
± I 300. Beers (± 15oo verbouwd) ; Boksem ; Deinum (koor) ; Kornwerd
(gewijzigd) ; Kortehemmen (gedeeltelijk) ; Ooster-Nijkerk; Parrega
(gewijzigd); Peins.
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Oosterend (sacristie).
± 1300 ?
Blessum.
XIVa.
Hallum (schip XV vergroot); Oostrum.
XIV A.
Oosterend (schip en koor).
XIV B ?
XIV. Augustinusga ; Hilaard ; Leeuwarden (Groote of Jacobijnenketk,
noordbeuk); Lions (gewijzigd); Oldeberkoop (koor); Tjum
(koor).
Dokkum (N.-H. kerk, gedeeltelijk) ; Gaast (ommetseld).
XIV ?
Kollum (schip) ; Olterterp.
± 1400.
Franeker (N.-H. Martinuskerk).
1421 e. v.
1446-1466. Bolsward (N.-H. Martinuskerk).
Buitenpost (16i 1-1613 herbouwd).
1446.
1498-1503. Sneek (koor).
Kollum (noordbeuk); Kollumerzwaag (gedeeltelijk).
XVd.
XV. Brantgum; Deersum (koor); Dokkum (N.-H. kerk, koor); Ee
(koor) ; Giekerk (gedeeltelijk) ; Goutum (koor) ; Hallum (vergrooting en koor) ; Hantumhuizen (koor) ; Huizum ; Hyum (koor);
Kollum (koor) ; Leeuwarden (Groote of Jacobijnenkerk, koor);
Lioesens ; Marsum (koor); Nieuweschoot (XIX gewijzigd);
Oosterlittens (sacristie) ; Oudkerk (koor) ; Oudwoude (XVIII
gewijzigd) ; Roordahuizen (gedeeltelijk) ; Stiens (koor).
XV—XVI ? Jelsum (koor).
± 1500. Beers ; Leeuwarden (Galileërkerk, hoofdbeuk) ; Oosterbierum;
Pingjum (gedeeltelijk) ; Rinsumageest (zuidbeuk) ; Sneek (schip)
Spannum; Ter Idserd; Wykel (koor); Wynaldum.
Minnertsga.
1505.
Wommels.
1508.
1515-1580. Workum.
Kimswerd (zuidmuur en koor).
1516.
XVIa. Blija (schip en koor); Burgwerd (koor); Ferwerd (vergrooting);
Gerkesklooster; Grouw (verhooging) ; Katlijk; Leeuwarden
(Groote of Jacobijnenkerk, zuidbeuk; N.-H. Westerkerk, zuidbeuk en koor); Nijeholtpade; Sneek (sacristie); Ternaard.
Leeuwarden (Waalsche kerk, schip en koor).
1530.
Dronrijp.
1 544.
Bolsward (N.-H. Martinuskerk, sacristie) ; Oldeholtpade.
XVI A
Lutkewierum.
1557.
Hollum (in 1678 herbouwd).
1569.
Leeuwarden (Galileërkerk, noordbeuk).
1570.
Oudega-Smallingerland (koorsluiting).
1599 .
Oldeboorn (ommetseld).
XVI.
Katlijk (westgevel).
± 1600 ?
16i 1-1613. Buitenpost (herbouwd).
Surhuizum (1734 vergroot).
1614.
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Workum (westgevel).
161 5 .
1620.
Kortehemmen (gedeeltelijk).
Witmarsum (1819 gewijzigd).
1633.
1634.
Allingawier.
Heerenveen (N.-H. kerk, De Fok).
1637.
1641.
Boil.
Joure (N.-H. kerk, schip).
1644 ?
1646.
Wolvega (N.-H. kerk, op onderbouw XIII).
Sloten (N.-H. kerk).
1647.
1648.
Veenwoude.
Ried.
1653.
Echten (ommetseling).
1653 ?
1658.
Hindeloopen.
Makkum.
1660.
1661.
Benedenknijpe.
1663.
Harich.
1668.
Hemelum.
Beetgum (schip gedeeltelijk).
1669.
Vrouwenparochie.
1670.
Wykel (schip).
1671.
XVIIc
Leeuwarden (Waalsche kerk, voorgevel).
1678.
Hollum (1879 hersteld); Nijewier.
1680.
Uitwellingerga.
i68 i-i 684. Leeuwarden (N.-H. Westerkerk, noordbeuk).
1682.
St. Annaparochie; Sneek (westelijk deel); Warns (schip en koor).
1683.
Gorredijk (1735 vergroot).
1685.
Surhuisterveen (op oudere fundeering).
1692.
Twijzel (op oudere fundeering).
1694.
Workum (Doopsgezinde kerk).
1695.
Oppenhuizen.
i699.
Tirns.
XVIId.
Genum (grootendeels); Hindeloopen (Doopsgezinde kerk);
Noordwolde (1843 vergroot).
1703.
Tjerkgaast.
1708.
Westhem.
171I.
Hardegarijp.
1713.
Driesum; Jubbega.
1714.
Donkerbroek.
1716.
Lemmer (schip); Wirdum (westelijke sluiting).
1721.
St. Nikolaasga.
XVIIIa.
Rottevalle.
1726.
Mildam; Roordahuizen (gedeeltelijk).
1728.
Balk.
Dokkum (N.-H. kerk, consistorie).
1 734•
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Gorredijk (vergrooting) ; Oosterwolde.
1735.
Hemrik.
1739.
Tjalleberd (XIXa vergroot).
1742.
1743.
Drachten (N.-H. kerk) ; Lippenhuizen (later gewijzigd).
Heeg (184o verbouwd).
1745.
Engwierum.
1746.
17506,
Harlingen (N.-H. kerk).
1 7 5 2.
Oudeschoot.
1 753 .Oldeboorn (westgevel).
Goënga.
1758.
Pingjum (oostzijde).
1759.
176o.
Leeuwarden (Doopsgezinde kerk).
1769.
Suameer.
Goëngarijp.
1770.
Akkrum (N.-H. kerk).
1772.
Eernewoude; Idaard; Leeuwarden (Evang. Luth. kerk).
1774.
Makkinga; Nijehaske.
1775.
Lemmer (noordelijk dwarspand).
XVIIIc.
Dongjum; Langweer.
1 777.
1 776.
Metslawier; Holwerd.
1 777-1 779. Berlikum.
Nijehorne; Lekkum; Wijnjeterp.
1778.
1 780.
Wartena.
1 781.
Langezwaag.
1 782.
Augsbuur.
1 784.
Burum.
1786.
Wons.
1790.
Drachten (Doopsgezinde kerk); Oudemirdum (1926 verbouwd).
1 792.
Pesens (westgevel).
Oldelamer.
1 794.
1795.
Friens.
1 797.
Kortezwaag.
XVIIId.
Duurswoude (westgevel); Gorredijk (synagoge); Sandfirde.
Idskenhuizen.
XVIII ?
Scherpenzeel; Ureterp (oostelijk deel).
± 1800.
Surhuisterveen (Doopsgezinde kerk).
18oI.
1802.
Lippenhuizen (Doopsgezinde kerk) ; Ousterhaule.
Beetsterzwaag.
1 803.
Leeuwarden (synagoge).
18o5.
Foudgum.
1808.
Abbega (1859 vernieuwd).
1809.
181o.
Peperga.
1811.
Nijewier (westgevel).
1814.
Rauwerd.
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Haskerdijken.
1818.
1818-1819. Sloten (R.-K. kerk).
1824.
Joure (Doopsgezinde kerk); Nes-op-Ameland (1913 verbouwd).
XIXa. Bolsward (Doopsgezinde kerk, synagoge); Engwier (— Abbegawier); Gaastmeer; Oudega (Wymbritseradeel); Sneek (Doopsgezinde kerk) ; Tjalleberd (dwarsarm); Wetsens (westelijke sluiting).
Slappeterp.
1826.
Ylst (schip).
183o.
Ballum.
1832.
Garijp.
1833.
Akkrum (Doopsgezinde kerk).
1835.
Arum; Woudsend; Zwaagwesteinde.
1837.
Terzool.
1838.
Heerenveen (R.-K. kerk).
1842.
Blesdijke; St. Jacobiparochie; Noordwolde (noordelijke dwarsarm);
1843.
Terband.
1844-1845. Leeuwarden (Galileërkerk, voorgevel).
Pietersbierum.
1845.
Oudega (Hemelumer-Oldefaart).
1846.
1846-1847. Bolsward (R.-K. kerk H. Franciscus).
Akkerwoude.
1849.
1849-185o. Bolsward (R.-K. kerk H. Martinus).
Holwerd (Doopsgezinde kerk); Molkwerum; Nijega.
185o.
KLOKKENSTOELEN.

XVIII A ? Dij ken.
XVIII.
Bovenknijpe, Brongerga, Legemeer, Oldeouwer, Wiewerd.
XVIII ?
Gersloot, Nijeberkoop.
1822.
Greonterp.
XIXa ?
Gaast, Luinjeberd.
1837.
Fochteloo.
XIXb.
Hartwerd.
XIX A ? Akmarijp, Appelsga, Boil, Broek, Doniaga, Donkerbroek,
Eesterga, Elsloo, Follega, Hemrik, Hoornsterzwaag, Indijk,
Janium, Langedijk, Loënga, Mildam, Mirns, Nes, Nieuweschoot,
Nijeholtwolde, Nyelamer, Oosterwolde, Oudehorne, Ousternijega, Rottum (Schoterland), Scharl, Smallebrugge, Sneek,
Snikzwaag, Spanga, Ter Oele, Ureterp, Wijnjeterp, Ypekolsga,
KLOOSTERS.

1165.
1233 ?
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Rinsumageest (abdij Klaarkamp, fundeeringen).
Scharnegoutum (voorm. nonnenklooster „Aula Dei", fundeeringen).

1242.
XIV.
1468.
XVIa.

Buweklooster (terrein).
Veenwouden (Schierstins).
Franeker (Kruisbroedersklooster, sinds 1585 universiteit).
Gerkesklooster (brouwhuis, thans N.-H. kerk).
KAUISGANG.

XVd.

Leeuwarden (Dominicanenklooster; noordelijke arm in de kosterij
der Groote of Jacobijnenkerk).
MILITAIRE GEBOUWEN.

1618.
1773.
1845.

Dokkum (Admiraliteitsgebouw, thans Armhuis).
Harlingen (Admiraliteitsgebouw, thans H. B. S.).
Leeuwarden (Hoofdwacht, thans politiebureau).
MOLENS.

1755.
XVIII.

Sloten (windkorenmolen).
Harlingen (Zeedijk, windmolen); Hollum (twee windmolens);
Workum (oliemolen).
XVIII-XIX ? St. Jacobiparochie (graanmolen).
± I 800.
Nes op Ameland (windmolen).
1843.
Berlikum (houtzaagmolen).
1849.
Dokkum (windmolen).
1861.
Pesens (windmolen).
PAKHUIZEN.

XVIa.
1646.
1647.
XVIIb.
166 3 .
1686.
XVIId.
XVII B.
1763.
1773.
XVIIIc.
1793.
XVIIId.
XVIII B.
± I 800.
1806.
1825.

Dokkum (Lange Oosterstraat t. o. B 32).
Harlingen (Noorderhaven 62).
Harlingen (Breedeplaats 35).
Leeuwarden (Heerenwaltje 1, fragment; Zwitsersch waltje 4-6).
Workum (Noordeinde 32).
Leeuwarden (Amelandstraat 12).
Leeuwarden (Olde Galileën 5).
Franeker (Froonacker, tusschen 11 en 15; Froonacker 16).
Leeuwarden (Molensteeg 7); Lemmer (Turfland D 8).
Lemmer (Turfland, naast D 8).
Leeuwarden (Oostersingel 2; Zuidvliet 292).
Leeuwarden (Zuidvliet 24).
Leeuwarden (Noordvliet 9).
Franeker (Froonacker 2).
Drachten (Hoek Zuiderbuurt-Zuidkade, achterhuis).
Leeuwarden (Zuidvliet 16).
St. Annaparochie (B tot).
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PALEIS.

XVIIc.
1731.

Leeuwarden (Oud Princessehof, voorgevel).
Leeuwarden (Oud Princessehof, zolderverdieping).
POMP.

XVIIIa.

Dokkum (hoek Fetze).
POORTGEBOUWEN.

XVIb.
1616.
XVIIa?
1631.
1663.
XVIIIb.

Rauwerd (voorm. Jonghema-State).
Beers (Unia-State).
Waaksens (voorin. Sjucksmastate) ; Ferwerd.
Marsum (Heringa-State, hoofdgebouw).
Grouw.
Berlikum (D'Aumale-poort).

POORTJES.

1594.
1616.
XVIIa.
1634.
XVIIb.
165z.
1672.
1675.
XVIIc.
1680.
1682.
1696.
XVIId.
1713.
XIXa.

Franeker (naast Zilverstraat z6).
Bolsward (raadhuis).
Kornjum (van voorm. Landschapshuis te Leeuwarden).
Leeuwarden (Gabbema-gasthuis, Wybrand de Geeststraat).
Marsurn (Heringa-State).
Leeuwarden (Boshuizen-gasthuis, Jacobijnenkerkhof 7).
Leeuwarden (Old Burgerweeshuis, Zuiderstraat).
Leeuwarden (Nieuw stadsweeshuis).
Leeuwarden (Marcelis Goverts-gasthuis, Noordersingel; Tweebaksmarkt z5).
Leeuwarden (naast Groote Kerkstraat 17).
Leeuwarden (St. Antonie-gasthuis, Groeneweg).
Leeuwarden (Struivings- of Poptapoortje, Nieuwestad zuidzijde).
Leeuwarden (Groote Kerkstraat 17); Workum (Armhuis, twee).
Marsum (Poptagasthuis, Dorpsstraat tusschen 223 en 224).
Beetsterzwaag (Bg. x33).

RAADHUIZEN.

Dokkum (keldergedeelte); Franekeradeel (Martenahuis te Franeker).
XVIa.
Franeker (hoofdgebouw).
1591.
1613-1617. Bolsward,
Balk.
1615.
Workum (noordelijk bijgebouw).
1620.
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Dokkum (bovenbouw).
XVIIa.
Schoterland (te Heerenveen, in 1876 verbouwd).
1640.
Hindeloopen (oude raadhuis).
XVIIc.
1715-1724. Leeuwarden (hoofdgebouw).
Workum (zuidelijke gevel).
1725.
Harlingen (voorgedeelte).
1730.
1756.
Harlingen (achtergedeelte).
1759.
Sloten.
Franeker (zijvleugel); Leeuwarden (zuidoostelijke vleugel); Sneek.
1760.
1761-1762. Dokkum (westelijk gedeelte).
Bolsward (bordes en stoep).
1768.
Hindeloopen; Lemmer.
XVIIId.
Tietjerksteradeel (te Bergum).
± i800.
Joure; Kollumerland (te Kollum); Weststellingwerf (te Wolvega).
XIXa.
Engwirden (te Heerenveen).
1842.
XIXb.
Idaarderadeel (te Grouw).
Achtkarspelen (te Buitenpost).
XIX A.
RECHTERLIJKE- EN GOUVERNEMENTSGEBOUWEN.

1566-157 I . Leeuwarden (Kanselarij).
Molkwerum (Dorpshuis).
1597.
Joure (Gerechtskamer in den kerktoren).
1644.
Leeuwarden (Korfmakersstraat, gevel van het Provinciaal
XVIIc.
gouvernement).
Leeuwarden (Provinciaal gouvernement, voorgevel).
1784.
1846-1852. Leeuwarden (Paleis van Justitie).
SCHOOLGEBOUWEN.

1 749.Franeker (voorm. Universiteit, gevel Academiestraat).
Franeker (voorm. Universiteit, gevel binnenplein).
XVIII A.
Driesum (K 228, voorm. school).
1787.
St. Annaparochie (voorm. school).
1819.
Schiermonnikoog (Langestreek, voorm. school).
1821.
STATEN EN STINSEN.

Zie Kasteelen en Landhuizen.
TOLGEBOUWEN.

XVIId.
XVIIIa.

Hindeloopen (havengebouw).
Galamadammen.
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TORENS (van kerken).
XI ?
I I 00.

Jorwerd (benedengedeelte, XV verhoogd).
Bergum (benedengedeelte); Kimswerd (1516 hersteld ; met zadeldak); Kollum (benedengedeelte); Weidum.
XIIa.
Anjum (benedengedeelte).
XIIb.
Harlingen (noordzijde).
XII A. .
Warns (1682 gewijzigd).
XII A?
Oldeberkoop (met zadeldak).
XIIb/c.
Hantum (ommetseld) ; Hichtum (met zadeldak).
XIIc/d.
Hantumhuizen (gewijzigd, zadeldak).
XIId.
Oosterwierum (± 1300 gewijzigd, 1589 hersteld).
XII B.
Britsum; Burgwerd (benedengedeelte); Schraard (met zadeldak).
XII.
Bozum (± 125o verhoogd, zadeldak) ; Harich (XV verbouwd) ;
Hyum; Jelsum (met zadeldak); Wierum.
: I 200. Edens (met zadeldak); Kollumerzwaag (benedengedeelte); OudegaSmallingerland; Twijzel (1787 gedeeltelijk herbouwd, zadeldak);
Wijns (met zadeldak).
± 1200 ?
Deersum (ommetseld, met zadeldak) ; Schalsum.
XIII a. Britswerd (spits nieuw); Drogeham (in 1704 hersteld, zadeldak);
Finkum (met zadeldak); Nes-West Dongeradeel (met zadeldak);
Westermeer; Westergeest (in 1807 verlaagd).
XIII A.
Buitenpost ; Eksmorra (XIX verlaagd); Oenkerk (met zadeldak,
ommetseld); Oudkerk (met zadeldak); Zwichum (met zadeldak).
XIII A ?
Oosterend.
1275.
Nijland (XV en XVII gewijzigd).
XIIId ?
Wouterswoude.
XIII B.
Beetgum (benedendeel); Bergum (bovenste geleding); Foudgum
(ommetseld, zadeldak).
XIII B ?
Ureterp (met zadeldak).
XIII. Blija (benedengedeelte); Ferwerd (met zadeldak); Genum (met
zadeldak); Hoogebeintum (met zadeldak; vernieuwd in 1917);
Huizum (benedendeel); Lichtaard( met zadeldak); Wester-Nijkerk;
Wolvega (benedendeel).
XIII ?
Jouswier (ommetseld, met zadeldak); Midlum (ommetseld);
Nes op Ameland (met zadeldak).
± 1300.
Deinum (benedendeel); Ooster-Nijkerk (ommetseld, met zadeldak); Oosterwierum; Parrega (met zadeldak).
XIVa.
Blessum.
XIV B.
Nijemirdum.
XIV. Augustinusga; Dantumawoude (1686 gewijzigd, met zadeldak);
Firdgum; Hilaard; Holwerd (1739 hersteld); Murmurwoude
(met zadeldak); Westhem (met zadeldak).
XIV?
Boer (gewijzigd).
XIV—XV. Grouw (met zadeldak).
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Wykel (benedendeel).
± 1400.
Franeker (N. H. Martinuskerk, 1714 verlaagd).
1421 e. v.
1446-1466. Bolsward (N. H. Martinuskerk, met zadeldak).
XV. Achlum; Gauw (met zadeldak); Goutum (met zadeldak); Idaard
(met zadeldak) ; Marsum ; Oostmeer (met zadeldak) ; Stiens (met
zadeldak) ; Wanswerd (met zadeldak).
Ballum (1755 hersteld) ; Miedum.
XV?
± 1500. Beers, Oosterbierum (1765 hersteld), Oostrum (met zadeldak);
Pingjum (met zadeldak); Spannum; Wynaldum (1684 gedeeltelijk
herbouwd).
Minnertsga (met zadeldak, 1818 hersteld).
1505.
Anjum (bovendeel); Blija (bovendeel); Egum (met zadeldak);
XV1a.
Nijeholtpad; Surhuizum; Tjummarum (met zadeldak); Workum.
1529-1533. Leeuwarden („Oldehove").
Folsgara (met zadeldak).
1534.
Peperga.
1537.
Dronrijp.
1544.
1 548-1 549 . Tjum.
Beetgum (bovendeel); Oldeholtpade.
XVI A.
I 550-I 567. Deinum (bovendeel behalve de bekroning).
Lutkewierum (met zadeldak).
1557.
Deinum (peer).
1589.
Ureterp (bovendeel met zadeldak).
XVId ?
Engwierum (met zadeldak); Huizum (bovendeel).
XVI.
Rinsumageest.
1610.
Workum (bekroning).
1613.
Hindeloopen (benedendeel).
1615.
1625.
Ried.
1628.
Joure.
Allingawier (met zadeldak).
1634.
Veenwouden (met zadeldak).
1648.
Schillaard (met zadeldak).
± 165o.
Makkum.
1660.
Kollum (bovendeel).
1661.
Harich (bovendeel).
1663.
Wykel (bovendeel).
1671.
Hollum (met zadeldak).
1678.
Oosterend (spits).
1688.
Hindeloopen (spits, gewijzigd in 1754).
1701.
173 7.
Oldeboorn.
Olterterp.
1744.
Harlingen (bovendeel).
XVIIIb.
Suameer.
1769.
1 775 .
Makkinga.
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1776.
1777.
1781.
1787.
1790.
1799.
1806.
1807.
1810.
1815.
XIXa.
XIXa ?
1830.
1843.

Metslawier.
Dongjum.
Langezwaag.
Raard.
Alderum (houten bovengedeelte).
Molkwerum (met zadeldak).
Hallum (herbouw, met zadeldak;) Wirdum.
Westergeest (spits).
Midlum (spits).
Waaksens.
Burgwerd (spits).
Hennaard (houten klokkentorentje).
IJlst.
Boksem.
TORENS (van raadhuizen en kasteelen).

XVIb.
Marsum (Heringa-state, in 1631 gewijzigd).
XVIc.
Harlingen (raadhuis, 175o ommetseld).
1591.
Franeker (raadhuis).
XVI.
Dokkum (raadhuis, benedendeel).
1613--1617. Bolsward (raadhuis).
1717.
Dokkum (raadhuis, bovendeel).
175o.
Harlingen (bovendeel).
TUINKOEPEL.

XVIIIB .

Akkrum (bij stichting „Welgelegen").
VERDEDIGINGSWERKEN.

1398.
Leeuwarden (grachten).
1494.
Leeuwarden (grachten).
XVI A.
Bolsward (gédeelte omwalling).
1581.
Leeuwarden (twee bastions ;) Sloten (omwa lling en bastion);
XVId-XVIIa. Leeuwarden (wa llen, thans plantsoenen).
XVI—XVII. Franeker (overblijfselen van omwalling).
± 1613.
Sneek (torens der waterpoort).
1619-1625. Leeuwarden (drie bastions).
1758.
Sneek (brugboog der waterpoort).
1768.
Sloten (Woudsender waterpoort).
1821.
Sloten (Lemsterpoort).
WAAGGEBOUWEN.
1596-1598. Leeuwarden.
1650.
Workum.
1657.
Franeker.
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698.
17 5 2.

Makkum.
Dokkum.

WATERPOORTEN.
(Zie ook : Verdedigingswerken).
± 1613.
1758.
1768.
1821.

Sneek (torens).
Sneek (gedeeltelijk).
Sloten (Woudsender- of Sneekerpoort).
Sloten (Lemsterpoort).
WOONHUISGEVELS.

XVd.

Franeker (voorm. Dekamahuis, gewijzigd); Joure (Severeinshuis,
fragment).
± 1500.
Boer (voorm. pastorie, thans kosterswoning).
XVIa. Bolsward (Heeremahuis, Heeremastraat 8); Dokkum (Boterstraat A 41); Franeker (Martenahuis, thans raadhuis van Franekeradeel); Leeuwarden (hoekhuis Ossekop).
XVIb.
Bolsward (Kerkstraat 38, zijgevel); Harlingen (Lanen 28); Sneek
(Suupmarkt 16, fragment).
XVIc.
Harlingen (Zuiderhaven 48); Makkum (B z8, fragment); Sneek
(Oude Koemarkt 19, fragment).
Harlingen (Zuiderhaven 2).
± I5po.
XVId.
Sneek (Kleinzand 90, fragment).
XVI.
Ferwerd (N.-H. pastorie).
1608.
Balk (B 78).
1610.
Sloten (Heerewal 55, noordelijke gevel).
1612.
Workum (Noordeinde 63).
1615.
Franeker (Voorstraat 19).
1617.
Berlikum (nr. 2.84, fragment).
1619.
Sneek (Singel 48).
1622.
Dokkum (Zijl D 33 en 34).
1624.
Sneek (Gedempte Poortezijlen 5, fragment).
1625.
Nes op Ameland (Badweg).
XVIIa. Dokkum (Dijk D 50, Keppelstraat D 207, Zijl D 32); Franeker
(Voorstraat 2I); Harlingen (Franekereind 6); Hollum (nr. Ioo);
Leeuwarden (Nieuwestad 10 3); Sloten (Dubbelstraat 2.11, Heerenwal 6o); Workum (Noordeinde 98, E 58); Ylst (C 6).
1629.
Makkum (C 38).
1630.
Leeuwarden (Kleine Hoogstraat, hoek Muggesteeg 1).
1635.
Leeuwarden (St. Jacobsstraat 13).
1641.
Leeuwarden (naast Tweebaksmarkt 49).
1644.
Sloten (Voorstreek 109); Workum (Noordeinde S4).
1645.
Makkum (D III).
2646.
Harlingen (Noorderhaven 6z).
1648.
Leeuwarden (Achter de Groote Kerk 21).
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Bolsward (Groote Dijlakker 12); Makkum (D io6).
1649.
XVIIb. Balk (B 104, fragment); Bolsward (Kerkstraat 32); Dokkum
(Anjelierstraat A 94, D 175); Harlingen (Heerenwaltje 3, Heiligeweg 7, Hoogstraat io, Noorderhaven 93, Raamstraat 7, Schritsen 36
39 en 41, Voorstraat 99, Vijver 2 en 4); Leeuwarden (Bagijnestraat 44, Eewal 8o, Nieuwestad 155, Tweebaksmarkt 5i); Sneek
(Gedempte Poortezijlen 1, Hoogeind 24); Workum (Noordeinde
A 93, Zuidereinde 8).
XVII A. Harlingen (St. Jacobsstraat 5 en 9, Kleine Breedeplaats 14,15 en 20,
Noorderhaven 24, Schritsen 4); Leeuwarden (Dokkumerend 291,
Korenmarkt 230, Nieuweburen 113, Tuinen I I, Tweebaksmarkt 45,
Uniabuurt 8); Sneek (Grootzand 62, Hoogend 15, Kleinzand 1,
33, 68, 96 en 98); Workum (Noordeinde 76, A 40).
± 1650.
Harlingen (Voorstraat 6i); Leeuwarden (Nieuwestad zuidzijde 54);
Sneek (Grootzand 5i).
1651.
Harlingen (Franekereind i5); Hollum (nr. io5).
1653.
Leeuwarden (Bagijnestraat 43).
1654.
Leeuwarden (Bagijnestraat 45).
1655.
Balk (B 73); Harlingen (Voorstraat 95).
1657.
Harlingen (Noorderhaven 106).
1658.
Heerenveen (Lindegracht 65).
1659.
Harlingen (Voorstraat II); Nijehaske (Tweede Heerewal I82);
Workum (Noordeinde 79).
I 66o.
Leeuwarden (Hofplein 34).
1662.
Franeker (Voorstraat, thans postkantoor).
1664.
St. Annaparochie (B 440-445); Hollum (nr. 39).
1665.
Leeuwarden (Korenmarkt 203).
1666.
Leeuwarden (St. Jacobsstraat I I, Raadhuisplein 24).
1667.
Harlingen (Kleine Breedeplaats 12).
1668.
Ylst (B 38).
1669.
Leeuwarden (Heerenstraat 7) ; Ylst (C 17).
1670.
Beetgum (nr. IS9 gedeeltelijk).
1671.
Sloten (Heerenwal 55, zuidelijke gevel).
XVIIc. Balk (B 87, fragment; B 290); Bolsward (Jongemastraat 6);
Franeker (Noord noordzijde 102); Harlingen (Noorderhaven 24
en 26, Rozengracht 4); Joure (Midstraat A 381); Leeuwarden
(Droevendal 20, Groote Hoogstraat 16 en 47, St. Jacobsstraat 7,
Kleine Kerkstraat 45, Korenmarkt 230, Kruisstraat 25, Nauw 172
zijgevel, Nieuweburen 129, Nieuwe Oosterstraat 18, Nieuwestad
zuidzijde 46, Raadhuisstraat 6, Speelmanstraat 19, Tweebaksmarkt 47, Voorstraat 291, Weaze i 2, Weerd 20); Makkum (B 69,
C 17, D 8, D ioa, D 88, D 105, D 135); Warns (A 16); Workum
(Noordeinde 34, 36, 83, Zuidereinde 65, 79, 96, C 12, C 22, C 38,
C si); Ylst (A 45, B 91).
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1677.
Balk (B 33).
1678.
Leeuwarden (Voorstreek 282); Nes op Ameland.
1680.
Nes op Ameland (nr. 9o).
Makkum (A 65).
1681.
1683.
Harlingen (Voorstraat 40); Leeuwarden (Groote Kerkstraat 18).
Hollum (nr. 49).
1684.
1691.
Nes op Ameland (nr. 86).
1692.
Makkum (D 116 zijgevel).
1693.
Balk (B 36o).
1694.
Harlingen (Vijverstraat 4).
1697.
Leeuwarden (Groentemarkt I).
1699.
Heeg (nr. 8z, fragment).
XVId. Bolsward (Dijkstraat 2 en 23); Franeker (Breede plaats 8, Zilverstraat 3); Harlingen (Kruisstraat 6, Noorderhaven 33, hoek
Noorderhaven—Havenstraat, Raamstraat 2); Hindeloopen (A 32,
35, 37, 39, 40, 42, 46, 66; B 44, C 54 en 74); Leeuwarden (Bagijnestraat 58o, Bij de Put 2, Blokhuisplein 18, Bollemansteeg 7,
Doelestraat 8, Druifstreek 53, Eewal 43, Groote Kerkstraat 65,
Korfmakersstraat 15, Tweebaksmarkt 49, Weaze 25, Weerd 1 1);
Lippenhuizen L 182; Makkum (B 6o, C 84); Munnikezijl (twee
gevels); Ruigahuizen (twee „huissteden"); Workum (Zuidereinde 2o).
XVII B.
Harlingen (Brouwersstraat 16, Noorderhaven 106, zijgevel);
St. Jacobiparochie (A 40); Workum (A 4).
Bolsward (Appelmarkt 12); Franeker (Eise Eisingastraat 24,
XVII.
Zilverstraat 5); Harlingen (Schritsen 5, Weaze 4o).
Beetgum (nr.17S); Gorredijk (Kerkewal G 5o); Warga (W 69-7i).
± 1700.
17o2.
St. Annaparochie (B 166).
1706.
Balk (B z8).
Bolsward (Marktstraat 6).
1715.
Hollum (nr. 104) ; Holwerd (nr. 401) ; Sneek (Geeuwkade 31).
1720.
1722.
Hemelum (H 6i).
Schiermonnikoog (Middenstreek).
1723.
Harlingen (Havenplein 14, Zuiderhaven 24); Schiermonnikoog
1724.
(Middenstreek 124 en 145).
Leeuwarden (Bagijnestraat 52).
1725.
Gorredijk (Hoofdstraat G 45).
± 1725.
XVIIIa. Balk (B 65); Bolsward (Groote Dijlakker 27, 29, 30) ; Leeuwarden
(Groote Kerkstraat 31); Harlingen (Groote Breedeplaats 26,
Heiligeweg 22); Makkum (A 66, D 9, G 107); Sloten (Voorstreek
1o6); Ylst (A 29).
Leeuwarden (Bollemansteeg 5, Kalksteeg 5).
1726.
Bolsward (Groote Dijlakker).
1729.
Bolsward (Potstraat 5).
1730.
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1731.

Harlingen (Noorderhaven 55); Sloten (Lindengracht 6); Workum
(Zuidereinde Io8).
Harlingen (Voorstraat 68); Leeuwarden (Boterhoek 139).
1732.
Harlingen (Kerkstraat 3); Nes op Ameland.
1733.
1 734.Franeker (Raadhuisplein 13).
Bergum (I 273).
1735.
1737.
Franeker (Voorstraat to); Harlingen (Noorderhaven 71); Heeg
(nr. 229); Workum (A 56).
1739.
Dokkum (Lange Oosterstraat B 6); Harlingen (Voorstraat 5);
Vrouwenparochie (kostershuis).
1740.
Bolsward (Polstraat Io); Harlingen (Noorderhaven 45).
1741.
Gorredijk (Brouwerswal G 254); Heerenveen (Dracht 420) ;
Woudsend (nr. 158).
1742.
Ballum; Dokkum (Vleeschmarkt D 12).
1 744.Harlingen (Voorstraat 56); Kortezwaag (K 167); Workum (E S9).
1 745 .Franeker (Eise Eisingastraat 2); Twijzel (N.H. pastorie).
1746.
Franeker (Voorstraat 49).
1 747.Makkum (D 73, E 25).
1748.
Makkum (A 57).
2750.
Dokkum (Kleine Breedstraat B 98); Leeuwarden (Tuinen 32).
XVIIIb. Balk (B 46); Bolsward (Grootzand 15); Gorredijk (Brouwerswal
G 239 en 265, Lange wal G 376); Harlingen (Brouwersstraat 1 en 8,
Heiligenweg 64, Kerkstraat 28 en 29, Voorstraat 32 en 5o, Zuiderhaven 5I, 55 en 55 bis).
XVIII A. Bolsward (Groot Zand 8); Dokkum (Dijk D 58); Harlingen
(Groote Breedeplaats 14); Leeuwarden (Kleine Kerkstraat 6);
Schiermonnikoog. (Middenstreek 171, 190; Westeind) ; Ureterp
(N.-H. pastorie); Veenwoude (postkantoor).
± 1750.
Sneek (Rienck Bockemakade 7 en 8).
175I. Bornwerd (fragment van de voorm. pastorie te Hiaure tegen de
noordzijde der N.-H. kerk); Hiaure (zie Bornwerd); Workum
(Zuidereind I3).
1752.
Leeuwarden (Bagijnestraat 54).
1 753 .Leeuwarden (Korenmarkt 244).
1 754.Beetsterzwaag (Bg 152).
1 75 5 .Leeuwarden (Zuidvliet 22).
1756.
Gorredijk (Molenwal G 169); Leeuwarden (Nieuwestad zuidzijde
156, Voorstreek 283).
1758. Dokkum (Keppelstraat D 242); Lemmer (Turfland F 34-35
en D 97-98); Schiermonnikoog (Langestreek 26); Woudsend
(nr. 145).
1759.
Leeuwarden (Nieuweburen 67, Nieuwestad noordzijde 39);
Schiermonnikoog (Langestreek 29).
1760.
St. Jacobiparochie (N.-H. pastorie); Lemmer (Langestreek C 35).
416

Schiermonnikoog (Langestreek 102); Workum (C 8).
Dokkum (Dijk D 55); Gorredijk (Hoofdstraat G 222); Lemmer
(A 25); Wolvega (Van Harenstraat 742); Workum (A 3).
Harlingen (Kleine Breedeplaats II).
1763.
Grouw (G 312); Hindeloopen (A 50); Leeuwarden (Turfmarkt 6);
1764.
Sloten (Heerenwal 49).
1765.
St. Jacobiparochie (A I15); Leeuwarden (Korenmarkt 209);
Workum (Zuidereind 78).
Harlingen (Brouwersstraat 16); Lemmer (Korte Streek F 50);
1766.
Ureterp a. d. Vaart (nr. 237).
Balk (B 63); Sloten (Heerenwal 62).
1767.
Franeker (Eise Eisingastraat 3); Harlingen (Franekereind 8);
1768.
Leeuwarden (Weaze 32).
Grouw (G 462); Harlingen (Noorderhaven 91).
1769.
Leeuwarden (Nieuwestad noordzijde 121).
1770.
Ballum (puntgevel); Nes op Ameland (tegenover nr. 90); Nijland
1771.
(nr. 6); Sloten (Lindengracht 15).
1 773 .Leeuwarden (Amelandstraat 42); Lemmer (Langestreek B 20);
Sybrandahuis (a. d. Dokkumer Ee); Workum (Noordeinde 40).
Ballum (puntgevel); Lemmer (Langestreek B 35).
1775.
XVIIIc. Balk (B 366); Bolsward (Appelmarkt 5, Marktstraat 2); Dokkum
(Koningstraat C 7 8); Gorredijk (Hoofdstraat G 48); Harlingen
(Franekereind 40, Groote Breedeplaats 14 en 26a, Havenplein 26,
Heiligeweg 22, Noorderhaven 104, Voorstraat z6, 28 en 32);
Heerenveen (Lindengracht 98, Tweede Heerewal A 33); Hindeloopen (C 63); Joure (Midstraat A 409); Leeuwarden (Druifstreek S7, Eebuurt 12 en 14, Grachtswal zuidzijde 167, Groote
Hoogstraat . 32, Kleine Hoogstraat 18, Nauw 172, Nieuwestad
zuidzijde 78, Nieuwesteeg 5, Tweebaksmarkt 32, Weerd 16);
Lippenhuizen (L 190); Makkum (D 118); Sloten (Voorstreek Io5);
Workum (Noordeinde 35).
Gorredijk (Kerkewal G 63); Lemmer (Langestreek B 44, Nieuwe
1776.
Buren E 4, G 19); Sloten (Heerenwal 63).
Ballum; Ylst (voorm. N.-H. pastorie, achtergevel).
1779.
Joure (Midstraat A Io2); Lemmer (H 61); Oldeboorn (Hoofdstraat).
1780.
Heeg (naast nr. 88); Leeuwarden (Koningstraat-hoek Turfmarkt,
1781.
in 1797 vergroot); Sneek (Singel 8o).
Vrouwenparochie (C i55).
1783.
Grouw (G 318).
1784.
Leeuwarden (Nauw i86).
1785.
Harlingen (Schritsen 65); Workum (E 49).
1786.
Balk (B 43); Sloten (Heerenwal 56).
1789.
1792.
Vrouwenparochie (C 9).
Heeg (nr. 88); Makkum (G 110).
1793.
1761.
1762.

27
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Dokkum (KeppelstraatD 145); Heeg (nr. 266); Hindeloopen (A 85);
Schiermonnikoog (Langestreek 38).
1798.
Workum (E 7).
XVIIId. Balk (B 54, 55, 308, 346); Bolsward (Groote Dijlakker 4, 5, 19,
31 en 32, Marktstraat I, 17) ; Dokkum (Kleine Breedstraat B 104) ;
Drachten (hoek Moleneind-Zuiderbuurt); Franeker (Zilverstraat 49); Gorredijk (Brouwerswal: „De Koornbeurs"); Harlingen
(Brouwersstraat 7, Franekereind 14, Heiligeweg 18 en 24, Noorderhaven 33, Voorstraat 16, 44, 5 8 , 95, Zuiderhaven 38, 65); Heerenveen (Breedpad 512, Oude Koemarkt 84h, Tweede Heerewal A 39
en 51) ; Hindeloopen (A 6o) ; Leeuwarden (Breedstraat 52,
Druifstreek S9 en 63, Eewal 53, 73, Galileërkerkstraat 17, Groote
Kerkstraat 20 en 29, Hoekstersingel 1, Hofplein 33, 44, St. Jacobsstraat 15, Nieuwesteeg 3, Noordvliet 7, Ossekop 9, Weerd 18,
Zuidvliet 46); Schiermonnikoog (Langestreek 15); Sloten (Kapelstreek 219, Voorstreek 95); Sneek (Grootzand 18 en 6o, Kleinzand
4, 34, 60, Leeuwenburg 10 en 20, Wijde Noorderhorne 1, Paardesteeg 4, Singel 2 5, 33, 59, Wijde Noorderhaven 5); Workum
(kosterswoning der Doopsgezinde kerk, Zuidereinde 14);
Woudsend (nr. 28o).
XVIII B.
Ballum (N.-H. pastorie); Grouw (hoek Hoofdstraat bij de kerk);
Joure (Midstraat A 6o5); Lemmer (F 43, 44, H 62, I 24).
XVIII. Harlingen (Voorstraat); St. Jacobiparochie (A 196); Schiermonnikoog (Langestreek, Middenstreek 183, Vierhuizen, Voorstreek 179, 216, Zevenhuizen 2) ; Workum (Markt 116).
t I 800. Bergum (huis Sminia, thans raadhuis) ; Drachten (Moleneind
zuidzijde A 117, Zuiderstraat- hoek Zuidkade); Grouw (G 317);
Harlingen (Groote Breedeplaats 4) ; Heerenveen (Breedpad 633).
1802.
Balk (B 324, fragment).
1805.
Gorredijk (Brouwerswal G 232); Harlingen (Voorstraat 36);
Oldeboorn (Hoofdstraat) ; Woudsend (nr. 139).
18o6.
Gorredijk (Hoofdstraat G 41, Kerkewal G S4); St. Annaparochie
(B 193).
XIXa. Beetgum (nr. 154, N.-H. pastorie); Bolsward (Marktstraat 9);
Grouw (G 282); Harlingen (Lanen 2, Noorderhaven 17, Schritsen
3 2 -34, Tweede Heerewal A 5); Leeuwarden (Eewal 65, Groote
Kerkstraat 73, Nieuwestad noordzijde 49 en 51, Zuidvliet 10, 12
en14);Makkum(A21,B35,C36,87,D77,136en144,G9S);
Sloten (Voorstreek 107); Sneek (Biesketorensteeg 1, Geeuwkacle 15,
Grootzand 4, Kleinzand so, I2, 18, 22, 42, Kruizebroedersstraat 53,
S9, 69, Scharnestraat 4, Singel 76, 90); Workum (Noordeinde 30,
B 68); Woudsend (nr. 286).
1826.
Gorredijk (Hoofdstraat G 44).
18 37.
Joure (Midstraat A 637).
1794.
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Register van kunstenaars en ambachtslieden.

Bladz.
Beeldhouwers.
(Ook beeldsnijders en steenhouwers.)
Aysma .
19
Dirck .
33o
Dircks, Pieter 19, 79, 241, 243, 33 0 (?),
340, 395.
Douwes, Jacob
365
Dijkstra, B.
177
Floris, Cornelis .15, 145, 21 3, 353, 395
Gabriel, J. P.
42
Haaven, G. van der .
372
Hagart, Hein
145
Hansen, Hendrik .
36
Haven, G. van der . . 116, 117, 372 (?)
Haven, Th. van der
116
? Heerts, G.
334
Hempel, Joh. George 29, 118, 239, 306
Jans, Benedictus
71
Jansz, Claes
14
Jelles, Claes
92, 243
Kinnema, Joh
41
Claes, Jelle .
92
Colyn de Nole
15, 145, 353
Collinet
43
Kooystra, C.
300
Lelienberg, W.
369
Lou(w)s, Jacob
33o, 358
Lucas, Vincent 9, 75, 79, 91, 92, 231, 308,
3 22, 353 (?), 384.
Meines, Corn.
325
Minnema, Hans .
36
Minnema, Hendrik
36

Bladz.
Monogrammisten:
P. D., zie bij Dircks.
A.F.
391
B. G..... 1 5, 79, 9 1 , 223, 33 1 , 365
H. G.
263, 264
G.0.H..
223
27
M. H.
D ..
336
P. I. M..
384
Y. R. (?)
523
F. S.
243
H. T.
222
Nauta, Gerben J..
234, 306
Nauta, Pieter
177
Penaat, W..
3 06
Pieters, Jan
36, 37
Posthumus, Pieter Pz.
41
Schadde Zn., Joh...
239
Schroder
36
Schunneman, Joh.
36
Schunneman, Hans .
41
Swalue, E.
14
Winsents, Bart.
309
Xavery, J. B..
lor, 114
Bouwmeesters.
(Aannemers, architecten en ingenieurs.)
Aaken, Jacob van
183
Adriaensz, Pieter .
197
Alberts, Bonne
164
Balck, Claes Bockes .
176
Bosch, Jac. van den
182
Bruns.
89
419

Bladz.

Bladz.
309
Dirks, Eib..
234
Disma, Auke Bouwes
Dominici, Marten (zie Douwesz.)
Douwesz., Marten
36
6i
Douwes, Outger .
117, 238
Douwes, Willem .
103, 104
Ede, Abe
Everhard .
242, 243
183
Frederiks, Corn.
z5 i
Frowein, J. F. L.
369
Galtema, Simen
195
Goverts, Marc.
36, 38
Gysberts, Jacob
323
Hamstra, S. Y.
Hardeman .
45
6i
Hessels, Foppe
183
Hofkamp, W. C. A.
117, 118
Husly, Jac. Otten .
36
Jacobs, Abr.
Jansz., Barth
174
I 17
Jelles, Eelke .
321
Johannis, Eilof
84
Jones, Claes .
370
Jouckes, Jentje
Keyser, Hendrik de .... 197, 251, 252
106
Claesz, Corn.
36
Kleef, N. van
Kros, A. C.
174
Cuypers, P. J. H...... 12, 64, 85, 192
Lokhorst, J. van
174
Marot, Dan....... 114, 192, 209, 215
I z
Meintema, D.
Molkenboer, Th
44, 45
Monogrammist F. S.
243
179
Noordendorp .
116
Norel, Hendrik
308
Nijsloot, P.
37o
Pybes, Tiepke
Romein, Thomas 33, 74, 1 74, 176, 178,
180, 188, 189.
170
Roodbaard, L. P.
108
Saegman, Roelof .
6o
„Sehler" Hendrik
420

197
Sexbierum, Pieter Adr.z. van
Sjoerds, Sybren .
70
Stoett, F.
194
61, 176
Swart, P. de
108, 119, 373
Tepe, H.
270, 271
Thomas, Theunis
196, 339
Veenstra, G. J..
34, 209
Vredeman de Vries
170
Wielen, G. van der
84
Zijlstra, Hendrik .
Damastwevers.
205
205

Laeter, Abr..
Poemeren, E. van
Geelgieters.

51, 52
Geerts, Lieuwe
Monogrammist E. E. V. (?) .. 138
192
Nagtheim, M. H. .
282
Trotz, A. C.
Glasschilders.

Gonggrijp, Thomas en Tjalling . 3 z7
300
Nicolas, J.
161
Staak, Jurjen
Staak, Ype 7, 70, 113, 159, 161, 3o7,
3 24 (?), 3 2 5, 347.
Staak, Ype en Jurjen .. 261, 300, 304
41
Wopkes, Gerben .
Goud- en zilversmeden.

Aalsum, Sacco van
Andeles, Andele

Andeles, Eise
Andringa, J.
Asten, Wyn. Baerens van
Atsma, Hans .
Baert, Claes
Bómke, Val. Casper .
Brongersma, Hild
Brunsvelt, Aug.
Brunsvelt, Harm.

338
8o, 390
159
294
19
32z
45
9, I I
323, 324
340
340

Bladz.
191
Buissink, Jul.
250
Christiaansz., Hans .
3, 69
Daum, H..
2
Dillenck, Harm.
315
Doedes, Jan .
42, 81, 216
Domynicus, Wybe
Dorsman, Pieter
373
86
Douwes, Jan
216
Dronrijp, Jac.
Eekhoff, Theod.
224
Eerdmans, Bern.
357
Elgersma, Rich. 16I, i66, 229, 246, 259
Elgersma
149
Fabritius, Gaeff Meyn.
349
64, 221, 254
Feddema, I.
Feijijen, P.
277
Groenevelt, J. van
339
86
Hotses, Alger
Huegens, Arn.
224
Jacobs, Harm.
327
187
Jans, Joh..
Jansen van Isens, Wyger .... 104, 138
Jelgerhuis, Joh..
357
Keetel, Jan .
82
Kempen, van
146
Claeses, Alger
284
2, 150
Cornelis, Klaas
Cuperus, H.
324
Laurens, Thomas
107
Lely, Gabynus van der .
I2
Lely, Jarich Gerritsz van der
22
45
Lely, Joh. van der .
Lolly, Wybr.
257
198
Lutma
Meeter, P
194, 229, 265, 357
Melchiors, zie Oostervelt.
Mensma, Ar.
82
Mensma, Nic.
138, 25o
Oling, Lucas
357
Olthof, J.
277
Oostervelt, Jan Melchiors 21, 220, 249,
327.
Passamier, Andreas
3

Pereboom, J..
Poppe, Corn..
Roos, Corn.
Roos, Frans Corn.
Schut, H. W.
Sinnema, Hessel
Scheversteyn, Ate
Smedema, Jippe
Storm, B.
Swalue, N..
Swartwolt, 0.
Tekelenburg, Eng. van
Thomas, Laurens
Valk, Joh. de
Verlee Wzn., Elb.
Vianen, Adam van
Visch, Andries
Visser, Rimb.
Wal, M. S. de
Westerbaan, B.
Winter, Joh.
Wit, Pieter de
Wijngaarden, A.
Wyntiens, Eelke

Bladz
229
306
231
366
254
7, 157
16r
338
42, 43
8o
19, 239
45
259
161
294
213
II

340
35
352
I2
243
22I
73

Monogrammisten:

GA.
H A gekroond
SA
SA
B
B en onleesbaar
AB
AB
M B aaneen
VCB
C M D of C V D aaneen

D W D en kroon .
HD.
H D aaneen .
JD
P D waarboven eikel .
AE

6, 166
322
338
366
331
255
297
384
65
9 , II
337
1 34
373
334
315
373
21, 46
42 1

Bladz.

Bladz.
I E gekroond
T E (?) aaneen .
TSE (?).
F (?)
I P G (?)
TG.
H en bel
AH.
AH(?)
HH.
HH.
K H.
L H en roos (?) .
AI.
A I in gekroond schild . .
C F I en bloem
EI.
GI.
HI
II
0I
PI
RI.
VI
CK
H L aaneen
T F L (?) .
H M aaneen
HM
HM
H M gekroond
W0
AP
IP(?)
IHP.
'H Q
.CR
IR
I R en druiventros
PR
AS
CS
HS(?).
422

227
224

163
321
277
16, 108
34
373
106
1S7
352
3So
137
92
45
9
118

386
307
317
29
99
3o
104, 138
2, 150
6, 7
. 224
225, 336
307
146
166
237
288
321

306
387
390
310
277
146
246
229
65

I S en bokaal
PS.
TS
T S dooreen
W S aaneen
AV (?)
IIV(?).
EW
GW
G W in schild
IW
RR
W
HY

87
26o
334
163
86
IOI
'cm
315
75
35o
236
34
315

Meesterteekens (enkel):
250, 35o
beker of bron (?)
bloempot
33
boom .
307
287, 390
eend .
hand gekroond (Antwerpen?) . 86
288
hond
119
kalebas gekroond
kan in schild
349
kan en visch
335
118
kersen (3) in schild
klauw
33
lelie
46, 384
294
man met knods
231
roos .
118
schild met 3 kersen .
119
schild met 2 palen .
42, 351
schild met ster
224
schild met vogel.
schild met zwaard tusschen
. 157, 281, 35o
2 eikels (?)
192
sleutel
42, 3 51
ster in schild .
12
takje met klaverblad
163, 340
visch
265
visch gekroond .
224
vogel in schild
139
vogel (?)

Bladz.

Bladz.

vrouwekop (?)
139
zwaard in schild .
43
zwaard tusschen 2 eikels (vlammen ?) in schild ... i57, 281, 35o

93, 99, 104, 147, 166, 185, 21 9, 237,
242, 246, 249, 2 54, 2 59, 2 94, 315, 326,
339, 357, 3 82 (?).
Fremy, Claudius
271, 282
Fremy, Mammes ... 105, 179, 277, 284
Ghein, Peeter van den
233
Grave, Jan Albert de 6, 71, 75, ,o8,
119, 134, 141, 2 3 1, 281, 3 04, 346, 355
Gravius van Hoeytema, zie Riemers.
Hachser, Frans
325
Hall, Gregorius van 35, 131, 161, 229,
285, 324, 326, 342 , 367.
Harmannus .
323
Haverkamp, L. H. 51, 74, 131, 13 3, 276,
373, 3 8 5, 388.
Herman ... 273, 274, 275, 32o, 3 2 3 (?)
Hermannus .
17, 19, 261
Johan.
267
Johannes .... 218, 262, 267 (?), 269 (?)
Kempe, H..
119
Kokenbaker, Hendrik
77, 266
Koster, Gher.
108, 344
Crans Jz., Cypr. 34, 43, 108, 2 73, 277,
280, 292, 345, 361.
Crans, Jan
58
Crans, Corn.
72, 275
M(echelen ?), Gert V.
338
Meurs, Henr....... 233, 247, 292, 387
Monogrammist G. W. ? E ( ?) 334
Monogrammist M.F. S
385
Muller, Nic.
292, 300
Nicolaas
5 7, 270
Noteman, Jacob 27, 43, 5 0, 74, 8o,
81, 102, 117, 131, 139, 146, 185,, 227,
26o, 287, 289, 2 93, 343, 347, 354, 379,
388.
Obertin, Andreas 4, 16,104,í6o,320,
3 6 4, 386.
Obertin, Nic. Rog.
16o
Overney, Petrus 28, 39, 7 1 , 75, 102,
III, I17, 143, 152, 162, 220, 222, 224,
263, 281, 283, 286, 292, 297, 3 24, 327,
33 8, 357, 379, 3 8 3, 391.

Kartografen.
Gualtheri, Pibo
Rameau, J. J.

86

39

Klokgieters.
Aalten, Willem van
14
Ameroy, Corn.
233
64, 331
Arck, Eppe van der
5
Asten, Bern. van ...
Balthasar, Jurjen 81, 103, 142, 1 5 8, 159,
162, 186, 218, 239, 264, 265, 283, 285,
3 18, 33 1 , 337, 353, 3 68 , 389.
Bergen, van
16i, 323
Bergen en Zoon, van
6o
Bergen, Andreas van .
284
Bergen, A. H. van
3, II, 277
Bergen en Zoon, A. H. van
z68
Bergen, A. H. en M. A. van
343
Bergen, A. H. en U. A. van
242
Bergen en C°, H. van
269
Boister, Aelt
36o
Bomen, Joh. van
z68
Borchardt, Joh. 19, 27, 93, 133, 167,
2 59, 2 94, 301, 302, 310, 320, 3 2 3, 329,
355, 383.
Borchardt, Steven
284, 294
Both, Thomas
14, 147
Bremen, Joh. van
353
Burgerhuis, Jan
73
Butendiic
257
Butendiic, Aernt
93
Butendiic, Gerrit .
69, 242
Butendiic, Steven 72,107, 113, 146, 310,
33 o, 386.
Derck, Joh. Nic.
287, 332, 36o, 361
Deventer, Joh. van
71, 254
Falck van Neurenberg, Hans 2, 3,
7, 17, 21, 23, 39, 53, 5 6, 74,

423

Bladz.

Bladz.

Petit en Fritsen .
1 39
Reinerus
103, 219
Riemers Gravius van Hoeytema,
` 5o, 307
Jelte, Pier en Johan
346
Roeyer, Nic.
Schimmel, Gerh..
373
Schmidt, P.
327
Schonenborch, Johan 106, 144, 166, 219,
227, 269, 2 74, 2 75, 359, 379.
Seest, Christiaan
321
Seest, Christiaan en Jan 8, II, 15, 157,
160, 302, 344, 347•
Seest, Jan en Christiaan
8
Seest, Pieter .... 33, 6o, I12, 281, 284
Seghebodus
77
Simon, M (?), Franc..
IN.
Steen en Borchardt 5, 58, Io 5 , 163,
347
Steghe, Johan Ter 2 3, 3 1 , 74, 8o,
129, 1 3 1 , 1 33, 1 79, 243, 247, 287, 310,
3 z8 , 379, 391•
Stephanus 43, 78, 139, 150, 155, 231,
302, 380.
Tersteghe, zie Steghe Ter.
Tolhuis, Jan
325
Valterus („Norimberghe" ?)
339
Venlo, Johannes van .
269
Vermaten, P..
327
Vorscoten, Jan van
113
Waghevens, Jacob
112, 179
Wegewart, Hendrik 34, 69, 83, 140,
142, 150, 220, 222, 239, 337, 35 1 , 369,
373, 3 84, 3 8 5, 389.
Wegewaert, Wilh. 21, 73, too, 345, 364,
366.
Wou, Arent van .
229
Wou, Arnoldus van .
5
Wou, Geert (Gerhart) van 16, 20, 23,
3 0, 3 1, 70 , 74, 80, 81, 106, 129,
131, 1 33, 1 44, 150, 219, 227, 233, 236,
246, 26 9, 274, 2 75, 280, 287, 3 1 9, 359,
3 6 5, 379, 3 86 , 391.
Wou, Johannes van
323, 341

Wou, Johannes Gerardus van ... 329
Zael, Goebel
43, 149, 285

424

Medailleurs.

Ansoaldo, muntmeester
Block, Coenr.
Domaricus, muntmeester
Floris, Cornelis
Lutma de Jongere
Madelinus, muntmeester
Monogrammist I. P..
Secundus, Janus

244
213
217
213
213
225
367
213

Orgelmakers.

Bakker en Timmenga
29
Dam & Zn, L. van
35
Dam, L. en J. van
226, 353
Gruisen, A. van
297, 385
Gruisen & Zn, A. van .
248
Gruisen, W. van
385
Harmens van Berlikum, Jan
372
Hillebrand(s), J. A. 264, 286, 300, 327
Hinsch, Alb. Ant. . 27, 29, 41, 118
Knol, Rud
15
239
Mittenreyter, Joh.
Muller, Christ..
187
Raadersma, P. J.
149
Snitger, Arp
309
Schwartsburg, M....
190, 353
Swartsburg, J. M.
190
Ypma 372
Planetariummakers.

Eisinga, Eise Jeltes
98, 246
Meulen, C. Jz. van der ...... 314
Siderius, Lolke
87
Wright & Cole .
212
95,
Pottenbakkers.

(aardewerkmakers.)
Blok, Hein .
Boudilufi .
Dexter

226
75
244

Bladz.

Bladz.

Dextra, Jan Th.
33
Gnaeus Ateius .
25
361
Kingma .
Mando
357
Monogrammist I. S. .. .. . . . . 290
Monogrammist K. S. ...... z90
22o, 378
Sybel, Adam G.
363
Tichelaar .
Ursulus
244

220
Hoogstraten, D. van
214
Jacobsz, Lambert
214
Janson van Keulen, C.
178
Jelgersma, R.
Keyert, R.
178
Kooy, W. B. van der .. 176, 178, 224
Kuveenis, Jo
214
Lap, H.
154
Lievens, Jan
181
Linde, Adr. van der
42
Linse Jr., J.
306
Lutzens, Aede
390
Monogrammist T. H. J
96
Monogrammist H. M. 0. ..
310
Munnickhuyzen, Johan van ....
38
Murant, E.
214
Nason, P.
214
Pellecom, M. van
134
Rembrandt
213, 275
Reynes, D.
62
Roos, Joh. Heinr.
181
Rosen... (?)
86
65
Rubens
Schaafsma, J. P.
I17
Schelte, zie Bolswert.
Schoor, A. van .
214
Schuurman, Anna Maria van
98
Stadema, S.
296
Swart, F.
96, 253
Tanjé, Picter
38
Victors, Joh.
275
Werf, L. van der
68
Wieringa, N..
213, 215
Wigmana, Gerardus .
12
Wilde, J. de
214
Willaerts, A.
214
Woutersin, L. F.
88
307
Ypes, P.

Schilders.
(Ook teekenaars.)
Accama, B.
224
214, 215
Accama, B. en M.
Bakker, P.
117
Baur, Nic.
124
Beekkerk, H. W.
178
Beelt, K..
88
Beerstraten, A.
214
Beck(k)er, J. C. W..
233
Beuckelaer, Joach.
154
Beyeren, Adam van
214
213
Bisschop, Christoffel.
Boëthius zie Bolswert.
Bolswert, Boëthius en Schelte a 38
Bos, F.
39
Bote, zie Boëthius.
Dalens III, D.
178
213
Durer, Albrecht
Dijk, Phil. van
181
Dijck, A. van
253
Dijkstra, Hans .
108
Els, Frans van der .
64
Folder, P..
382
Geertjen van St. Jans
183
Geest, Wybrand de
213, 224
Grebber, P. de
310
Hanneman, A
214
Haringh, M.
214
Harst, D. van
65
215
Hauck, F. L..
Hayema .
177, 178
Hoffman, B..
138

Schrijnwerkers.
? Heerts, G.
Jans, Ben..

334
71

425

Bladz.
Jurjens, P.
? Kinnema, Joh. .
Meines, Corn.
? Posthumus, P. Pz.

41
41
325
41

Monogrammist en :
A. F .
M. H.
P. I. M. ..
? I. v. S. ..
Swalue, E.
Winsents, B.

391
27
384
320
24
3o9

426

Tapijtwever.
Baart, Alex

177
Tingieters.

Rees, Gerrit van .

265

Monogrammisten:
C C (gekroond) en zon
HL
IHR
WRV

237
254
231

246

Uurwerkmakers.

Stucwerkers.
Albisetti, Gi. Bat.
Barberino, Jos.
Martens, J. E.
Monogrammist J. B.
Schaak & C°, Ad.

Bladz.

177
177
178
369
239

Anders, Joh.
B6kland, P.
Eekhof, Herm.
Ratsma, A..
Watsis, Watse

I58
177
310
373
137

Register op persoonsnamen
(behalve kunstenaars en ambachtslieden).
Bladz.

Bladz.
A.

Abbema, Pibboni Ovitius van,
329
predikant
369
Abbema, Rickie Jacobsz
263
Abbinga, Bjuck van
Abbinga, Roxt van
79
192
Abbinga
Abbinga, zie ook: Scheltes.
Abbring, S.
149
260
Abinga, Siuck
29
Adelen, van
Adius
377
Adius, Izaak Martin van
372
Aeriens
34
Aeriens, Joris
34
Aggema, Ake van
365
Agricola, Gerardus, prior ..... 91, 93
Aisma, zie : Aysma.
Acronius .
3
Acronius, Mart., generaal .. .... 3 20
Albada .
314
197
Albertsz., Dirck
239
Alexander VII, paus
Almohaden, dynastie der .... 316, 38o
325
Altena, van
332
Alting, Ijpens, predikant .
91
Amersfoordt, J..
202
Andeles, Hillebrand
104
Andla
Andringa
249, 2 75, 321, 328
Andringha, Gatze van .
309
Andringa, Livius Theodorus van 329
329
Andringa, Reinier van

Arentsma van Idsinga, Gysbert 79
92
Arnoldi, Nicolaus, hoogleeraar
176
Auckama
240
Aumale, d'
Ausma
52
Aylva, (van) 14, 16, 52, 56, 138, 149, 1 5 7 ,
162, 163, 224, 3 24, 33 2 , 340, 354, 366
Aylva, Cunera van
78
Aylva, Douwe van
33 6, 341
368
Aylva, Epo van
Aylva, Ernst van
340
286
Aylva, Fokel van
Aijlva, Frans van
331
17
Aylva, Hobbe van
225
Aylva, Julia Augusta van
Aylva, Pieter van
79
Aylva, Rienck van
77
Aylva, Sicco Douwe van
336
196
Aylva, Sybolt van
Aylva, Taco van
75
368
Aylva, Tjaerd van
366
Aylva, Uylck van, Jfr.
III
Aylva Rengers, Ulbo
Aysma (Aisma, Aijsma), (van) 5 2, 1 65 ,
356.
Aysma, Schelte van
365
232
Aytta, Gerbrand van
232
Aytta, Hector van
B.
35o
Baarda, G. S.
Baerdt, (van) ...... 119, 130, 2 49, 349

427

Bladz.

Bladz.

Bakker, S.
359
Balbian, Alexandrina
310
Baljee, Jacobus Martinus, Raad
van N.J.
193
217
Balkius, B., ds.
272, 273
Barels
Battaerd, zie : Corbelijn.
260
Bauwema, Bynck van
I83
Beets, Mr. N.
185
Beieren, Albrecht, hertog van ..
224
Bekker, Balthasar
92
Becker, Jac. Rodrigues de .....
224
Bekker, Joh. Henr., ds.
322
Bennema
161
Bergen, van
Bergsma
51, 161, 215, 381
Bergsma, Johannes Casparus ... . 263
Bergsma, Lucia Petronella ...... 261
Bergsma, Willem, dijkgraaf ..... 261
222
Bernaerdts, Sybe
Beukers
I13
Beuckens
113
Beyma, van
106
Binkes
41
Bisschop, Christoffel.
213
Blok
227
Blok, de, zie : Lycklama a Nyeholt
Bodenheim
182
Boelema, Ritske
193
Boelens, (van)
224, 282
Boelens, Ayzo
282
Boelens, Boelard .
282
Boelens, Hillegonda Ipekien van. 282
Bogardia, Titia
94
Bockema .
i6
Bolta
26o
Borghreeff .
33o
Boshuizen (Boshuysen), Philip van,
greitman
194, 208, 229
Bosma
264
Botma
54, 264
Botina
97, 165, 166, 216, 341
Botnia, Bauck van
384

Botnia, Frouck van
384
Botnia, Hys van
20
Botnia, Jarich van
94
Botnia, Sydts van (I. 1548)
384
Botnia, Sydts van (t 161 5) ....
384
Botnia, Tjalling van
91
Bourbon, Charlotte de
213
Bouricius
3, 1 4, 74, 241, 318
Bouricius, Martinus
74
Bouwmeester
248
165, 166, 167
Broersma, (van)
Bronchorst
192
Bronchout, Andr. Lucia
79
Brouwer-Jakles
92
224
Brunet de Rochebrune
Buma, van
169
Buma, Hopkje .
202
Burmania, van I, 2, 82, 106, 15o, 157, 193,
218, 219, 220, 224, 229, 3 8 5, 3 8 7, 388.
Burmania, Duco Gerrolt van
387
Burmania, Duco Martena van
390
225
Burmania, Epo Sjuck van
229
Burmania, Georgius .
225
Burmania, Laes van .
Burmania, zie ook : Martena.
Burmania Rengers, zie : Juckema
Buwalda
353
I4
Buygers .
Bijbelsche personen:
Aaron
32, 357
109, 382
Abraham .
II0, 314
Adam en Eva
369
Ananias .
David ...... 43, 226, 229, 310, 318
Esau
235
Lazarus
41
Loth
98
Mozes . . 32, 42, 131, 147, 178, 284,
3 2 4, 357.
98
Noach
378
Saba, koningin van
Salomo
38, 187, 378
110
Zacheus

428

Bladz.
C zie K.

D.
Dekama (Dekema)
13, 95, 224
Dekema, Albert van
223
Dekama, Anna
92
92
Dekama, Jarich van
Dekama, Juw van
91
229
Dekama, Lucia van
Dekema, Lutz van
309
Dekema, Pieter van
185
Dekama, Ydt van
79
Dekema, zie : Dekama.
Dodo, abt
386
Doenia, Anske
78
Doma, (van)
165, 167
Donia
361
Donia, Bonifacius Harinxma van,
zie : Harinxma.
Donia, Bonno van
361
Donia, Rixt van
367
Donia, Sits .
79
Doria, Andreas, admiraal
213
Douma
29, 218
Douma, Jan van .
225
Douma, Laes van .
225
Douwema, Edzard van
217
Doys
224
Dunte, Georg van
91
Du Tour
33
E.
Eegen-van Setten, Dr.
Eekhoff
Eekhoff, W., archivaris
Eelbing, Mathias van, pastoor
Eelsma
Eisinga, zie : Eysinga.
Elgersma
Elcama, Haio
Elcama, Johannes van
Eming, Minne van
Eming(h)a

216
174
213
275
29

41
266
266
309
284

Bladz.
Eminga, Pybo van
334
Eminga, Tyemck
243
Eppo
56
Erasmus
213
Espelbach, G. van
I18
Eysinga
2 49, 324
Eysinga, Jvr. van
216
Eysinga, Aede (t '551)
322
Eysinga, Aede (t 1619)
323
Eysinga, Anna van
1 94, 22 9
Eysinga, Jhr. Frans J. J. van . . . 205
Eysinga, Genius van
322
Eisinga, Jelte Eises
246
Eysinga, Junius van
231
Eysinga, Pieter van
286
Eysinga, Tjallingh van (j. 1613) . 286
Eysinga, Tjallingh van (t 1658) . z86
Eysinga, Tjallingh A(e)do Johan
van Heeringa van
286, 287
Eysinga, Tjallingh Johan van
Heeringa van .
287
Eysinga op Heeringa
248
Eysinga, Jan Schelte Hessel Roorda
van
286
F.
Faber, 0., predikant
Faetsma
Feelses, Jouke
Feitsma
Feitsma, Eets van
Feitsma, Hessel
Feitsma, Isck van
Feytsma, Jelger van
Feitsma, Ofko van
Feitsma, Ryoerd
Fennema
Fereres, Petronella
Feytsma, zie : Feitsma.
Florissen
Fogelsangh .
Fogelsangh, Theodorus
Fons, Hoeko, pastoor

246
193
381
165
149
243
64
243
243
243
43
309
227
163, 165
168
19
429
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42
Fontein, Gysb., ds.
212
Fontein Tuinhout .
Foppes, Saecke, officier
233
348
Franckena, Bernardus
Franckena, Mathias
345
Franckena, Rignerus
345
346
Fredericus, pastoor .
16o, 182, 215
Friesma
321
Frisius
Frittema
42
G.
194
Gabbema
137, 248
Galama (Galema)
20
Galama, Galo van
Galema, Otto van
149
Galama, Seerp .
zo
Gal(a)ma, Tziest van
336
Galema, zie: Galama.
Galland
"4
Gerike, Christoph .
92
Geroldsma, Idsardus
92
Gerritzma, H. A.
260
Gerroltsma, S..
249
Giffen, A. E. van .
111
Glinstra .
193, 241
Glinstra, Johannes van
317
Goorle, David van .
225
Goorle de Zoon, David van
225
Goslinga
51, 52, 249
Goslinga, Ernst van
79
Goslinga, Claas, burgemeester
310
Goslinga, Sicco van, grietman
lor
Goslinga, Sipt.
395
Govertszoon, Dirck, apotheker
92
Graethinga, Rientje van
231
Griex, Gisbert .
310
Griex, Josina
310
Grons
353
Grons, Klaas
353
Grotenhuis, van
30
Grovestins . 2, 82, 1 33, 1 34, 1 45, 150
Grovestins, Wijben
239
430

Bladz.
H.
Haarsma, zie : Haersma.
Habbema, Gerlacius, predikant
335
Haenstra, Rintse Watses
310
Haersma (Haarsma), (van) 1, 3, , 6, 7, 52,
155, 161, 215, 261, 3 0 3, 304, 318.
Haersma, Aurelia van
52
Haersma, Eelco van .
224
Haersma, Geertruida van
52
Haersolte
29
Haersolte, Rutger van, grietman . 29
Haitsma .
157
Halbertsma, Eeltje
158
Halbertsma, Joost Hidde ... 158, 176
Hanechroot, Melch, ds.
225
Hanenburg
250
Hanenburg, Walkj e
252
Hania .
I, 157
Hania, Watze van
19
Haniama, Viglius
22
Hannya, Titus van, hopman . . . .
23
Hannya, Viglius van, hopman. . .
23
Hansma .
372
Hardenbroek, van .
165
Haren, van .
32, 35, 349, 350
Haren, Duco van
349
Haren, Onno Zwier van
35o
Haren, Willem van
32, 349
Haren, Willem Anna van, grietman 347
Harinxma
57, 249, 341
Harinxma, Hartman van .
380
Harinxma van Donia, Bonifacius. 361
Harinxma thoe Slooten, Douairière
Mr. C. L. baron van
216
Harinxma thoe Slooten, Mr. M. P
D. baron van
294
Harinxma thoe Slooten, Mr. P. A
V. baron van
216
Harckama (Harckema) .
1, 303
Harkema, Eesck van
334

Bladz.

Bladz.

Heemstra, (van) 51, S7, 165, 1 68, 224,
286, 358.
Heemstra, Epo van
359
Heemstra, Ida van
359
Heer, Nicasia van der
III
Heerama, zie : Heerema
Heerema
39, 42, 48
92
Heerema, Atke
Herema, Auck van
243
Heerama (Herema), Gerold (Gerrolt)
91
van
91
Herama, Hilck van
365
Heerema, Jel
91, 92
Herema, Luts van
340
Heerema, Ydt van .
Heeringa (Heringa) ..... 146, 250, 253
Heeringa, Bernard van (t 1 5 8 3) . 222
Heeringa, Bernard van (t 1638),
222
hopman .
286
Heringa, Fokel van
Heringa, One
2 86
Heeringa, zie ook : Eysinga.
Heerma
5 I
Heerma, Goslick van, grietman 41
224
Heersma, Anna Maria van

Laurentius
63
Leonardus
65
Ludger
338
Maarten
42, 77
Maria (H. Maagd) 4 2, 44, 45, 49, 64,
77, 8o, 99, 191, 218, 229, 2 57, 338.
Michaël .
116, 120, 362
Nicolaas
333
Petrus
3, 82
Raimundus van Pennafort . .
191
Rochus
92
Thomas
191
Vincentius
77
Vitus
229

Heiligen:
192
Anna
273
Apostelen
65, 92
Appolonia
Bartholomaeus
218
6a, 64
Bonifacius .
191
Dominicus
Evangelisten...... 79, 154, 284, 357
65
Franciscus Xaverius
297
Fredericus .
92
Hubertus
191
Hyacinthus
Ignatius .
65
191, 361
Johannes .
361
Jozef
Catharina
77, 333

Heckma, van
193
Heloma
134, 1 57, 373
Heluma
349
32, 240
Hemmema
Hemmema, Elisabeth .
32
Hemminga
282
232
Hendrickssoen, Joh., pastoor
Herama, zie : Heerema.
Herema, zie : Heerema.
Heringa, zie : Heeringa.
Hermana, Hessel van .
27
Hermans, Wendelmoed
I 89
Hertoghe, Laurentius, bisschop . . 189
Hesenaer, D. E. L.
107
Hessels, Syts
14
Hessen-Kassel, Maria Louisa van 178,
181, 190, 202.

Hettinga
Hiddema .
Hippokrates
Hittinga
Hofman, Taede Alberts
Hogenburgh, Richtje
Holdinga, (van) .
Holdinga, Hayo van.
Holdinga, Wilco van .
Hollinga, Barbara van .
Horreus, G., predikant

21

248
96
193
262
310
259
187
195
225
359
431
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Bladz.

91

Jong(h)ama, Edo
286
Jongama, Wijts
49
Jongema, zie : Jongama
Jongestall
248
Joosting, J. G. C.
383
Jowiers, Jor .
38o
Juckama
157
Juckama, Fried
322
Juckama, Worp van
241
Juckema van Burmania Rengers,
Sjouck Gerrolt
390
Juckema-Cammingaburgt, Eduarda
Lucia van .
390

Hottinga, Catharina? (t 1 539) • • •
Hottinga, Catharina van (t 1655)
Hou(k?)sema, Eck van
Houth
Howarda
Hoxwier, Fueck
Hoxwier, Luts
Huber, Agneta
Huber, J. L.
Huighes, Hessel van
Humalda
Humalda, Cecilia van
Humalda, Tiemck van (t 1642) .
Humalda, Tiempke van (t 1575)
Huijghis
Hylkama, van

z6o

336
4

22

260

20

92
246
246
356
3
287
26o

365
356
113

I.
Ibema, Poptatus, pastoor
Idsinga, van
Idzaerda, Baerte van
Idzaerda, Haiko Meines van
Idzaerda, Meinardus .
Idzerda, van .
Inthiema
Inthiema, Reinhold van
Ipma, Hessel
Iuckama
Iwsma, Dodo, pastoor

275
107
348
348
348
348
372
372
14
z6o
275

• •

J.

Jaersma .
336
Jaersma, Siv. van .
336
Jakles, zie : Brouwer.
Jacobs, Gysbert
42
Jansz., Albert, burgemeester
174
Japicksz., Sippe .
17
Jelgersma
i59
8
Jelmera
Jeltinga
3, 165
Jong(h)ama (Jongema) 3 8, 149, 2 53, 287
Jongema, Doucke van
149
• •

432

K.
Camming(h)a, (van) 8, 149, 185, 199,
220, 34 0, 35 1 , 396.
Cammingha, Frans Doecke van . . 199
Kamminga, Frouck van
79
Cammingha, Hajo van
9
Cammingha, Lucia van
91
Cammingha, Menno van
92
Cammingha, Minne van
91
Cammingha, Pieter van (1574/ 5 ) •
9
Cammingha, Pieter van (t 1638)
9
Cammingha, Rienck van
92
Camminga, Ruurd Carel van ... 219
Cammingha, Sits van
42
Kamminga, Sjuck van
79
Cammingha, Valerius Franciscus
van
367
Cammingha, Wytso van
9
Cammingaburgt, zie : Juckema.
Camstra (Kamstra) 26, 5z, 157, 16o,
161, 2 54, 357.
384
Camstra, Bauck van .
Camstra, Homme van
243
Camstra, Catharina van .
92
Camstra, Witze Riencks van
231
Cannegieter, P. H., ds.
224
Kanter, de
52
Karel II, koning van Engeland . .
88
^

Bladz.

Bladz.

Karel V, keizer
175
Kat, Hidde Dirksz., commandeur II
Chigi, kardinaal.
239
I07
Kingma, Ign.
Kinnema
3
158
Klases, Anderske
Kleffens
54
24
Clotarius II
Knyff
52
81
Coehoorn, van
Coehoorn, Gideon van
394
Coehoorn, Gozewijn Theodoor van 114
114
Coehoorn, Hendrik Casimir van
Coehoorn, Menno baron van ..
114
246
Cole, Johanna
25
Constantijn I
212
Corbelijn Battaerd
289
Cornelis, Gertie
Crack .
74
Crack, Hypolitus, grietman
135
Croddenbosch, G., ds
3
Crombach
2 37, 238

Lotharius I .
256
Lougen
26o
Lyaukema, zie : Liauckama.
Lycklama, (van) ... 328, 3 29, 345, 35o
Lycklama a Nyeholt 74, 1o6, 27o, 275,
282, 343.
Lycklama a Nyeholt, Pierius . . . . 282
Lycklama a Nyeholt, Rinske .... 282
Lycklama a Nyeholt, Romelia . . . 74
Lycklama a Nyeholt, Daniel de
282
Blok
Lynden, van
112
Lynden van Sandenburg, Francia
Gerardina Constantia van .. . . . III

L.
Lannoy, de .
224
Lemstra .
41
Lemstra, Hanso, ds.
38o
Liauckama (Lyauckema) . 30, 149, 309
Liauckama, Eelco (van), abt ... 3o, 220
Lieuwezoon, Lieuwe, schepen
192
Ligtenberg, R..
23, 231
Limburg Stirum, Frederik Willem
graaf van
114
Lindanus, Wilhelmus .
42
Linden, Hendrik Antonides van der,
hoogleeraar
91
Lobry Troostenburg de Bruin
182
Lodewijk de Vrome
98, 256
Loo, Jhr. Boudewijn van, raad in
den Hove,
35, 18o
Loo, Catherina van
185
Looxma
212

z8

M.
Mamminga
193
Mangadan, Ebeltje
282
Marcus, Mayke
195
Marswal, Petrus, tonne- en convooimeester
289
Martena .
88, 173, 225
Martena, Hessel van
87, 88
Martena, Swob van
225
Martena van Burmania, Duco . . . 79
Martens, Jorit
I o6
14
Meinsma ...
165, 336
Meckama, (van)
Meckhama, Ebel van .
26o
Meckama, Lucia van
336
Meckhama, Snelliger
26o
Mellema, Luts van .
243
214, 215
Meulen, van der .
Meijer
321
Minnema, Frans
49
Minnema de With
3
190
Moeller, Jhr. Andreas
241
Mockema, Anna van
Mockema, Tako van
64
224
Mockema van Unia
Moll, Cecilia
92
310
Moll, Petrus .
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Bladz.
24
41
383

Monogram I. S.
Monsma
Muller Hzn., S.
Mythologische en legendarische personen:

122
Aeolus .
25, 84
Apollo .
122
Bacchus .
78, 122
Ceres
19
Fortuna .
236
Hludana
115
Janus.
76, 8 4, 244
Mars
Mercurius 75, 127, 198, 3 1 3, 35 8 , 364
76, 178, 238
Minerva
288
Neptunus
122
Venus
N.

Nagel, Jan Hermans van der,
schepen .
310
Nassau .
181, 187
293
Nassau, Albertina Agnes van
Nassau, Emilia van
238
Nassau, Henriette Catharina van . 306
Nassau, Johan Maurits van
94
Nassau, Johan Willem Friso, prins
95, 176, 181, 190
van
Nassau, Willem I, graaf van .... 2I3
Nassau, Willem I, koning ... 170, 178
Nassau, Willem III, koning ..... 181
Nassau, Willem V, prins van 70, 95,
161, 222.
Nassau, Willem Frederik, vorst van 170
Nassau, Willem Carel Hendrik
Friso, prins van
180
Nassau, Willem Lodewijk, graaf
van
39, 170, 18o
Nauta
113
Nauta, Johannes, ritmeester
19
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Neuhusius, Eduard .
Nieuwold, J. H..
Nitszen, Caerl van der
Nijland, Hidde
Nysten, van
Nysten, Barth van

Io
187
27
1S4
81
394

0.

Oenema .
33o
Oenema, Doutje van
330
Oenema, Kempe .
33o
Oenema, Sivert Tjaerts
119
Oentsema, Hijlck
239
Oetsma, Wytzo van .
241
Ockinga (Ockinga)
93, 353
Ockinga, Hero van
92
Occo, Adolphus
213
Oosterzee, van
298
Oosterzee, Epeus van
297
Oranje, zie: Nassau.
Osinga .
5z
23
Osinga, Bets van
365
Osinga, Jauke van
365
Osinga, Seerp
365
Osinga, Sybrand van .
Osinga, Tiempeke van
365
182, 214, 215
Ottema, Nanne
P.

Papinga .
Peima, Beidts .
Peima, Tsjomme van .
Peters, Pier, rechter
Petersdochter, Auck .
Petri, Cunerus, bisschop
Petri, Theodericus
Piekenbroek, F., ds...
Pier, Groote
Pipenpoy .
Plettenberg, van
Poelstra, Agge Syb..
Poelstra, Attie Zeppe
Popma, Eesck van

181, 208
334
334
346
192
296
185
118
179, 307
30
, 224
219
219
196

Bladz.

Bladz.

205, 212, 251, 252
Popta .
Popta, Henricus, Dr. 196, 249, 25o, 252
238
Portugal, Emanuel van
Poutsma
297
139
Pyters, Claes

Ropta
52, 119
Ropta, Cunera van
118, 263
Ropta, Worp (van), grietman . 88, 263
165
Rosema, van

Q.

S.

213

Quaestius
R.

223
Rasesoon, Hessel
219
Reen, Lolke van
112
Rengers
137
Rengers, C. J.
Rengers, Lamoraal Albert Emilius III
Rengers, zie ook : Aalva.
272
Rengnalda, Fedde Auckes
336
Revius, Jacobus, pastor
Reyns, Saelyngh
139
Ringia
241
Ringia, Perck van
79
336
Ringia, Sako van
165
Rinse
Rinsma, Juw
223
Ripperda
224
Robles, Caspar de
115
Rolkama
18o
Rommaerts, Imck
348
Roorda, (van) 78, 146, 1S7, 284, 309,
321, 33o.
187
Roorda, Andreas van
33o
Roorda, Douwe van
222
Roorda, Fokel
309
Roorda, Frans van
223
Roorda, Harinck van
322
Roorda, Jan van
159
Roorda, Karel van
187
Roorda, Carel van
78
Roorda, Sybe van
162
Roorda, Syds •
322
Roorda, Watze van
Roorda, zie ook : Eysinga.
Roorda van Velzen
373

Saksen, Albrecht, hertog van ..
189
Sandberg
281
Scheltema
264
Scheltema, Aelke van
23
79
Scheltema, Gabbe van
Scheltema, Scipio van
264
Scheltes van Abbinga, Ruurd
79
Scheltinga, (van) 3, 1 34, 1 55, I59, 215,
275, 292, 293,

328.

Scheltinga, Arent Corn. van
159
162
Scheltinga, Jeltje van
162
Scheltinga, Catharina van
81, 165
Schepper, de
261
Schick, Remalia
98
Schlaumbach, Dr.
92
Schotanus, Bern.........
Schurman, Abraham Frederik van,
91
kanunnik
92
Schurman, Fred. van
Schwartzenberg 68, 195, 237, 238,
2 59, 357.
Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg
• 5 2, 35 6, 357
Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Isabella Susanna baronesse
thoe
237
Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Johanna Isabella baronesse
101
thoe
231
Selys, Marie Gertrudis de
305
Septimius Severus
Siaerda, zie : Tsjaerda.
3 67
Sibrants, Hidde, vaandrig
Sidonides, D. W.....
333
Siersma
243
119
Sieverts dochter, Griet
435

Bladz.

Bladz,

IOI, 113
Siccama (Siccema)
187
Sickama, Helena van
368
Sickema, Sjouck van
79
Sickenga, Jey
Sickinga
349
Sikkinga, E. E.
349
29
Sinnama
321
Sioerda
Sixtus, Johannes Nannes
42
93
Sjaerdema
341
Sjucksma
29
Sluys, van der
147, 149, 224, 316, 324
Sminia
286, 287
Sminia, Cecilia van
231
Speyart, Petronella van
288
Stachouwer, Johan
85
Stapert
26o
Starckenburg
307
Stellingwerf, Auke, admiraal
Sternsee, Christoffel van .....118, 263
Sternsee, Carel van
9 1 , 93
91
Sterrisee, Lucia van
229
Stinstra
196
Struiving
Stuyvesant, Louisa
91
I16
Stijl, Simon
"3
Swalue
Swinderen, Jhr. G. R. G. van ... 137
Sythiema, Haring van (t 1 557) • •
79
Sythiema, Haring van (t 1668) ..
79
Sythiema, Moed
56
Sythiema, Syds van
79
Sytsama (Sytzama)
5 2 , 155

Tiara (Tyara)
1 4, 358
Tiara, Ida
359
Tiboult, Maria van
266
Tielens, IJdt
223
Tjaerda, zie : Tsjaerda.
Tjallings, Haye, grietman
319
Tromp
226
Troostenburg de Bruin, zie: Lobry.
Tsjaerda
56
Tsjaerda (Siaerda), Biueck van .. 334
Tsjaerda, Syds
56
Tjaerda van Starkenborch, Barteld 75
Tsjaerda, zie ook: Ziaerda.
Tuinhout, zie : Fontein.
Tyara, zie : Tiara.
Tzezens, Worp
336

T.

Tadema, van
Teddes, W.
Terborch
Terwisga
Terwisgha, Aszwerius
Terwisgha, Eyse
Thoon, H. van

43G

165
333
26o
348
348
348
353

U.

Ulbes, Ymtgen .
38o
75
Unema, Janke van
Unia .
14, 26o
Unia, Rixt van
331
Unia, zie ook : Mockema.
Unckel, Egbertina Barbara van . 372
V.

Vaille, Anthones del, raedt ordinaris 174
Vegelin van Claerbergen ...... 7o, 13 0
Vegelin van Claerbergen, Catharina
Johanna
286
Vegelin van Claerbergen, Joh. 7o
Velzen, van
355
215
Verbeek
Vervou
88
Vervou, Jhr. Raes van
92
Vervou, Saepcke van
88
Vervouw, Sophia de
246
Viersen, van
159, 193
Vierssen, Jaeycke van
1o6
Visser, M. S..
212
Voet Jr., E
340

Bladz.
Vries, Tjerk Heddes de, admiraal 307
332
Vrijenburg, Doetje .
W.

92
Waayen, van der
224
Wageningen, van
138
Walta
Wassenaar
34
Weezel, G. S. Rabi van, kapiteinter-zee
34
Welderen, Odilia Amelia gravin van 390
222
Wellenbergh, Dr.
165
Wendt, de
166
Wendt, Eyso de
261
Wentholt, Ludolph Reinier
Westerhuis, Sufridus, Dr
94
Wiarda, zie : Wyarda.
165
Wibrandi
Wielinga
249
Wins, Menelaos
91
91, 322
Winsemius, P.
Wissema, van
372
Wissema, Lisck van
159

Bladz

Wisser, Hielck .
381
Wit, Jan de, kapitein-ter-zee
323
With, de, zie : Minnema.
Witsma, Ofke van
26o
Wouter, Julia Jan
294
Wyarda, Deco .
187
232
Wyarda, Doth .
232
Wyarda, Hering, pastoor
232
Wyarda, Tjallingh
188
Wiarda, Tjomme Oenes
Wyboldsma, Tetz van .
75
Wyckel, (van)
114, 26x
356
Wykel, Frouck van
26o
Wytsma, Leo van .
Y.

Ypama
Ypey .
Ythiema, Tets .

173
212
79
Z.

Zyaerda, Luts van
Zyaerda, Baerck

91
395
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Topographisch register.

Bladz.
A.

Aalsum
256, 2 57, 264
.bbega
379
Abbegawier, zie : Engwier.
Achlum .
98-1oo, 358
Achtkarspelen
1-8, 319
Akkerwoude
50
Akkrum
212, 327
Akmarijp
328
Albadahuis
314
Alderum
99
Alkmaar
41
Allingawier .
350-351, 354
Almenum
25
Ameland
8-13, 199, 289
Amelandshof
192
Amelandshuis (Stins)
199
Amsterdam 43, 93, 136, 187, 191, 307,
369. -Musea en vert. 88, 93,161,181,
182, 183, 215, 22o, 316. - Klokken
aldaar gegoten 6, 8, 11, 43, 6o, io8
I12, 134, 16o, 179, 231, 292, 300,
3 04, 321, 344, 346, 347. - zilverwerk
aldaar vervaardigd 9, I I, 12, 44, II8,
1S4, 288 (?), 294, 297. - Tinmerk
246.
Anjum .
217, 257-259
Annaparochie (St.)
31-33
Antwerpen 179. - zilvermerk . 98
Appelsga .
268
Arles
24
Arnhem .
3o
438

Bladz
Arum
351-352
Augsburg (zilvermerk)
306
Augsbuur
x62-163, 166
Augustinusga .
1-2, 7
Auckamahuis
176
Aula dei, zie : Nije-klooster.
B.

Baaium
141-142, 149
Baard
13
Baarderadeel .
13-25
Bakkeveen
273-274
Balk .
107-110
Ballum .
8-9, II
Barradeel .
25-31
Barra-huis (Boerenwoning) .... . . 231
Bartelehiem
316
Beers
13-14
Beetgum
236-238
Beetgumermolen
238
Beets
274, 275
Beetsterzwaag
274-276
Benedenknijpe
291
Bennema (Huis)
322
Bergurn ....... 59, 270, 3 03, 316-319
Bergumerheide .
319
Bergumerklooster (Klooster)
172
Berlikum .
238-240
Berlijn
154
Bested
32o
Bethanië (Abdij)
9
Betlehem (Klooster) .
316
Betlehem, zie ook : Bartelehiem.

Bladz.

Bladz.

Beukerswijk (Huis) .
I 13
Bierum
217
Bilt (Het)
31-35, 86, i8o, 194
Binnendijken (Kasteel) ,
z88
Birdaard
5o
Blesdijke
342-343
Blessum .
24o-241
Bloemkamp (Abdij) ..... 18, 142, 386
Blya
75, 397
Boer .
100
Boil
343
Boksem .
240, 241-242
Bolsward 36-50, 215, 355 2 372. -- Zilverwerk aldaar vervaardigd 21, 42, 43,
45, 46, 104, 119, 146, 150, 277, 315,
35 1 , 35 2, 357, 373, 384.
Boornbergum
300
Boorndego
2 75, 328
Boornevallei
274
Borndego, zie : Boorndego.
Bornwerd
330--331, 335
Bosum .
14-16
Botnia-huis .
94, 97
Bovenknijpe .
291
Brantgum
331
Bremen
177
Britsum .
217-218, 223, 342
Britswerd
16
Broek
69
Brongerga .
291
Brugge
42
Bruggeburen
25
Buitenpost
2-3
Burgwerd
352-353
Burmaniaterp (Terp)
76
Burum .
163
Buweklooster
3-4

Deersum
285
Deinum .
242-243
Dekama-huis
95
Dekema-state
224
Dendermonde
285
Deventer 274. -- Klokken aldaar gegoten 345, 366, 373.
Dokkum 5 I, 52, 57, 6o-69, 168,
34 2. -- Zilverwerk aldaar vervaardigd
6 5, 1 34, 16 5, 2 37, 338.
Dongeradeel .
88
Dongjum
zoo--jai
Doniaga
69
Donia-state (Terp)
25
Doniawerstal
69-75
Donkerbroek
269
Dordrecht .
215
Dorestad, zie : Wijk bij Duurstede
Dortmund
9, I I
Drachten .
59, 300-301
Driesum
51-53, 6o
Drogeham
4
Dronrijp
213, 244-247
Dusseldorp .
154
Duurswoude
276
Dijken .
69

C

zie K.
D.

Dantumadeel
Dantumawoude
Dedgum

50-6o
5 0-5 1 2 52
353-354,

367

E.

Echten .

233,

Edens

142, 1 47

Ee
Eeburg (Pakhuis)
Eernewoude .
Eesterga
Eestrum
Egum
Ekema (Boerderij)
Eksmorra
Elsloo
Engelum .
Engwier
Engwierum
Engwirden

346

2 59 --260

207
319

233, 236
319-320
155
158

351, 354
269
2 47

354
260-26!
73-752 1 33, 135
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Enkhuizen 310. - Zilvermerk 288. Klokken aldaar gegoten 5, 27, 58,
5 8 , 72, 1 33, 1 44, 163, 275, 284,
2 94, 310, 3 2 3, 347, 383.
F.

Ferwerd
76-77, 393
Ferwerderadeel
75 -84, 393
Ferwoude
354-355
Finkega .
343
218-219
Finkum
26
Firdgum
Fiswerd, zie : Franciscusweerd.
285
Flansum
Fluessenmeer
1 37
270
Fochteloo
168
Fogelsangh -state
Follega .
233
Folsgara
379
216
Foswerd (Klooster)
Foudgum
331-332
Franciscusweerd (Klooster) .. . . . . 189
Franeker 84-98,179, 212, 3 10. - Zilverwerk aldaar vervaardigd 2 5 , 29, 92, 9 9,
10I, ioó, 119, 3 5 2, 368.
87, 98-107
Franekeradeel .
Frankendaal
93

Frankrijk .
Friens
Friesma-state

Fijns

16
155
160, 182, 215
142
G.

Gaast (Schoterland)
Gaast (Wonseradeel)
Gaasterland
Gaastmeer .
Gadstrup
Galamadammen
Galilea (Klooster) .
Garijp
Gauw
440

291
355

I07-I15
379

5
137

188
319, 320
379

Genezareth
Genum
Gerkesklooster .
Gerkesklooster (Abdij)
Gersloot
Giekerk .
Goënga
Goëngarijp
Gorinchem

78
77-78
4-5
I, 163
73-74
105, 320-321
380
70
113

Gorredijk
276-279, 280
Goutum
219-220, 395, 396
's Gravenhage (Musea) 18i, 215, 3 1 4. Zilverwerk aldaar vervaardigd 33,
I18, 150, 390.
Greonterp .
355, 356
Groningen 12, 207. - Orgels aldaar
gebouwd 27, 29, 41, 118, 300. - Klokken aldaar gegoten 19, 259, 301, 302.
Groot-Jetsma (Boerderij)
159
Groot-Tolsum (Terp)
105
Grouw
155-159, 373, 390
Grovestins (State) .
133
Guinea
97
H.

Haarlem i8z, 233. - Zilverwerk aldaar
vervaardigd Io, 192, 349.
fallum
78-80, z i 6, 393
Hantum .
332-333
Hantumhuizen
333-334
Hardegarijp
321-322
Harenstins (van)
35o
Harich .
III
Harlingen 25, 115-128, 238, 37 2, 373 . Zilverwerk aldaar vervaardigd 3 i, 118
Hartwerd
355-356
Haskerdijken
128-129
Haskerhorne .
129, 131
Haskerland
128-133
Haskerveenpolder
129
Hatsum
247
Haule .
270
Heeg
380-382
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Heerema-huis
39, 48
1 3 2, 133-137
Heerenveen
Heiligerlee (klokken aldaar ge3, 161
goten)
112, 137
Hemelum
Hemelumer-Oldefaart en Noordwolde
137-14I
240
Hemmema-state .
220, 398
Hempens .
220
Hempensermeer .
277, 279-280
Hemrik
Hennaard
142
141-150
Hennaarderadeel
10 1-102
Herbaaium
250
Heringa-state
Hiaure
330, 334-335
Hichtum
353, 356-357
Hidaard
142-143
Hieslum
357
16-17
Hilaard
Hindeloopen 150-154, 206, 212, 216, 370
102
Hitsum
9-11
Hollum
Holwerd
335-337
382, 383
Hommerts
8o-81, 394
Hoogebeintum
169
Hoogterp (Terp) .
Hoorn (klokken aldaar gegoten) 51,
131, 1 33, 332, 360, 3 85, 388.
291-292
Hoornsterzwaag
141
Houten Baaium (Terp)
Huins
17
220-221, 396
Huizum .
217, 221-222, 223, 342
Hyum
I.
IS 9-160, 182, 215
Idaard
Idaarderadeel
155-162
70, 72
Idskenhuizen
Idzegahuizen
357
348
Idzerda-stins (van)
382
Indijk
Irnsum
285

J.
Jacobiparochie (St.)
33-35
Janum
53
Jellum
17
8
Jelmera-state
222-224
Jelsum .
Jeruzalem (Klooster), zie: Gerkesklooster.
8x
Jislum
292
Johannesga (St.)
Jongema-huis .
38
, 287
Jonghema-state
18-19
Jorwerd
129-132
Joure .
261
Jouswier
Jubbega
292
Jutrijp
383
K.

8
Cammingha-huis
Kampen (klokken aldaar gegoten) 83,
140, 142, 150, 185, 220, 222, 234, 352,
360, 3 8 5, 389.
z6
Camstra (Slot)
292
Katlijk .
225
Kent
Kimswerd .
99, 357-359
Klaarkamp (Abdij) 56, 58, 92, 93, 288
162, 163-166, 167
Kollum
Kollumerland (zilverwerk aldaar
6, 166
vervaardigd) .
Kollumerland en Nieuw-Kruis162-169
land
166-167
Kollumerzwaag
92, 108
Koningsbergen
173, 225-226
Kornjum .
... 359-360
Kornwerd .
301-302
Kortehemmen
280
Kortezwaag
112, 183
Corvey (Abdij)
Koten
5
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Crackstate .
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138-139
135

216
143
L.

Langedijk
270
Langezwaag
280-281
70-71
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Lape, de (Boerderij) .
232
Lauswold (Huis) .
275
Leeuwarden 14, 19, 33, 3 6, 42, 74, 84,
95, 1 37, 160, 163, 169-216, 226, 243,
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aldaar gegoten 2 3, 27, 43, 5 0, 53, 7I,
74, 75, 81, 99, I04, III, I17, 131,
139, 142, 215, 158, 161, 162, 166, 185,
218, 220, 222, 224, 227, 239, 254,
260, 263, 264, 265, 285, 289, 2 97, 324,
33 8, 343, 347, 354, 357, 379, 383,
388. -- Orgels aldaar gebouwd 29,
226, 248, 264, 286, 2 97, 327,
385. - Zilverwerk aldaar vervaardigd
2, 3, 5, 6, 7, 19, 21, 22, 42, 64, 69,
73, 8o, 81, 82, 86, 87, I07, I20, 141,
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257,
259,
265,
254,
249,
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(?),
321,
322,
277, 283, 2$ 4, 287, 3 1
3 2 3, 3 24, 3 27, 334, 33 6, 337, 339,
340, 35 0, 35 2, 357, 3 66, 373, 390.
- Tinmerk 237.
Leeuwarderadeel
217-233, 395
Legemeer
71
Leiden 239. -- Museum v. Oudheden
18, 24, 25, 6o, 78, 84, IO2, I12,
115, 143, 144, 148, 218, 220, 221,
222, 228, 236, 238, 242, 2 44, 253,
2 55, 2 5 6, 3 0 5, 335, 355, 356.
Lekkum
226-227
Lemmer
233236, 306
Lemsterland
233-236
Liauckama (Slot)
30
Lichtaard
81-82, 394
Lidlum (Klooster)...... 30, 146, 238.
Lindenoord, zie : van Harenstins.
Lindenstein (Huis)
275
Lioesens
261-262
Lions
19
Lippenhuizen
281
Loënga
383
Londen
95, 212
Longerhouw
360
Lotharingen
16o
Ludingakerke (Abdij)
22, 102
Luinjeberd
74
Lutkewierum
143 -144
Lutkewoude, zie : Augsbuur
Lycklama-state
329
Lycklama-stins
35o
M.
Maastricht
217
Makkinga
270-271, 282
Makkum zo6, 212, 290, 308, 360-363
Mannheim
239
Mantgum
19-20
Mariengaarde (Klooster) .... 78, 216
Marienhof (Klooster)
274
Marrum
82, 394

Bladz.

Bladz.

24
Marseille
Marsum
247-253
87
Martena-huis
173, 225, 226
Martena-state
112, 33o
Mechelen
Menaldum
253-254
236-255
Menaldumadeel
262-263, 264
Metslawier
102-103
Midlum
Midwolde (klokken aldaar gegoten) II,
6o, 242, 268, 269, 343.
227
Miedum
293
Mildam
26-27
Minnertsga
III-112
Mirns (Gaasterland)
Mirns (Hemelumer-Oldefaart) 137 , 139
Molkwerum
139
Mons S. Marie (Klooster), zie:
Veenklooster.
137
Morra (Water)
263-264
Morra
Munnikebaayum (Klooster) ..... 141
Munnikeburen
343
167
Munnikezijl
173, 187
Munster
Murmerwoude
54

Nyeberkoop
271
Nijega (Hemelumer-Oldefaart) • • 139
Nijega (Smallingerland)
302
Nijehaske
132
Nyeholtpade
344
Nyehorne
293
Nyeklooster (Klooster) ... .. 212, 386
Nyelamer
344-345
I 12
Nijemirdum
264
Nijewier
Nijland
383-385

N.

II-13
Nes (Ameland)
227, 328
Nes (Utingeradeel)
Nes (West-Dongeradeel)
337-338
Neurenberg
I54
z6 8
Nieuw-Appelscha
Nieuwe Bilt
35
293
Nieuweschoot
Nieuw Kruisland, zie: Kollumerland.
Nicolaasga (St.)
72
148
Noordbrabant
300
Noorder-Drachten
Noordwolde
343-344
Noordwolde, zie ook : Hemelumer
Oldefaart.
Nyeholtwolde
344

0.
Oenema-state
33o
Oenkerk
322-323
Offingawier
385
Okkingahuis
93
268, 271-272
Oldeberkoop
Oldeboorn
328-329
Oldeholtpade
345
19
Oldeklooster
Oldelamer
345-346
Oldeouwer
72
281-282
Olterterp
Olijfberg (Klooster), zie : Veenklooster.
256-268
Oost-Dongeradeel
27-28
Oosterbierum
144-146
Oosterend
20-21
Oosterlittens
323
Oostermeer
265
Ooster-Nijkerk
21-22
Oosterwierum
272-273
Oosterwolde
Oosterzee
233, 236
385
Oosthem
265-266
Oostrum
268-273
Ooststellingwerf
385-386
Oppenhuizen
273-284
Opsterland
Oranjewoud
293-294
167
Orleans
268
Oud-Appelsga
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Oude Biltzijl
87
Oudega (Hemelumer Oldefaart) . 140
Oudega (Smallingerland) . . . . 302-304
Oudega (Wymbritseradeel) . . . . . . 386
Oudehaske
132-133
Oudehorne
294
Oudemirdum
1 12-I13
Oudeschoot
293, 294
Oudkerk
323-324
Oudwoude
167-168
Ousterhaule
72
Ousternijega
72
P.

Papingastins
181, 208
Parrega
364
Parijs
167
Peins
103, 251
Peperga
346
Pesens
266-267
Petersburg (Pakhuis)
207
Pietersbierum
28
Pingjum
364
Poppingawier
286
Popta-slot, zie : Heringa-state.
Potschar
385
R.

Raard
Rauwerd
Rauwerderhem
Reitsum
Rhodos (Eiland)
Ried .
Ringia-state
Rinsumageest
Roermond
Roodkerk
Roordahuizen
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
444

338-339
286-287
285-287
83
88
103-104
241
54-56, 288
300
S7
1 6o
304
294
108, 113

Bladz.
Ruigelollum
Rijperkerk
Rijs
Rijs (Huis)
Rijsel

364-365
325
III

I1
341 (?)
S.

Saksen
273
Salmien
283
Sandfirde
386
Sassinga-state (Terp)
142
Saumur
372
Schansum
104-105
Scharl
140
Scharnegoutum
386-387
Schatzenburg (Huis)
244, 246
Scherpenzeel
346-347
Schettens
365
Scheveningen
88, 213
Schiermonnikoog
288-291
Schierstins
58, 59
Schillaard
22
Schingen
255
Schoterland
133, 291-294
Schraard
365-366
Seksbierum
28-30, 107, 306
Sevenwolden
44
Severeinshuis
131
284
Siegerswoude
Siccama (Slot)
101
Sjaerdema-slot
93
Sjucksmastate
341
Skiramonnicahuus, zie : Schierstins
Slappeterp
255
Sloten
129, 295-299, 391
Smallebrugge
307
Smalle-Ee
304
Smallingerland
300-305
Smelna (Abdij)
304
Sneek 70,159,161, 234, 3 05-3 14, 385. —
Zilverwerk aldaar vervaardigd 16,104,
108, 273, 287, 2 94, 3 07, 31o, 35 o, 390
Snikzwaag
'33
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Sondel
Sonnega
Sottrum
Spanga
Spannenburg (Herberg)
Spannum
Stavoren 141, z85, 3 1 5 -3 16,
Steggerda
Stiens
Suameer
Suawoude
Sudergo
Surhuisterveen
Surhuizum
Swijsbeke (Klooster)
Sybrandaburen
Sybrandahuis

113
347
367
347
73
146-147
37o, 390
347
22 8-229
319, 325
325-326
315
5-6
I, 6-7
285
287
S7

T.

Tabor, zie : Thabor
Terband
Terhorne-state
Ter-Idserd
Terkaple
Ternaard
Ter Oele
Terwispel ...
Terzool
Thabor (Klooster)
Tietjerk
Tietjerksteradeel
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Tjonger (Rivier)
Tjum
Tjummarum
Trier
Twijzel

U.

Ugo-klooster (Klooster)
355
Uitwellingerga
385, 388
283
Ureterp
284
Ureterp aan de Vaart
327-33o
Utingeradeel
Utrecht 4o, 46, 91, 99, 297. — Aartsbissch. Museum 44, 45, 65, 311,
35o. — Zilverwerk aldaar vervaardigd
64, 65
V.

Vechel
Veenklooster (Klooster)
Veenwouden
Vlaren, de (Zathe)
Vrouwenparochie
Vijversburg (Huis)

64
167
58-59
105
35
325

w.
74
238
347-348
329-330
339-341
73
283, 285
287
307, 387
326
316-327
387
388-389
74-75
73, 296
367
268
105-106
30-3x
244
7-8

Waaksens (Hennaarderadeel) . . 147-148
Waaksens (West-Dongeradeel) ... 331,
341-342.

Wanswerd
83, 395
16o-161, 220, 395
Warga
140-141
Warns
161
Warstiens
161-162
Wartena
Watergraafsmeer
93
Weeme, De Olde (Boerderij)
275
22-23
Weidum
141, 148-149
Welsrijp
West-Dongeradeel
330-342
167, 168-169
Westergeest
Westergo
39
Westermeer
133
Wester-Nijkerk
83-84, 395
388-389
Westhem
Weststellingwerf
342-350
257, 267-268
Wetsens
220
Wiarda-state
Wier
255
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Wierum
217, 342
16, 24, 149
Wiewerd
Wilgen (De)
305
Winsum
25, 142
Wirdum
219, 230-232
Witmarsum
367-368
Wolsum
389
Wolvega
348-350
Wommels
149-150
Wons
368-369
Wonseradeel
42, 350-369
Workum 109, 369-378. — Zilvermerk 373
Woudsend
389
Wouterswoude
S9-6o
Wijk bij Duurstede 99, 167, 225, 256
114-115
Wykel
Wymbritseradeel
379-391
Wynaldum
31

446
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Wijnjeterp
Wijns
Wijtgaard

284
321, 326-327
12
Y.

Ylst
129, 391-392
Ypama-state
173
Ypekolsga
389-390
Ysbrechtum ...... 1 73, 388, 39o-391
Ytens
' 15o
Z.

Zuider-Drachten
Zuilen
Zwaagwesteinde
Zwaarderterp (Terp)
Zweins
Zwichum
Zwolle

300
329
6o
228
106-107
232-233
36, 220

INHOUD.
Voorwoord

Bladz.
vii

Beschrijving der gemeenten
Toevoegsels en verbeteringen

i
393

Chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken
399
419
Register van kunstenaars en ambachtslieden
Register van personen (behalve kunstenaars en
ambachtslieden)

427

Topographisch register
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VOORWOORD.
Het hier verschijnend deel XI, het laatste van de „Voorloopige Lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst" 1), is samengesteld
door den commies bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dr. M. D.
OZINGA, die daartoe in de jaren 1931 tot en met 1933 de provincie Groningen
bereisde. De Secretaris van de voormalige Afdeeling A der Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg, dr. E. J. HASLINGHUIS, hield toezicht op de redactie
van den tekst.
De Rijkscommissie mocht bij dit werk veel medewerking ondervinden. Een
algemeen woord van dank komt toe aan kerkvoogden, predikanten, eigenaars
en beheerders van monumenten voor hunne toestemming tot en hulp bij de
bezichtiging der opgenomen merkwaardigheden. De archivaris der Gemeente
en directeur van het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen,
dr. H. P. COSTER, stond den samensteller voortdurend met raad en daad ten
dienste. Mej. dr. E. NEURDENBURG deed een aantal aanvullingen aan de hand
ten aanzien van monumenten in de stad Groningen.
Voor de mededeelingen over de voorhistorische, Romeinsche en oudGermaansche monumenten werd de beschikbare literatuur geëxcerpeerd door
de adjunct-commies, mej. M. KOSSMANN, en het aldus verkregen materiaal
herzien en aangevuld door dr. A. E. VAN GIFFEN, directeur van het BiologischArchaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. De vermelding
van molens berust op de door de heeren ir. A. TEN BRUGGENCATE en B. VAN
DER VEEN CZN. ten behoeve van de moleninventarisatie der Vereeniging „De
Hollandsche Molen" verzamelde gegevens. Omtrent familiewapens werden
door den heer ADOLF PATHUIS te Groningen vele gegevens afgestaan. Ook
enkele andere belangstellenden en plaatselijke deskundigen verstrekten verschillende inlichtingen. Van hen mogen ds. M. TEN BROEK te Westeremden,
mr. C. A. STAR NUMAN te Groningen, mr. H. P. HOMMES, volontair aan het
Rijksarchief te Groningen, en mej. M. DE VISSER, assistente aan het Groningsch
Museum, niet ongenoemd blijven.
De monumenten zijn in deze lijst gerangschikt volgens de gemeenten, in
welke zij voorkomen, en deze laatste in alphabetische volgorde geplaatst naar
de schrijfwijze der woordenlijst van het Aardrijkskundig Genootschap. Binnen
elke gemeente geschiedt de vermelding van de monumenten volgens deze
indeeling :
a. Voorhistorische, Romeinsche en oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken.
c. Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen,
pompen, grenssteenen, enz.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
e. Kerkelijke gebouwen.
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: een opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in
voor de hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht,
1) De deelen I (Utrecht), II (Drente), III (Zuid-Holland), IV (Gelderland),
V I (Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam) en VI (Zeeland) zijn, voor
zoover niet uitverkocht, verkrijgbaar bij den uitgever A. OOSTHOEK te Utrecht;
de deelen V II (Amsterdam), VII (Overijssel), VIII I en II (Limburg), IX (Friesland) en X (Noord-Brabant) bij de Algemeene Landsdrukkerij te 's Gravenhage.
V

en een dateering, waar mogelijk, aangegeven door een jaartal, en overigens
door een eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste of
tweede helft eener eeuw, of door a, b, c, d, om een der vierendeelen van de
eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel
mogelijk door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken
echter steeds, als waren zij zuiver georiënteerd.
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens hun vakken, een van geslachtsen persoonsnamen, en een topografisch register besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter. Voor
op- en aanmerkingen houdt onze Commissie zich daarom dringend aanbevolen.
Ook verzoekt zij met nadruk allen, die in dit boek vermelde gebouwen en
kunstwerken in eigendom bezitten of beheeren, van plannen tot herstelling,
verbouwing, slooping of vervreemding daarvan mededeeling te doen aan het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg te 's Gravenhage (Hofsingel 2, Telefoon 180591).
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg:

J. A. G. VAN DER STEUR, Voorzitter.
KALF, Secretaris.

VI

ADORP

ADORP.
Adorp.
a. Een beenen kam en een Karolingsch potje, gevonden in een terpje nabij het dorp, bevinden zich in
het Museum van Oudheden te Groningen, evenals
Germaansche terpenoudheden uit de wierde van Arwerd,
bij waarnemingen in 1 924 e. v. aangetroffen; scherven
terra sigillata, een ijzeren mes (Romeinsch of volksverhuizingstijd), een bronzen Karolingsche sleutel (IX),
een gouden versiersel (IX of X ?), eenige muntjes (XI)
en andere oudheden uit de wierde van Wierum, zijn
ten deele in b. g. Museum, ten deele in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK, een gepleisterd rechthoekig
gebouwtje (1667, blijkens cartouches op de imposten
van den ingang), inwendig overdekt door een balkenzoldering met sleutelstukken, bezit:
Preekstoel (XVII B, geverfd), doophek, Avondmaalstafel en een aantal banken (XVII).
Klok, in 1618 door Henric Wegewart op kosten van
die van (= de bewoners van het nabij gelegen gehucht)
Harssens te Deventer gegoten.
g.

Achtkante KORENMOLEN (I85I) met stelling.

Sauwerd.
Een bronzen munt van Faustina bevindt zich thans
in het Museum van Oudheden te Groningen.
a.

Een rijk gebeeldhouwde grafzerk (1483) voor
Abel Onsta is van het kerkhof der voormalige kerk
overgebracht naar het Museum van Oudheden te
Groningen.
e.

I
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g. Van den in 18 z o gesloopten borg (NIEUw)(XVI A) is het borgterrein nog herkenbaar.

ONSTA

Wetsinge.
a. Een bronzen munt van Antoninus Pius, een ijzeren
middeleeuwsche hanglamp, netverzwaring, spinsteentjes en -klosjes, enz. uit de wierde bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.
e. Molenstreek, tusschen Wetsinge en Sauwerd. De
NED. HERV. KERK, een rechthoekig zaalgebouwtje (1840),
bezit :
Preekstoel (XIX A).
Klok, in 1609 gegoten door Broerke Pantz, broeder
van Gregorius, op last van Caspar Wenga.
Drie fraai gebeeldhouwde zerken, voor Aepko Onstha
(t 1564) en Gela van Ewsum (t 15 ..), Aepko van
Starckenborch (t 1595), Boiocko de Wenge (t 1640) uit
de oude afgebroken kerk op de wierde en een fraai gesneden opzetstuk van een heerenbank (XVII B) met
wapen gekwartileerd-Starkenborgh-Clant-Clant-Ripperda
met hartschild-Onsta bevinden zich in het Museum van
Oudheden te Groningen.
g I. Van den XVIIIa gesloopten middeleeuwschen
ONSTA-BORG is nog het borgterrein herkenbaar.
2. Molenstreek. Achtkante KORENMOLEN (1872) met
stelling.
ADUARD.
Aduard.
a. Een in het land gevonden beenen fluitje (terpentijd)
bevindt zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
c. Hooge steenen TIL over het Aduarder Diep, in den
weg Aduard—Dorkwerd, met natuursteenen bogen, waarboven het provinciewapen (vermoedelijk XVII B).
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e. Van de in 1192 gestichte, in de troebelen van den
vrijheidsoorlog in 158o door brand verwoeste, GISTERCIËNSER ABDIS rest slechts een enkel grootsch rechthoekig
gebouw van negen traveeën (XIIId), vermoedelijk het
vroegere refter, na de Hervorming inwendig vertimmerd
tot Protestantsche kerk, school en meesterswoning, en
ook uitwendig zeer gewijzigd, in 1 9 1 7--1 928 door den
Rijksgebouwendienst (arch. H. van Heeswijk) zooveel
mogelijk in den oorspronkelijken staat teruggebracht en
uitsluitend als Hervormde kerk ingericht. De omstreeks
1870, ter vervanging van den oorspronkelijken, gebouwde, gepleisterde namaak-gothische voorgevel is
bij de restauratie door een nieuwen met bekronenden
gemetselden klokkestoel vervangen. Aan de noordzijde
over de vierde en vijfde travee de dakmoet van een
verdwenen gebouw van niet-vaststaande bestemming,
waarvan bij de ontgraving van het terrein geen grondslagen meer werden aangetroffen; ten N. hiervan dicht
bij het gebouw vond men toen een riool met overblijfselen
van voedingsmiddelen, o. a. van karpers. Bij de herstelling
werd voorts ten Z. een te voren niet aanwezige traptoren
aangebracht, noodig geworden door het wegbreken der
latere tusschenzolderingen in het gebouw.
De door breede lisenen gescheiden traveeën van den
zuidmuur en de overeenkomstige eerste, tweede, derde
en negende travee van den noordmuur hebben beneden
twee, bij de herstelling weer geopende en inwendig van
gewonden verglaasde rondstaven voorziene spitsboogvenstertjes (in de vijfde travee Zz. één, vóór de herstelling
tot ingang gewijzigd, thans gedicht). Boven een waterslaglijst vindt men in alle traveeën, behalve de vierde
en de vijfde aan de noordzijde, een groot spitsboogvenster, uit- en inwendig met rondstaven en holprofileering, bij de restauratie weer aangebracht naar het voorbeeld
van een bewaard gebleven venster aan de N.W.zijde en
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de vele overgebleven aanwijzingen. De sluiting heeft
geen benedenvenstertjes, doch drie zulke groote, lager
doorgetrokken spitsboogvensters; in den top, waarvan
de oorspronkelijke afdekking verdwenen is, een groep
van drie spitsboogvelden met hooge lichten.
Inwendig : in de zijwanden tusschen de groote spitsboogvensters nissen van gelijken omvang als de vensters,
met vlechtingen (één aan noord- en zuidzijde gevuld met
een soort cassetten). Boven tusschen de vensters en nissen
ronde casementen, behalve in het westelijk gedeelte bijna
alle nog met verglaasde relieftegels, meest in zespas- of
schaars in vijf- of driepasomlijsting, een enkele maal ook
in verglaasde gewonden ring- en vierpasomlijsting ; in
de hoeken van het gebouw in hun plaats tweemaal twee
gekoppelde, oorspronkelijk alle door een zuiltje gescheiden, spitsboognissen, met verglaasde gewonden
boogjes. Over de vierde en de vijfde travee van den
noordwand vindt men echter een grooten geprofileerden
(gedichten) scheiboog met rondstaaf (de binnenste boog
op drielingzuiltjes), waarboven tweemaal drie gekoppelde
spitsboognisjes als voren, geflankeerd door groote ronde
zwaar-geprofileerde (met twee rondstaven) casementen.
Beneden te weerszijden van den doorgang enkele spitsboognisjes met vlechtingen en, verder naar het 0., een
(gedicht) spitsbogig poortje. In den sluitwand is het
middelste venster gevat in een diepe, van den grond
opgaande spitsboognis met drie rondstaven, de zijvensters
in soortgelijke nissen als die der zijwanden. Boven
tusschen de vensters ronde casementen met vierpassen
(ietwat grooter dan de zijwanden-casementen) en voorts
een reeks kleine vierpasjes. Bij de restauratie is wederom
een houten tongewelf aangebracht met ornamentale beschildering door Jacob Por. In het westelijk gedeelte,
van de preekkerk door een schot tot wandelkerk afgescheiden, zijn de overblijfselen, o. a. een patroon van
4
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vier cirkels met vierpassen, gelegd van den, onder de
bedekkende aardlagen teruggevonden, vloer van siertegels. De kerk bezit:
Lage koorafsluiting met balusters (XVIII A).
Rijkgesneden preekstoel (1723; trap nieuw), vervaardigd door de zorg van E. J. Lewe van Aduard, met
wapen, gekwartileerd in 1 en 4 Lewe, in 2 en 3 Aduard
met als hartschild een leeuw.
Avondmaalstafel (XVIII A) van het Lodewijk XIVtype.
Twee koperen lezenaars, twee-armigen kaarsen- en
zandlooperhouder (alle XVIIIa).
Overhuifde heerenbank (XVIII A) met rijk opzetstuk,
waarin de wapens-Lewe en -Van Berum; twee rij kgesneden
wandbanken (XVIII A) met wapen, gekwartileerd in
I en 4 Lewe, in 2 en 3 van Berum met hartschild-Aduard
(Evert Joost Lewe van Aduard g. m. Christina Emerentiana van Berum).
Enkele zerken, de oudste uit 1693, één voor Christina
Emerentiana van Berum (t 1740) en één voor haar echtgenoot Evert Joost Lewe van Aduard (t 1742) met hunne
wapens en kwartieren.
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers, waarvan
één (1714, merken: Groningen, Johannes Dronrijp) en
één (1823); een kan, twee borden en een schotel van
tin (alle 1824).
Klok, in 1554 gegoten door Gerrit van den Dam op
last van Godefridus Arnim, 3 I sten abt van Aduard, in
1925 uit Wolfenbuttel naar Aduard teruggebracht.
Enkele sierende bouwonderdeelen bevinden zich thans
in het Museum van Oudheden te Groningen.
Gepleisterd dubbel huis, waarop in het midden een ingezwenkte top
met segmentvormige bekroning.
g. Voormalige

NED. HERV. PASTORIE.
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Fransum.

Eenige urnen en spinsteentjes en een beenen naald
(vóórkarolingsche terpentijd) uit de wierde bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
a.

e. De NED. HERV. KERK is een zaalkerkje met houten
torentje op den gevel (in de dakpannen: 180 9), bestaande
uit een gemoderniseerd, van oude steen gemetseld, door
pilasters versterkt schip en een koortravee met driezijdige
sluiting (XV), door tweemaal versneden beeren versterkt
en met een holle waterlijst.
In den zuidmuur groote (bij het schip latere) spitsboogvensters en een gedicht rondboogvenstertje, in den noordmuur van het schip eveneens een klein rond- en een
spitsboogvenster; in de westelijke travee korfbogige ingangen (aan de noordzijde gedicht). De kerk bezit:
Gepleisterden baksteenen preekstoel op vroeg-gothisch
kapiteel.
Bank met versierd achterschot (4 1 7oo).
Enkele zerken, de oudste uit 1624.
Klok, in 1 704 door Mamees Fremy gegoten op last
der Staten van Stad en Lande, met het provinciewapen.
g. Achtkante KORENMOLEN ,,Aeolus" (I 821) : riet op
steenen onderstuk, rieten kap.
Den Ham.

a. Twee hier gevonden zilveren muntjes van Faustina
en Marcus Aurelius bevinden zich in het Museum van
Oudheden te Groningen.

De NED. HERV. KERK (in oorsprong wellicht XVI,
vernieuwd in 1729, welk jaartal in de dakpannen voorkomt) is een beneden van groote en boven van kleine
steen gemetseld, door pilasters versterkt driezijdig gesloten zaalgebouw, waarin rondboogvensters; houten
e.
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torentje op den in 1 9 12 vernieuwden westgevel. De kerk
bezit:
Banken, waarvan één met fraai snijwerk (+ 1 750), twee
eenvoudige (XVIIIb) en één (1824).
Vele zerken, de oudste uit 15 .76 (?).
Avondmaalszilver : twee bekers (1713, gemerkt : Groningen), waarvan één voor Fransum en één voor den Ham,
en een kan van aardewerk met zilveren deksel (175o),
voor Fransum.
Van het tot boerderij vervallen Huls PILOURSEMA
of DE HAMSTERBURG rest nog op het omsingelde terrein
een hoog rechthoekig paviljoen met zadeldak tusschen
sluitgevels ; met name in deze gevels nog waterlijsten en
segmentvormige ontlastingsboogjes boven de vensters.
In den zuidelijken een steen, herinnerende aan de vernieuwing van het gebouw in 1633, met de wapens-De
Mepsche en -Tho Nansum; tegen dezen zijgevel zijn thans
geplaatst twee (geverfde) natuursteenen schoorsteenposten: allegorische vrouwefiguren op voetstukken tegen
pilasters. Inwendig (boven) : een zoldering met gesneden
sleutelstukken.
g.

Hoogemeeden.

g. Achtkante WATERMOLEN „De Kriegsman" : geasfalteerd hout op steenen onderstuk, geasfalteerde houten
kap (1847, in 1925 geheel vernieuwd).

Lagemeeden.

e. Een bronzen plaat uit een grafzerk voor den priester
Bartoldus Haekz (1476) bevindt zich in het Museum van
Oudheden te Groningen en eenige zerken (XVII) uit de
verdwenen kerk op een boerderij te Den Horn.
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APPINGEDAM.
Appingedam.
a. Een alhier opgegraven antiek kopje en wierdevoorwerpen bevinden zich in het Museum van Oudheden
te Groningen.
d. Dam. Het loodrecht op de kerk gerichte RAADHUIS,
in 163o gesticht als een klein rechthoekig gebouw van
een tot waag dienende benedenverdieping met hal aan
de voor (noord) zijde en een bovenverdieping onder een
hoog afgewolfd dak met daarvoor een hals, is later tot
de kerk doorgetrokken (XVIII B—XIXa), vervolgens
uitgebreid met een modern gedeelte tusschen den ten W.
belendenden toren en de kerk, en in 1 9 11 gerestaureerd
en inwendig verbouwd. Bij het oude gedeelte heeft de
hal aan de drie vrijliggende zijden een poortopening met
blokken en maskersluitsteen. De rijkbehandelde gevel
wordt verlevendigd door zandsteenen banden, lijsten,
geblokte ontlastingsbogen met schelpen in de trommels,
door bollen geflankeerde voluutvleugelstukken en een
doorbroken, met een obelisk bekroond, fronton bij den
top; boven de middenpoort het stadswapen en: anno 163o,
op de plaats van het middenste verdiepingvenster een
Justitiabeeld in zandsteenen nis.
Inwendig een „in stijl" gerestaureerde raadzaal, waarin
een gezicht op de stad (1665, paneel, door Claes Hendericx)
en een plattegrond (1833, door den onderwijzer H. P.
Steenhuis) met veronderstelden toestand van 1400. In
de secretarie een houten schoorsteen (XVIIId). In de
gang een steen (1554) met het stadswapen, afkomstig van
den vroegeren toren, en een teekening (door den Waterstaatsopzichter J. H. van Calker) van dit in 18 34 afgebroken
bouwwerk.
e 1. De NED. HERV. KERK (aanvankelijk 0. L. Vrouw,
daarna H. Nicolaas) was oorspronkelijk een kruiskerk
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(XIIIc), bestaande uit een schip van twee vierkante
traveeën, een rechthoekige kruising, vierkante dwarsarmen koortraveeën, en wellicht een westtoren -- blijkens
moeten aan de westzijde van het schip en indertijd gevonden grondslagen —, waaraan wat later een door
zeven zijden van een onregelmatigen veelhoek gevormde
sluiting (XIVa) werd toegevoegd. Door volbouwen van
de hoeken tusschen schip, dwarspand en koor is deze
kruiskerk tot een drieschepige hallenkerk geworden (de
vier traveeën ten W. van het dwarspand vermoedelijk
XV B; van de beide traveeën ten 0. daarvan de slechts
wat fijner gevoegde zuidelijke niet veel later, de noordelijke in kleinere steen gemetselde travee midden-XVI of
kort daarna), waarbij de dwarspandgevels in overeenstemming met de nieuwe aanbouwen zijn gemoderniseerd
(in den zuidergevel een gedenksteen van 15 61). Ten 0.
van die noordoostelijke kapel, gemetseld van even lange,
doch iets dikkere steen, een sacristie met verdieping
(:1: 1500), blijkbaar loodrecht op de kerk gericht wegens
den voorgenomen bouw dier kapel, welke nà de totstandkoming der sacristie c. a. moet hebben plaats gevonden, blijkens de boven de gewelven zichtbare aansluiting en de gedichte westelijke vensters in de schatof gerfkamer. Naar die kamer leidt een traptoren in het
koor, welke door het gewelf daarvan is gevoerd, ten einde
tevens op de kerkgewelven te kunnen komen; de doorgang van de sacristie naar den traptoren en het koor
is thans gedicht. Ten N. van het schip een toren
(18 34 , ter vervanging van een ouderen uit i 5 54; zie ook
onder d).
De onder de omgaande gootlijst, waaronder een
oorspronkelijke zaagtand, gebrachte dwarspandgevels
toonen van de oorspronkelijke behandeling ten deele nog
de dubbele hoeklisenen, te weerszijden beneden het groote
ingebroken spitsboogvenster spitsbogige nissen (die in
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den zuidgevel dichtgemetseld; in den noordgevel de
oostelijke met moet van een verdwenen ingang, de
westelijke met visch-graatvlechtingen in het boogveld
en tusschen beide onder het venster de moet van een
rondbogigen dieper gelegen ingang), waarboven reeksen
(stukken van een fries ?) van rondboognisjes, en vervolgens boven het groote venster sporen van twee kleine
gedichte spitsbogige vensters, geflankeerd door gelijke
nissen met rechthoekige vlechtingen. De overige muren
der oorspronkelijke kerk behielden het omgaande spitsboogfries, zooals boven de gewelven te zien is. De
koorsluiting heeft zonder onderbreking opgaande beeren
en hooge geprofileerde spitsboogvensters met rondstaaf,
waarboven een fries van elkander kruisende rondbogen.
De latere traveeën, hier en daar met, meest moderne,
verzwaringen, hebben groote spitsboogvensters met
schuinen dagkant, waaronder een omgaande holle (grootendeels) baksteenen waterlijst, rechthoekig gebroken
boven de korfbogige geprofileerde ingangen in de westelijke zijschiptraveeën. De sacristie bezit eenvoudige
spitsboogvensters, de gerfkamer had aan oost- en westzijde twee kruisvensters, waarvan alleen de boogjes en
zijstijlen over zijn. De zeer eenvoudige toren bestaat uit
een gemetselden vlakopgaanden benedenbouw en een,
achter een balustrade oprijzende open achtkante houten
spits voor het (moderne) klokkenspel.
Inwendig over het oorspronkelijke gedeelte vrijwel
concentrisch-gemetselde koepelachtige gewelven in liggend (boven de kruising in staand) keperverband, met
acht ribben, samenkomende in sluitringen of rozetten
en bij de schipgewelven (vooral het westelijke) door
andere ringen onderbroken; de gewelfvakken gescheiden
door geprofileerde flauw-spitsbogige gordelbogen op
driekwartzuilen met natuursteenen kapiteeltjes, geschoord
door inwendig gemetselde beeren. Over de sluiting een
I0
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gothisch straalgewelf, waarvan de ribben neerkomen op
schalken met tufsteenen ringkapiteelen. De latere traveeën,
evenals de sacristie en gerfkamer, worden overdekt door
kruisribgewelven, doch de noordoostelijke kapel door
een stergewelf; de kapiteeltjes en kraagsteenen zijn van
baksteen, behalve bij de kruising en de noord- en zuidoostelijke kapellen. De kerk bezit:
Een laat-gothische bekroning van een sacramentshuisje
onder den noordelijken gordelboog van het koor.
Lage zandsteenen, met laat-gothisch maaswerk versierde afsluitingen met midden-doorgang tusschen de
noordoostelijke kapel en het koor en den noorderdwarsarm, de laatste, oorspronkelijk wellicht afscheiding tusschen koor en zuidoostelijke kapel, nog met een geprofileerde zandsteenen deurnis,- gevat in schotwerk.
Rijkgesneden preekstoel (1665), de kuip met kussenpaneelen tusschen zuiltjes, en trap; onder den voet een
losstaand, ten deele vernieuwd, pelikaansnest.
Eenvoudig doophek (fragmenten XVII B, overigens
1800).
Koperen lezenaar (XVIIIc) en doopbekkenhouder
(AB. o. K. 1792).
Orgel (I 744, blijkens opschrift met namen van burgemeesteren, secretaris, kerkvoogden en den bouwmeester
Jans Dumringh) met rugpositief en tribune.
Eiken heerenbanken : twee hooggestoelten, één met
barokke paneelen, deur en trap ( I 1640) en één eenvoudig met versierde deuren (XVII A); dubbele bank
(XVII B), met friezen, waarin het wapen-Polman en
-Beninga (?), en versierde paneelen op het achterschot
aan den binnen- en den buitenkant; twee dubbele banken
met overhuiving, één met het wapen van Groningen
(XVII B, opzetstuk XVIII A) en één met opengewerkte
zijstukken (XVIII B ?); gestoelte (+ 1800) vóór het koor
met overhuiving op gecanneleerde zuilen, geschilderd
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stadswapen en, op het achterschot, het gesneden wapen
(+ 175o) Ebels-Stenhuis.
Gebeeldhouwd gepolychromeerd wapenmedaillon (1515)
voor Gerdt tho Dornum un Withmonde; groote zerk
met midden- en hoekwapens voor pastoor Johannes
Winschoten (t 1548), een eenvoudige voor den pastoor
J. Schuttorpius (t 1569), een voor Snelger Houwerda
(t 1 S . .) met de ridderfiguur voluit en een eenvoudige
zerk met wapen voor den op jeugdigen leeftijd gestorven
Snelligerus ab Houwerda (t 15 79), fraaie zerken voor
„pastor" Laur. Pimperlinck (t 166o), borgemeester Henric
van Steenhuysen (t 1695) en zijn vrouw Anna van Walta
(t 1723), voor burgemeester Enno Ebels (t 1746) en zijn
vrouw Cornelia Steenhuis (-I- 1747), Rudolph Pabus
Cleveringa en zijn vrouw Cornelia Ebels (t 1828).
Vier zilveren Avondmaalsbekers (XIX A) met oudere
deksels (+ 165o?).
Tinwerk : kan (18o8, merken; engeltje, I. H. R.), een
groot bord (X) en vier kleine met zeshoekigen rand (1837,
engeltje, Z).
In den toren een klok, in 1763 door J. Borchardt gegoten.
Houten kist met beslag (vermoedelijk XVII).
Eenig gebrandschilderd glas, uit de kerk afkomstig,
bevindt zich thans in het Museum van Oudheden te
Groningen.
Beschilderingen op de gewelven (met uitzondering van
de noordoostelijke kapel) en met name op dat der westelijke schiptravee (binnen de rondstaafringen?), in 1899
blootgekomen, zijn weer overgewit.
2. De R. K. KERK (H. Nicolaas) bezit een (nieuw-)
vergulden Miskelk (1691), waarschijnlijk afkomstig van
het klooster Varlar in Westfalen en een (+ 1800).
g I. Dijkstraat 24. In den achtergevel met twee
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boogjes gedekte nissen met vlechtingen (+ I5oo). Inwendig : deur en bedstedebetimmering (XVIII).
2. Solwerderstraat 47. R. K. PASTORIE. Eenvoudig
enkel heerenhuis met consoles-Lodewijk XVI.

3-5 . Details. Dam: in de school bij de kerk een
steen (1749) met het stadswapen, van een afgebroken
huis afkomstig; Molenhora 1: consoles-Lodewijk XVI,
bovenlicht ; Solwerderstraat 2 5 : bovenlicht-Lodewijk XVI.
6-8. Achtkante WATERMOLENS in den Leeghwaterpolder : geasfalteerd hout op steenen onderstuk, in den
Zuider-Olingerpolder (opgericht 1818 of 1820), en den
Noorder-Olingerpolder (1868, herbouwd na brand j 1900),
beide van riet op veldmuren.
h. Aan het schilderachtig midden door de stad kronkelende Damsterdiep enkele huizen met over het water
uitgekraagde oude houten achter-uitbouwen.

Garreweer.
De ingangsomlijsting en het vroeger
daarboven geplaatste wapen gekwartileerd in 1 en 4
Polman, 2 en 3 onderverdeeld : 1 en 4 Beninga 2 en 3
Houwerda met hartschild-Oldersum (Jr. Ulrich Willem
Polman van Snelgersma en Hieronyma Adelgunda Catherina Beninga), waaronder twee leege schilden, van de in
1 9 32 afgebroken boerderij „Appelborg" (1 72 7) zijn overgebracht naar het Museum van Oudheden te Groningen.
g. APPELBORG.

Jukwerd.
In de NED. HERV. KERK (i866):
Teekeningen van de voormalige kerk, een zaalgebouwtje
uit 1536, en van de in 19°5 afgebroken pastorie (1664).
e.
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Gebeeldhouwde zerk voor Johanna Christina, vrouw
van ds. J. C. Appelius (t 1741) en zerk met wapen voor
ds. Nieuwoldt (t 1744).
Avondmaalsbeker (1692; merken: Groningen 1672,
H S) met de twee kwartieren van G. H. Ripperda.
Marsum.
Een bronzen gordelslotplaat en fibula (La Tèneperiode), een Frankisch kralen halssnoer en kraal, gouden
munten van Lodewijk den Vrome, een speld van twee
Merovingsche of Karolingsche munten bevinden zich in
het Museum van Oudheden te Groningen; vier sierplaten,
een zilveren mantelspeld en (Friesche) gouden en zilveren
munten uit den tijd van Lodewijk den Vrome in het
Friesch Museum te Leeuwarden.
a.

e. De op een overblijfsel van een wierde gelegen,
thans NED. HERV. KERK iS een door het inbreken van
groote vensters geschonden en ook overigens niet ongewijzigd baksteenen gebouw (vermoedelijk XII B), bestaande uit een schip met een ietwat inspringende en
hoogere halfronde sluiting en een zadeldak-toren van drie
geledingen met lichte verspringing. Het schip heeft over
de bovenhelft der zijmuren doorloopende, door een uitgekraagden muizenstand met daarboven een zaagtand
gedekte spaarvelden ; twee gedichte rondbogige ingangen,
in den noordmuur Oz. is in 1932 een klein rondbogig
venstertje: hagioscoop blootgelegd. Het koor is nog
grootendeels gedekt met holle en bolle pannen. De, slechts
uit de kerk toegankelijke, vlak opgaande toren heeft aan
noord- en zuidzijde gekoppelde, in een rondboognis gevatte, galmgaten, aan oost- en westzijde een enkelvoudig
galmgat, waarboven een omgaande muizentand. Inwendig
een balkzoldering ; er bestaan geen aanwijzingen voor
een vroeger koepelgewelf in het koor. In den oostelijken
14
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torenmuur op de verdieping oorspronkelijk een rondbogige opening naar de kerk, welke met twee muren,
waartusschen eenige ruimte, is dichtgemetseld. De kerk
bezit :
Uiterst eenvoudigen eiken preekstoel, afscheidingen en
banken (XVII--XVIII).
Zerk voor Bernhardus Andreae 011ershemius (geb. 1653
in Solwerd).
Klok, in 162o gegoten.
Voor het Avondmaalsvaatwerk zie onder Solwerd.
Opwierde.
De thans NED. HERV. KERK 1S een rechtgesloten
gebouw (waarschijnlijk XIIIc) van twee traveeën en een
derde westelijke, voor de helft ingekorte travee, gewijzigd
voorts door verlaging der muren ; aan de westzijde is
van afgekomen oude steen een nieuwe sluitmuur aangebracht, boven achter den oostgevel met vernieuwden
top een dakruiter ter vervanging van den in 1888 gesloopten open houten klokkestoel. De zuid- en noordgevel
toonen in hoofdzaak nog de oorspronkelijke behandeling :
in elk der door lisenen gescheiden traveeën boven twee
groote gekoppelde rondboogvelden twee spitsbogige
vensters met kraalprofiel, geflankeerd door rondbogige
nissen met vlechtwerk. In de halve travee aan de noordzijde een gedichte met een driepasvorm gesloten ingang,
aan de zuidzijde een gehavende ingang met rondstaaf in
het halfronde boogveld en in de tweede travee een lagere
gedichte rondbogige ingang met rondstaaf. Evenzoo heeft
de rechte sluitwand boven vier gekoppelde spitsbogige
spaarvelden een groep van drie vensters met kraalprofiel,
geflankeerd door rondbogige nissen, o. s. met keper- en
met rechthoekige vlechtingen.
Het thans door een balkenzoldering gedekte inwendige
e.
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vertoont inkassingen voor gewelven; het oostelijk gedeelte, waarin een consistoriekamer is getimmerd, heeft
in den zuidwand een uitmetseling voor het hostiekastje
en in den sluitwand een nis (piscina ?). De kerk bezit:
Geprofileerd natuursteenen hostiekastje (XIV of XV)
in rondstaaf-omlijsting, overgaande in een spitsboognis
met beeldconsoles; onder het kastje een rechthoekig
spaarveld met driepas.
Preekstoel (1828) en doophek uit denzelfden tijd.
Koperen lezenaar (+ 1800).
Eiken deur (:1: I 800), waarnaast zijschotten (XVIII)
en eenvoudige banken, alles afkomstig uit de vroegere
kerk van Farmsum.
Gedreven en gegraveerden zilveren (diaconie) beker
(i).
g. Polder de Nijverheid. Achtkante WATERMOLEN: riet op steenen onderstuk, rieten kap (i 868 ?).
Solwerd.
a. Drie gebakken netverzwaringen, een beenen naald
en potje (terpentijd) uit de wierde bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK is een rechthoekig zaalgebouw
(1783, blijkens bij herstellingen op verschillende plaatsen
gevonden jaartal) met uitgezwenkte hoekbeeren en met
rondboogvensters. Ingangspartij in den langen zuidwand,
met dubbele Ionische pilasters te weerszijden van den
rondbogigen ingang, afgesloten door een fronton boven
het hoofdgestel. Inwendig een houten Ionische pilasterordonnantie, waarop een balkenzoldering. De kerk bezit
een meubilair uit den tijd van den bouw (preekstoel,
hekposten, enz.). Verder:
Eenvoudigen gedreven en gegraveerden beker (tweemaal gemerkt : C. H. of G. H., blijkens opschrift in 1763
16
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door de diakonen van Solwert en Marsum gekocht) en
een tinnen bord (J. V. F. R., Hervormde diaconie van
Marsum).
Bij de kerk een open houten klokkestoel met klok,
in 1815 door M. Fremy en A. van Bergen gegoten.
g. In de schilderachtig gelegen PASTORIE uitwendig
een stichtingssteen (1554), inwendig een eenvoudige
houten schoorsteen (XVIII), een geschilderde bedstedebetimmering en een balkenzoldering met gesneden sleutelstukken.

Tjamsweer.
a. Een rood steenen pot (namiddeleeuwsch) en spinschijfje uit de wierde van Dijkhuizen zijn in bruikleen
in het Museum van Oudheden te Groningen.

De thans NED. HERV. KERK, volgens een onjuist of
onjuist gelezen opschrift in 11(5 ?)3 8 gesticht door Unico
Ripperda, reeds vermeld in I zo8, blijkens steenen in 1598
op last van Balthazar Ripperda en in 1631 van Carol
Victor Ripperda hersteld, is een gecement 3/6-gesloten
gebouw met een toren, blijkens een Lodewijk XVI-steen
na instorting in 1748 en 1776 op last van Margarita
Bouwina Rengers-Tjarda van Starkenborgh in zijn tegenwoordigen vorm gebracht. De kerk heeft groote spitsboogvensters, in een waarvan aan de noordzijde nog sporen
van gothische traceeringen; in den zuidmuur onder de
rechthoekig omgevoerde waterlijst een latei (+ 1 5 oo)
met het genoemde opschrift en o. m. de wapens-Ripperda
en -Ukena. Tegen de sluiting tweemaal versneden beeren.
De toren, in het oostelijk en zuidoostelijk gedeelte
van zijn onderbouw zwaar opgemetseld van groote
moppen, bestaat uit een door een hoofdgestel afgedekten
steenen romp van drie, door natuursteenen waterlij sten
e.
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gescheiden, geledingen en een houten bovenbouw van
twee achtkante geledingen; rondbogige ingang met blokken en rondboognissen met rondbogige galmgaten. Hij
opent zich naar den kerkzolder met een rondboog, te
weerszijden waarboven hoekuitkragingen.
Inwendig een houten plafond; in het schip onder de
vensters vier nissen met twee korf bogen op kraagsteen
gesloten, in de sluiting nissen met een enkelen korf boog.
De kerk bezit:
Geverfde bank met opzetstuk (+ i 700) met het wapenRipperda en een met het wapen-Alberda.
Fraai gebeeldhouwde zandsteenen zerk voor Johan
Valck Ripperda (t 1646) met het wapen-Ripperda en
Schade en in de hoeken de wapens-Valcke, -Budde,
Twickelo, -Stael; een met wapen voor ds. Joannes
Sissingh (t 1778); de zerk voor den eersten predikant
Th. Klinkhamer (t 162 9) is thans tegen den toren geplaatst.
Klok, in 16 7 8 gegoten door P. Hemony op last van
Onno Tamminga, oorspronkelijk afkomstig van Bellingeweer; een der vroegere klokken zou zich thans in
Wirdum bevinden.
g. Het HUIS EKENSTEIN, in 1648 verbouwd door den
Groningschen burgemeester Johan Eeck -- in 182 3 zou
bij de slooping van een schuurgedeelte een balk met : 1513
gevonden zijn — in 1754 aangekocht door Onno Joost
Alberda van Nijenstein (verder van Ekenstein), daarna
in 1772 door leden van dit geslacht vergroot en in 1827
geheel vernieuwd, dankt zijn tegenwoordig aanzien uiten inwendig in hoofdzaak aan de verbouwing in neogothischen trant in 187o door Willem Carel Anton
Alberda. In den achtergevel van het gebouw zijn de
volgende wapens gemetseld : -Lewe, -Coenders, -Alberda,
een gekwartileerd in 1 en 4 Clant, in 2 en 3 Nittersum
18
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met hartschild-Stedum, in cartouches (+ 1650), af komstig uit den in 1863 gesloopten borg Ewsum te Middelstum ; een groot gekwartileerd-Alberda-Clant-TammingaLewe in cartouche (Onno Tamminga van Alberda en
Josina P. Clant, uit Rensuma); in het koetshuis : -Alberda
en -Hora Siccama, waaronder 1754 (uit de pastorie te
Meedhuizen ? I 1890 aangebracht en toen er tusschen een
cement-wapentje geplaatst); in het schathuis : -Alberda
onder kroon, gehouden door twee leeuwen (XVIII B)
uit den in 1903 gesloopten borg Dijksterhuis.
Inwendig een grillige schoorsteenboezem met consoles
voor porselein Lodewijk XV en een spiegel Lodewijk XVI,
een wandbuffet (XVIII), een aantal familieportretten
(XVII—XVIII), meest in de neo-gothische zaal; een stuk
gobelin (XVII, Vlaamsch) in de bibliotheek ; geschilderd
behang (XVIII B) ; fragmenten van gebrandschilderd glas
met wapens, vermoedelijk uit kerken in de omgeving
(Zeerijp, Uskwerd, Wirdum, Tjamsweer ?), o. a. -Alberda,
waaronder vrouw Catharina Alberda zijn huisvrouw anno
1647, -Rengers, waaronder Vrou Elisabeth Tamminga
geb. Rengers erfdochter op Liudema sijn huisvrouw anno
1666, -Ripperda, -De Drews in het bibliotheekraam, volledig wapen-Tamminga (XVII), enz. ; in het trapportaal
een ruitje met het wapen der stad Groningen (XVII),
een rouwbord voor Cecilia Tamminga (1 1690), afkomstig uit de kerk te Lellens, een sierkanonnetje (1641).
In het park bevinden zich verschillende van elders afkomstige bouwfragmenten, waaronder vijf steenen, onderdeelen van een boog, met : „ Joan Lewe en Geertruida
Alberda, heer en vrou van Middelstum, out 26 en 20 jaren,
getrouwt 1648, hebben Ewssum laten repareren 1649";
kapiteelen uit Ewsum, siertrossen, aanzetkrullen (XVII
en XVIIII), zandsteenen trapleuning, twee gebeeldhouwde
tuinvazen (XVIII), twee zandsteenen beelden (XVIII B
of XIX A) : Adam en Eva, uit Solwerd afkomstig.
I9
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Den Andel.
e. De NED. HERV. KERK is een rechtgesloten gebouw
van vier traveeën met een ten Z.O. vrijstaanden toren
(beide waarschijnlijk XIII A); in den westgevel een later
portaal (i7Io?, aldus een jaartal op de imposten). De
zijwanden zijn door het inbreken van groote vensters
gewijzigd. De sluiting vertoont nog twee kleine gedichte
spitsboogvensters en nisjes, en in den top drie met twee
keperboogjes gedekte spaarnissen, geflankeerd door casementen. De vlakopgaande toren met rondbogigen ingang
met deklijst, rondbogige galmgaten en, inwendig, rondbogige spaarbogen wordt afgesloten door een afgeknot
dak, waarop een klokkespitsje. Inwendig concentrischgemetselde koepelgewelven, gespannen tusschen spitsbogige (beneden schuin afgehakte), door inwendig gemetselde beenen geschoorde, gordel- en muraalbogen.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1 792) met Lodewijk XVI-versieringen; knop voor collectezakje (XVIII).
Verscheidene zerken, de oudste uit 1621.
Koperen kroon (XVIII), tweemaal zes-lichts ; collectezakje met koperen rand (1793).
Klok, in 1653 door Jurrien Balthasar te Leeuwarden
gegoten.

Achtkante KORENMOLEN met stelling „De Jonge
Hendrik" (na brand herbouwd 1875 met onderdeelen
van een molen te Niekerk in het Westerkwartier).
g.

Baflo.
a. I. Een scherfje terra sigillata, twee brandurntjes en
een beenen kam (alle VI—VII) uit de wierde bevinden
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
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2. L u t j e s a a k s u m. Alhier is een terpengrafveld
aangetroffen (vondsten VI—VII). Een Frankische beenen
haarkam en Angelsaksische sceatta's (VI--VII) uit de
wierde bevinden zich in het Museum van Oudheden te
Groningen.
3. R a s k w e r d. Het bij de afgraving van de wierde
in 1929 gevonden Romeinsch-Frankische en Saksische
aardewerk (II—IX ?), talrijke houten en beenen voorwerpen (IV—VIII) en van metaal (V—VII) bevinden
zich met enkele oudere vondsten van hier in het Museum
van Oudheden te Groningen.
De NED. HERV. KERK (H. Laurens), reeds in 1211
als „mater ecclesia" genoemd, is een zeer gewijzigd,
blijkens gedenksteenen in den westgevel o. a. in 1656
(cartouches) en in 18o8, rechtgesloten gebouw (in oorsprong XII) met een vrijstaanden toren (vermoedelijk
+ 1200, later verhoogd). Het westelijk deel der zijgevels
bevat nog veel tuf, het oostelijk deel heeft fragmenten
van een holle lijst onder het dak. De sluiting heeft drie
rondboogvensters, te weerszijden waarvan nissen met
vlechtingen en rechthoekige spaarvelden met kraalprofiel;
voorts een steen met rankenornament (XV). De vlakopgaande zadeldaktoren heeft een spitsbogige ingangsnis,
gedichte rondbogige en in zijn bovendeel spitsbogige
galmgaten; inwendig overblijfselen van een koepelgewelf
en ronde spaarbogen. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (,,gerenoveert 1792", blijkbaar
in de oude vormen, klankbord gewijzigd).
Talrijke zerken, o. a. groote zandsteenen met rijk lofwerk en evangelistensymbolen in de hoeken voor Eyger
Eycens (t 1647), en hardsteenen met wapens voor Jacob
Halsema (t 1587) en Johanna Elema (t 1606) tho Lutke
Saexum, Johanna Ewsum—Ingen Nuelandt (t 15 98),Nomdo
Fockens (t 1628) met Focko Nomdes (t 163o) en Tunnisien
e.
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Wiersma-Nomdes (t 1652) met 2 kinderen, Allert Fockens
(t 164o), Hayo Lewe (t 1640), Bawe Jarges (t 1654);
metalen plaatjes van doodkisten van het geslacht Jarges:
Coppen Jarges (t 1654), Anna Jarges (t 1660), Ave
J arges-Ubbena (t i66..),Bouwe Jarges-Coenders (t 1691),
Eijzo Jarges (t 1696), Anna Leonora Jarges-Ripperda
(t 1701), Bouwijn Petronella Jarges (t 1704), Coppen
Jarges (t í7o5).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1660/
i66í, I T en ook volgens type uit dezen tijd ; het opschrift:
1798 wellicht slaande op latere gedreven versieringen).
Klok, in 15(63 ?) gegoten door Gerardus de Wou.
g. Achtkante KORENMOLEN met lage stelling (vermoedelijk vóór 1781).

Saaksumhuizen.
De NED. HERV. KERK, een in oorsprong middeneeuwsch, doch in 18 46 geheel vernieuwd, gepleisterd
rechtgesloten, van spitsboogvensters voorzien zaalgebouwtje met een toren (1858), bezit :
Preekstoel (XIX A).
Twee banken (XIX A), één met gesneden voorstelling
van het Laatste Avondmaal, het wapen-Alberda en vazen
met figuren.
Een paar zerken, de oudste (1740) op het kerkhof.
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker (1 823), kan en
twee kleine schotels van tin (XVIII B—XIX A).
Klok, in 1649 door Wilhelmus Jacobus de Fry gegoten.
e.

Tinallinge.
e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd rechtgesloten,
in oorsprong middeleeuwsch, zaalgebouwtje (in 1903
vernieuwd, volgens een steen in de sluiting), versterkt
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door op eenige hoogte boven den grond aanvangende
pilasters met een houten torentje van twee verdiepingen
op den gevel; in den zuidmuur spitsbogige nissen te
weerszijden van een der groote latere spitsboogvensters.
Inwendig een balkenzoldering (XVII). De kerk bezit:
Koorhek met spijltjes, waarboven : „i549 is dit werck
geschilderd ende gemaket" en „i 557 dit werk geschildert
en gemaket, do schilderde Hinrick, maler van Bremen mi",
en opgaven omtrent graan- en boterprijzen in die jaren,
afkomstig van een vroeger orgel met geschilderde vleugels.
Bank met twee opzetstukken (XVIII) van het voormalige orgel en bankfragmenten (XVII, stijlen).
Preekstoel (XVII B, gelakt; knop achterschot XVIIIa)
met barokke boogpaneelen, waarin allegorische vrouwefiguren, tusschen getorste omwonden zuiltjes, op het
klankbord het wapen-Tjarda van Starkenborch.
Vele zerken, de oudste uit 1649.
Klok, in 1787 door Mammees Fremy Heidefeld en
Mammees Fremy vergoten onder bestuur van Unico
Allard Alberda van Menkema.
Een zilveren Avondmaalsbeker is verkocht.
g. Achtkante WATERMOLEN : riet op steenen onderstuk,
rieten kap, in den polder „de Vereeniging" (opgericht
in 187o).

BEDUM.
a. In een tichelwerk tusschen Bedum en Onderdendam
onder de bovenklei gevonden vóór-Karolingsche vaatwerkoverblijfsels bevinden zich in het Museum van
Oudheden te Groningen, evenals een urntje (terpentijd)
uit de wierde van Ellerhuizen.

De eertijds collegiale (H. Maria, Petrus, Walfridus ?),
thans NED. HERV. KERK, iS gebouwd vóór 1232 als een
eenbeukig (?) tufsteenen gebouw met een zeer zwaren
e.
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tufsteenen westtoren (vermoedelijk XII), in 1484 vergroot
tot een kerk met een schip van twee even hooge beuken
en een (in allen geval gedeeltelijk voltooiden) noorderdwarsarm met ten N. langs het oude schip een lagen
zijbeuk of kapellen, en ten 0. een koor 1), dat een omgang
of zijbeuken had of had moeten verkrijgen. Het gebouw
is in z 5 36 beschadigd, vervolgens van zijn koor beroofd
en in 18 5 1 geheel verminkt, doordien na het uitbreken
der kolommen de beide hooge beuken tot één gestucadoorden werden vereenigd, waarbij in het midden
ijzeren pijlers werden geplaatst om de bekapping te
steunen en het oostelijk gedeelte door een schot werd
afgescheiden.
De vroeger door beeren versterkte zuidbeuk heeft nog
een geprofileerd, korf bogig getoogd poortje, waar de
waterlijst rechthoekig om gevoerd was, en in de westelijke
travee een zeer groot driedeelig, diep-geprofileerd spitsboogvenster met zandsteenen stijlen, flamboyante traceering, omlijsting met blokken en verder nog eenig gebeeldhouwd lofwerk op de deklijst, onder welk venster
een ingang met sluitsteen: 1802; in den westelijken zijgevel een gedicht spitsboogvenster met blokken en holle
waterlijst, aan de oostzijde een gedichte, geprofileerde spitsbogige doorgang (naar een zuiderkoorbeuk of -omgang).
De noordbeuk heeft gewijzigde spitsboogvensters.
De met geringeversnijdingen opgaande, zeer gehavende,
door latere hoekversterkingen verzwaarde toren, welke
oorspronkelijk door een van de hoekpunten der vier
topgevels opgaande gemetselde spits was afgedekt, kreeg
later na aanmetseling der ruimten tusschen de puntgevels
1) Op den Avondmaalsschotel van 1699 staat ter plaatse van het koor
een rond gebouw gegraveerd, met twee rijen vensters, zonder dak, doch blijkens
de hier aan het schip en den toren gegeven vormen is de voorstelling fantastisch;
op een aan Stellingwerf toe te schrijven teekening uit ± 1690 van de kerk
te Bedum is de toestand ongeveer als thans en valt van een rond koor geen
spoor te ontdekken.
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een houten van vier- tot achtkant ingesnoerde, met leien
bekleede spits, na welker af branden in 1911 hij met een
nooddak is afgesloten; aan noord- en zuidzijde sporen
van half verzonken rondbogige in- of doorgangen, waarboven gedichte rondbogige openingen en moeten van
daken. In het torenmuurwerk teekenen zich boven elkander
af: halfronde friesvullingen van Bremersteen (alleen aan
de westzijde); breede, door een rondboogfries afgesloten
spaarvelden, aan de westzijde door lisenen onderbroken
en aan de oostzijde onder het kerkdak verborgen, waarin
kleine rondbogige openingen; gekoppelde rondbogige
spleet-openingen met aan de buitenzijde afgeronde stijlen
en breedere rondbogige, door een zware korte zuil gedeelde galmgaten, waarboven het klimmend rondboogfries der ingemetselde toppen; onder het kerkdak een
doorgang naar den vroegenen kerkzolder en moet van
een vroeger schipdak.
Inwendig is in den noorderbeuk, boven de ingetimmerde kerkekamer en kosterswoning, de oorspronkelijke
tufsteenen schipmuur met een klein rondboogvenster en
een afsluitend baksteenen rondboogfries zichtbaar. In de
als berghok gebruikte ruimte van den noorderdwarsarm
onder één dak met den lagen noordbeuk, waartoe een
rondbogig poortje met blokken in den lateren oostmuur
toegang geeft : de hooge geprofileerde scheiboog naar
de kruising, aan de westzijde een zwaar stuk muur met
een rondbogigen doorgang of nis, aan de oostzijde twee
kolommen met natuursteenen kapiteelen en voorts de
aanzetten van een kruisribgewelf op schalken aan de zuid-,
en kraagsteenen daarvoor aan de noordzijde. In het
oostelijk (als fietsenbergplaats gebezigde) kerkgedeelte
ziet men eveneens den b.g. scheiboog, den aanzet van
den triomfboog en de opening naar den zuiderkoorbeuk
met lijstkapiteel.
In de torenruimte aan alle zijden een gedichte rondboog,
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waaronder aan de noord- en de zuidzijde halfverzonken
rondbogen. De kerk bezit :
Bankfragmenten met snijwerk (XVIIb), in de kosterswoning.
Gebeeldhouwde figuurtjes (op het orgel) en bekronend
stuk (op het tochtportaal) van het vroegere orgel (f 175o).
Talrijke zerken (in het afgeschoten kerkgedeelte), waaronder een met alliantiewapen-Gaickinga en -Clant
(XVIIa), cartouches en acht kwartieren; twee voor
Wigbolt van I Jsselmuiden (t15 98) met o. s. de alliantiewapens-IJsselmuiden en -Cater met acht kwartieren en
-I Jsselmuiden met -Cater en -Lewe; één voor Vrouwe
Teteka Jarghes (t 1602); één (XVIIb) met alliantiewapensJarghes en -Grothuss, cartouches en acht kwartieren; één
voor Ernst van Isselmuiden (t 1646) met alliantiewapen
en acht kwartieren en één (XVIIc) met alliantiewapenWitsma en -Bawema en zestienkwartieren; de oudste
(priester) zerk voor Hinrick van Circksee bevindt zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
Zilveren Avondmaalsschotel (merken : Groningen 1699,
Johannes Dronrijp).
g I. In de NED. HERV. PASTORIE een steen (I 5 64) met
figuur (H. Walfridus ?) met schop en in boom klimmend
dier, welke zou herinneren aan een indijking.
2. Romp van een achtkanten KORENMOLEN van steen
en riet, met een steen (1818), herinnerend aan de verhooging.
3. Een paar beelden (XVII), afkomstig van den tot
boerderij afgedaalden BORG SCHULTINGA bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
4-5 . Achtkante WATERMOLENS in den polder Zandvoort (1844, ter vervanging van een afgebranden molen) :
riet op steenen onderstuk, rieten kap, en in den oostelijken
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Bedumerpolder (1816, herbouwd + 1 903 na afbranden
van den vorigen molen in 1902).
Menkeweer.
Op het kerkhof der verdwenen kerk liggen nog
een paar zerken, de oudste van 1781.
e.

Noordwolde.
e. De thans NED. HERV. KERK (in oorsprong XIII A),
vermoedelijk XV gewijzigd en door het inbreken van
groote vensters, het aanbrengen van lompe muurversterkingen, enz. geschonden) is een rechtgesloten gebouw
van vier traveeën en een smalle travee aan de zijde van
den toren (in oorsprong XIII A, XV of XVI A verhoogd,
in 16 3 9 vernieuwd volgens een steen boven den rondbogigen ingang aan de zuidzijde en toen ommetseld) ;
de kerkmeubelen zijn in 1 9 32 schoongemaakt. De oorspronkelijke behandeling is zichtbaar in den zuidmuur
(waar overigens ook latere tweemaal versneden beeren
met holgeprofileerde natuursteenen afdekkingen), met
name bij de twee breede westelijke traveeën : telkens twee
rondbogige venstertjes met kraalprofiel, geflankeerd door
rondbogige nissen met vlechtingen; voorts in den sluitingstop met ten deele nog van vlechtwerk voorziene
klimmende spaarvelden, in het middelste spitsbogige
waarvan een gedicht rondboogvenster en in die te weerszijden evenals in de punt ronde casementen. Tegen den
noord (en oost) muur nog eenige lisenen, een gedicht
rondboogvenstertje met kraalprofiel, sporen van gedichte
rondboognissen, doch ook een beer als aan de zuidzijde.
In de sluiting de natuursteenen uitmonding van een
piscina.
De door hoekblokken (pleisterwerk over Bremer steen)
verlevendigde toren bestaat uit een vrij hoogen onder-

3
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bouw, uitwendig veel en inwendig uitsluitend groot
formaat steen toonend, twee lagere galmgat-geledingen
en een kleine, achter een natuursteenen balusterborstwering oprijzende peervormige spits. Aan den noordkant
een halfverzonken gedichte rondbogige ingang; in de
tweede geleding eenvoudige spitsbogige galmgaten. In de
bovenste rijkere geleding telkens twee grootere galmnissen, met in het benedendeel maaswerk, ten deele schuilgaand achter de wijzerborden in natuursteenen omlijsting,
en daarboven door een natuursteenen stijl gedeeld; tusschen de nisbogen casementen met drie- en vierpassen.
Inwendig een houten tongewelf. De kerk bezit :
Lage eiken koorafsluiting (XVII B) met gesneden paneelen tusschen siertrospilasters en bekronend rankwerk,
waarin zes wapens : -Hillebrandes van Harssens, -Van
Berum, -Van Berum, -Ubbena, -Clant en -Wilkens.
Rijken preekstoel (1 743 ), de kuip met gesneden paneelen in laat-Lodewijk XIV stijl met reeds enkeleLodewijk XV motieven en versierd klankbord; overeenkomstig doophek met opengewerkte paneelen tusschen
Ionische pilasters.
Orgel met rugpositief (XVII B, het instrument vernieuwd in 1 802 en uit dezen tijd de bekroningen en
zijstukken van het hoofdfront), de galerij met siertrospiasters.
pilasters.
Hooggestoelte (XVII B) op gegroefde composiete
zuilen, met gesneden siertros- en wapenpaneelen in den
trant der koorafsluiting, de versierde overhuiving eveneens gedragen door zulke zuiltjes ; bankengroep (XVIIb)
met spijlen tusschen geschubde stijlen en in het achterschot
barokke boogpaneelen; Avondmaalstafel, lage banken en
lambriseering (XVIIb) in het koor.
Een paar zerken, de oudste (1609) en een voor Thecota
Eli: abeth Sickinge-Van Berum van Thedema (t 1727) met
wapen-Van Berum.
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Twee glazen, beide met de zestien gebrandschilderde
kwartieren (I 7 18) van Johan Sickinge en Elisabeth
Sickinge-Van Berum, heer en vrouw op Thedema.
Klok, in 15 97 door Gert Powels gegoten op last der
collatoren.
Het Avondmaalszilver is verkocht.
Onderdendam.
e. De NED. HERV. KERK iS een eenvoudig, langwerpig
achtkant zaalgebouwtje (1840, door den architect K. W.
Dusseldorp) met een torentje op het midden van het dak.
Zij bezit :
Preekstoel uit den tijd van den bouw.
Orgel (1841, door R. A. Lohman en Zoon te Groningen).
Gladden zilveren Avondmaalsbeker en schotel (merken:
Groningen 16 97, Johannes Dronrijp).
g I. Het WATERSCHAPS(ZI JLVEST)HUIS (1 664) heeft een
zandsteenen ingangspartij met Ionische en hierboven
Toscaansche pilasters en een deur met koperen klopper.
Inwendig een rijkgesneden schoorsteen (XVIIIb) met
schilderstuk, eenige oude deuren en tegels in de keuken
en de gang (XVII).
2. Nr. 1 7 5. Twee gevelsteenen : uil en valk, met
onderschriften.
3. Achtkante KORENMOLEN met stelling (I 855).
4. Achtkante WATERMOLEN : riet op steenen onderstuk,
rieten kap in den polder „de Vereeniging" (opgericht 1870).
Onderwierum.
e. Op het kerkhof der in 1840 afgebroken kerk bevinden zich verscheidene grafzerken, de oudste met wapen
voor den infanterie-kapitein Joost de Valcke (t 1703).
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Westerdijkshorn.
e. Op het kerkhof der in 1 802 afgebroken kerk ligt
een zerk van 1631.

Zuidwolde.
De NED. HERV. KERK, in oorsprong middeneeuwsch,
doch door het inbreken van groote vensters gewijzigd,
is een met een pleisterlaag (waaronder eenige tufsteen
zou voorkomen) bedekt, thans driezijdig gesloten gebouw
(tot XIX B met een koor) met een vlakopgaanden toren
(XII), tot aan de geboorte van de bogen der latere,
geprofileerd-spitsbogige galmgaten van tufsteen (aan de
kerkzijde zeer groot formaat), waarboven een laag baksteenen gedeelte, bekroond door een vierzijdige spits.
Boven de kerkdeur aan de zuidzijde een tekst en A° 1651.
Het tufsteenen torengedeelte wordt verlevendigd door,
boven elkander, reeksen van vier (te weerszijden van
kleine rondbogige openingen), zeven en negen, telkens
kleinere, door colonnetjes gescheiden spaarvelden ; tusschen de beide laatste friezen teekenen zich aan de noordzijde de oorspronkelijke gekoppelde rondbogige galmgaten af, welke aan west- en zuidzijde voor latere wijzerborden hebben plaats gemaakt. Het baksteenen bovendeel
heeft boven de galmgaten kleine ronde openingen en
omlijste steigergaten. De kerk bezit :
Geverfden preekstoel (XVIIb) met barok gesneden
boogpaneelen en stijlen; stukken van een geverfd doophek met schubstijlen en spijlen (XVIIb); Avondmaalstafel (XVIIb); eenige bankfragmenten (XVII); geverfde
barok gesneden deuromlijsting (1643) naar den toren.
Zilveren Avondmaalsbeker (gemerkt H. W. ?), in 161 5
gemaakt op last van Jr. Johan Sickinge toe Werfum.
Koperen offerbusje (1675).
Twee klokken, waarvan één in 1601 door Cornelius
e.
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Ammeroy en één in 1638 door Hans Gerlach Schenck
te Groningen gegoten.
g 1-2. WATERMOLENS. Achtkant molentje (1818, herbouwd I 86o, „'t Wit meulentje") in den Polder „Het witte
lam" en achtkante molen in den polder „Koningslaagte"
(1 877).
BEERTA.
Beerta.
De NED. HERV. KERK (H. Bartholomeus) is een
rechtgesloten gebouw van zes traveeën (volgens de overlevering 1506 of anders XV) met een vrij staanden toren
(18o6). Enkele overhoeksche beeren, doch overigens
nieuw-gemetselde pilasters ; groote spitsboogvensters (de
westelijkste gedicht), waaronder een holle natuursteenen
waterlijst. In den westgevel een gedichte korfbogige ingang met natuursteenen omlijsting, waarboven een gedicht
venster; ook in den zuidwand een gedichte ingang. De
eenvoudige toren met rondbogige galmgaten wordt
afgesloten door een afgeknot pyramidaal dak, waarop
een open spitsje. Inwendig een gedrukt houten tongewelf.
De kerk bezit :
Geverfden preekstoel (XVII A).
Ouden ijzeren doopbekkenarm met koperen bekken en
staanden houder voor collecteschaal; eenige koperen
kaarshouders (XVIII B).
Galerij met gesneden borstwering (XVII).
Vele afgesleten zerken, o. a. voor hopman Walrick
Nantkes (t 1623), Sebo Huninga (t 1661) en Doede
Huninga (t 1665).
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers, waarvan
één (1791; merken : Groningen, L. v. Giffen) en één (1825);
twee tinnen schotels (1671) en een kan (1791).
Twee klokken, waarvan één in 1659 vergoten door
e.
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M. Godfridus Baulard Lotharingius en één, in 1814 omgegoten door M. Fremy en A. van Bergen.
2. De voormalige DOOPSGEZINDE KERK is een onbeteekenend gebouwtje (XVII) met rondboogvensters.

g 1-3. Hotel Buiskool (in den kelder zou een steen:
1648 gevonden zijn) : gesneden bedstedewand (XVIII A),
vijzel (1622); B 328: kamer met (bedstede)betimmering
en porseleinkast (XVIII) en schoorsteen-Lodewijk XVI,
en nog een eenvoudige schoorsteen (XVIIId); B 329:
soortgelijke bedstedewand (XVIII B).
4. Bij de kerk een achtkante KORENMOLEN (181 8, door
den molenmaker Kunst van Niewolde), met stelling:
riet op steenen onderstuk, rieten kap.
5. Beerster Zijldiep. Achtkante
met stelling.

KORENMOLEN (1 9 1 0)

Nieuw-Beerta.
Op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk (in 1856
gebouwd ter vervanging van een uit 1665) vele zerken,
de oudste uit 1705.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (172o, geen merken)
en twee schotels (XVIII, merken : leeuwtje, Amsterdam,
D. V. I.).
e.

BELLINGwOLDE.
Bellingwolde.
a. Een grijze steenen hamer (neolithicum) en een
vuursteenen bijl (steenen tijdperk), alhier gevonden, bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen,
evenals een bronzen beitel (bronstijd) uit Boertangermoor,
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Van de vroegere vestingwerken rest nog een
(in oorsprong XVII), een flèche aan den rechteroever van de Leethe onmiddellijk op de rijksgrens.
b.

BATTERIJ

d. C 3 0-3 I. Voormalig RECHTHUIS. Vervallen rechthoekig onderkelderd gebouw (ankers :1647) met zadeldak
tusschen zijtrapgevels, waarin baksteenen waterlijsten,
dubbel of (en) met een zaagtand, en rondboogjes boven
de meest
gedichte horizontaal-gedeelde langwerpige ven.
stern es ; stoep van zerken.
e. De NED. HERV. KERK (H. Magnus) is een geheel
met klimop begroeid gebouw (XV B), bestaande uit een
schip van drie en een ietwat inspringend, driezijdig gesloten koor van twee traveeën met een vrijstaanden toren
(1 729, bekroning nieuw), welke een in 14 3 8 vernielden
toren zou vervangen. Zware (gewijzigde) beeren en vrij
groote spitsboogvensters, waaronder een holle zandsteenen waterlijst. Inwendig kruisribgewelven op schalken,
tusschen, door smalle muurpijlers geschoorde gordelbogen op (afgehakte) driekwartzuilen. De kerk bezit:
Gesneden preekstoel (166o, afgeloogd), de kuip met
kussenpaneelen.
Twee oude koperen twee-armige kaarshouders (één geschonken in 1798).
Orgel (1797, door F. C. Snitger en H. H. Freytag,
blijkens opschrift).
Een groot aantal, zeer eenvoudige, oude banken en
galerij met snijwerk (XVII—XVIII).
Verscheidene zerken, de oudste uit 1613.
Koperen kroon (1 79 8), tweemaal acht-lichts.
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers (I 8 i7); van
tin: een kan, twee schotels en een offerbakje (alles 1817),
en twee borden, geschonken door Albert Botties en
Trijntie Tekkes.
Koperen collectebus (1797).
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Drie oude ijzeren houders met koperen bekkens.
Twee klokken, in 1697 vergoten door Johan Fremi
en Mamees Fremy.
g 1. Ronde steenen KORENMOLEN (1858 als oliemolen,
later koren- en zaagmolen).
2. Koude hoek onder Oude Schans. Ronde steenen
KORENMOLEN met stelling.
Friescheloo.
a. Een looden verzwaring (namiddeleeuwsch) van een
houten werpbal, alhier gevonden, bevindt zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, een eenvoudig zaalgebouw
(1717) met toren (benedendeel 1841, bovendeel 1925),
bezit:
Eenvoudigen preekstoel (opschrift: Doccumanus abbas
me fieri fecit A° 156o; klankbord van 1 77 5), de kuip met
boogpaneelen en engelkopjes in de zwikken, tusschen
gecanneleerde Korinthische zuiltjes.
Eiken Avondmaalstafel en een aantal banken (XVIIXVIII).
Verscheidene zerken, de oudste uit 1632.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 7 86, gemerkt B M).
g I. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1895).
2. Achtkante WATERMOLEN (vóór 178 I ?) : riet op
steenen onderstuk, rieten kap, in den polder „Vriescheloo".
3. V e e l e r v e e n. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1916).
Oude-schans.

e. De NED. HERV. KERK is een rechthoekig zaalgebouwtje, onder één dak met de belendende pastorie,
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gesticht in 1626, blijkens opschrift in i 826 hersteld met
steun van Koning Willem I; boven de deur : „vernieuwd
1858 " . De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (XVIII).
Koperen zandlooperhouder, twee kaarshouders (XVIII),
en zeventien bankkandelaars ; zes ijzeren bankkandelaars.
Enkele zerken, de oudste uit 1742 en een voor Jan
Gerard Georg van Maneil (t 177o) met opschrift in
oorlij sting-Lodewijk XV.
BIERUM.
Bierum.
e. De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een schip
van drie traveeën (+ 2 5 o), een door vijf achthoekszijden
omsloten koor (vermoedelijk XIVa) en een op 6o cm lager
peil gelegen toren (wellicht wat ouder dan het schip),
geflankeerd door, niet geheel in het verlengde van het
schip gelegen, lage zijvleugels. Van de schipmuren, geschonden door het inbreken van groote vensters, wordt
de zuidelijke met sporen van vroegere rondboogvensters
geleed door lisenen, verbonden door een rondboogfries
(enkele blokken tuf), terwijl de noordelijke muur met
een gedichten rondbogigen ingang slechts een doorloopend rondboogfries heeft; in de oostelijke travee aan de
zuidzijde een gedicht segmentvormig gesloten nisje en
aan de noordzijde een gedicht rond gat (hagioscopen?).
Het door beeren versterkte koor bezit nog enkele, vrijwel
oorspronkelijke, langwerpig-smalle spitsboogvensters (één
gedicht). Het rondboogfries der westpartij, niet geheel
op gelijke hoogte als dat van het schip, is slechts aan
de westzijde gaaf bewaard. De vlakopgaande zadeldaktoren, door een lateren zwaren westboog geschoord,
heeft boven de lessenaarsdaken der vleugels drie rondbogige spaarvelden en voorts kleine rondbogige galmgaten, ten deele met halfronde aanzetsteenen.

i

35

BIERUM

Inwendig over het schip tusschen spitsbogige gordelen muraalbogen gevatte koepelachtige gewelven met zes
in rijke rozetten samenkomende, tot den grond doorgetrokken ribben; de gewelven hebben ten deele in
vischgraatverband of met rechthoekige vlechtingen, ten
deele concentrisch-gemetselde schelpen (bij het westelijke
eenigszins bolvormig). Het koor, afgescheiden door een
gedrukten triomf boog, heeft een lager gothisch straalgewelf met ronde ribben, eveneens op kolonnetten; op
den noordelijken koormuur een geschilderd wijdingskruis (in 1 922 blootgelegd) en in den oostmuur een nis
(vermoedelijk piscina) achter de heerenbank. De westbouw heeft over de, als gevangenis dienende, benedenruimte een vlak koepelgewelf met zeer flauw gebogen
zijgewelven. Op de verdieping een, oorspronkelijk door
een nog aanwezige in den muur der noorderzijde uitgespaarde trap (benedeningang gedicht), doch thans door
een latere houten trap uit het schip toegankelijke kapel;
deze had een koepelgewelf, waarvan slechts de gewelfzwikken over zijn, gedragen door de spitsbogen over
de oostelijke en westelijke nis en de spitsbogige tongewelven over de verdieping der zijruimten. De kerk bezit:
Preekstoel (+ 165o), de op een geschort figuurtje
rustende kuip versierd met barok-gesneden boogpaneelen
tusschen Ionische gegroefde zuiltjes; eenvoudig doophek
(+ 16 5 o) met eenig snijwerk.
Orgel (1792), de gesneden kas o. a. met de wapens
der schenkers, het echtpaar Maneil-Alberda; de tribune op,
tot 1922 gemarmerde, houten zuilen.
Heerenbank (XVIII B) met gesneden friezen en opzetstuk met het wapen-Maneil-Alberda, en vele eenvoudige
eiken banken (XVII—XVIII); eenvoudige Avondmaalstafel (XVIII).
Gothische zandsteenen zerken met wapens voor Willem
Ubbena (t 15 39) met twee kwartieren en Remmert van
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Berum (-I- 1554) met vier kwartieren; hardsteenen zerken
voor Jeye Thedema tho Berum (t 1606), Abel van Berum
(t 165 3) en Asinga Swier Clant (t 1665).
Gesneden kroon (XVIII A) in Lodewijk XIV-stijl, zeslichts.
Gesneden draperie-rouwbord Lodewijk XV voor Marmolt baron van Maneil (t 1765); eenvoudig bord voor
Onno Joachim van Berum (t 1733).
Zilveren Avondmaalsbeker (i 72.0, merken: Groningen,
Johannes Dronrijp), geschonken door Onno Joachim van
Berum; oud tinnen bordje.
Godlinze.

a. Vele voorwerpen uit het inheemsche laat-Merovingsche-Karolingsche grafveld (+ 600--825) bevinden
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De thans NED. HERV. KERK is een in 1865 gepleisterd
(blijkens een steen in de sluiting; onder de pleisterlaag,
naar het schijnt, nog veel tuf) en verminkt gebouw,
bestaande uit een schip van drie traveeën, een vijfzijdig
gesloten koortravee (beide 1125o) en een ongepleisterden, doch eveneens (blijkens steen) in 15 5 4 ten tijde van
Jvr. Hake Ripperda en later (boven den toreningang:
1 70 3 , wapen-Polman uit 1 7 14 en een steen, herinnerende
aan een vernieuwing in 1885) gewijzigden toren (in
oorsprong wellicht XIII A).
Het schip heeft aan de noordzijde een gedichten, rondbogigen ingang. De zonder beeren opgaande zadeldaktoren van drie door waterlijsten gescheiden geledingen,
waarvan de bovenste eenigszins inspringt, is tot de eerste
lijst van groot formaat steen en hierboven in kleinere
steen met hoekblokken om- of gemetseld. Beneden aan
de noordzijde ten deele nog de oorspronkelijke behandeling : door lisenen gescheiden rondbogige spaarvelden,
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waarboven dergelijke grootere velden. Inwendig over het
schip meloenvormige koepelachtige gewelven, in de beide
westelijke traveeën met zes in rozetten samenkomende,
in de oostelijke travee met vier, alle oorspronkelijk tot
den grond doorgetrokken ribben, gespannen tusschen
door muurpijlers gesteunde flauw-spitsbogige gordelbogen met rond-staafprofiel en welhaast rondbogige
muraalbogen. Over het koor een dergelijk lager gewelf
met acht ribben, boven hunne kapiteeltjes door spitsbogige, tegen den sluitring stootende rondstaven verbonden. In den noordwand van het koor een uitmetseling
voor een hostiekastje. De toren, die niet geheel bij het
schip aansluit, had over de benedenruimte een uitgebroken
koepelgewelf; flauw-spitsbogige spaarbogen tot de hoogte
der galmgaten, en tot zoover groot formaat steen. De
kerk bezit:
Hostiekastje in natuursteenen omlijsting, waarboven
een sierstuk met eenig maaswerk.
Eenvoudigen preekstoel (XVIIId) en doophek.
Orgeltribune met wapens-Alberda en -Berchuys in
gesneden omlijsting en orgelkas met een paar paneelen
in den trant van Lodewijk XVI.
Losse bank (XVII A) op de orgelgalerij ; heerenbank
(XVII B) met barok gesneden paneelwangen tusschen
gegroefde stijlen en friezen, de overhuiving gedragen
door getorste zuilen; eenvoudige soortgelijke overhuifde
bankengroep (XVII B) met gesneden bovendeurstukken
en friezen.
Zerken met wapens uit 165 3 (-Van Houbingius) en 1668.
Overblijfselen van gewelfschilderingen (XV, in 1921
gefixeerd door Jacob Por) op het koorgewelf: lam Gods,
evangelistensymbolen, later ornament en op het oostelijke
schipgewelf in een cartouche (XVII A) „Hans van der
Stralen mit sine knechten V. van Norden, Abel Johan
van Norden, Helmoedt .... en Eke van Norden".
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Houten offerblok (XVII of XVIII).
Klokje, in 1432. gegoten.
Een zilveren Avondmaalsbeker is thans in het Museum
van Oudheden te Groningen.
g. Achtkante KORENMOLEN (I 85o) met stelling, geheel
van hout.
Hofwierde.

a. Puntvormige potten (late middeleeuwen) en een
baksteenen trechter (?, namiddeleeuwsch) uit een wierde
bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een schip
(in oorsprong vermoedelijk XII, verbouwd XIII B), een
dwarspand (XIIId) en een 7/I2-koorsluiting (+ 1300).
Vooral door eenige verlaging der muren en slooping der
dwarspand-toppen en uitbreken der schipgewelven in
1 8 2 5 is het gebouw geschonden. De reeds XIX A geschonden, ten Z. vrijstaande toren is vervolgens afgebroken en in 1854 vervangen door een houten top op
den westgevel (blijkens opschrift boven den ingang).
Het twee traveeën lange schip, met later verzwaarde
lisenen, beneden van tuf en hierboven van baksteen met
eenig tuf, heeft in elke travee een (verlengd en gewijzigd)
spitsboogvenster, geflankeerd door spitsboognissen (aan
de zuidzijde een verdwenen) met kraalprofiel; aan de
noordzijde een gedichten rondbogigen ingang met uitgekraagde halfronde deklijst en aan de zuidzijde sporen
van een verdwenen ingang, in het benedendeel der muren
voorts sporen van vroegere rondbogige openingen. Het
dwarspand heeft rijkbehandelde ingangen met drie rondstaven en vullingen in de spitsbogige boogvelden van
Bremersteen met maaswerk; hierboven spitsboogvensters
met kraalprofiel, geflankeerd door dergelijke nissen met
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keper-vlechtingen, gezamenlijk binnen rechthoekige (aan
de noordzijde muizentand) spaarvelden. Bij het door
driemaal versneden beeren versterkte koor toonen de
gedichte
van de langwerpige spitsboogvensters gedeel..
telpk nog de oorspronkelijke behandeling met twee kralen
en hollen in de neggen en een ronden middenstijl.
Inwendig heeft de kruising nog haar koepelachtig,
concentrisch-gemetseld gewelf met acht in een groote
rozet met driepassen samenkomende ribben; de scherpspitsbogige scheibogen (de oostelijke en westelijke met
kraalprofielen), gesteund door smalle muurpijlers, rusten
op van eenvoudige kapiteelen voorziene driekwart-zuilen.
Over de dwarsarmen koepelachtige gewelven met vier
ribben op rechthoekige diensten; in de oostwanden nissen,
vermoedelijk voor vroegere zij-altaren. Over de koortravee een straalgewelf, waarvan de ribben rusten op
schalken met kapiteeltjes.
De kerk bezit :
Eiken koorafsluiting met door een koof gedragen
galerij (+ 1 5 6o, oksaal of zangkoor, deuren later) met
geprofileerde rechthoekige paneelen, op een tweetal waarvan in het benedenschot nog laat-gothisch maaswerk.
Eiken preekstoel (XVII B) met niet bijbehoorende,
doch wel oude trap, de kuip met siertros-kussenpaneelen
tusschen gewonden Korinthische zuiltjes en friezen en
op het achterschot het wapen-Clant en ......
Geverfd eenvoudig doophek (XVII B) met spijlen.
Avondmaalstafel op bolpooten met twee losse banken
(+ 165o) in het koor.
Orgel (hersteld in i 828, de kas toen blijkbaar gemoderniseerd).
Dubbele geverfde banken (+ 156o), thans aangebracht
vóór de koorafsluiting, met als bij deze geprofileerde
paneelen, bij een tweetal waarvan op het voorschot : z 559
en laat-gothische hartvormige wapens (-Van Berum ? en
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een met twee leeuwenkoppen); dubbele bank (XVII B)
met gesneden friezen en bovendeurstukken, aangebracht
aan de noordzijde vóór de koorafsluiting; heerenbank
(XVII B) met soortgelijk fries en afgehakt wapen op de
door gewonden zuilen gedragen overhuiving; vele eenvoudige geverfde banken (XVII), waaronder twee met
geschilderde wapens (een -Welvelde ?) en bank met eenvoudige overhuiving (XVIII B).
Rijk-gebeeldhouwde afgesleten zerk voor Otto Nanszum
(1" 1575), groote zerk met wapen-Berum en -Schatter voor
Johan van Berum (t 1612), zerken met wapens voor de
predikanten Johan van Laxten Sr. (t 1621) en echtgenoote
(t 1626), Johan van Laxten Jr. (t 1644), Beno Uden
(t 1 7 18), Johannes Rijpma (t 175 7), Hermannus Edelinck
(t 1819) en diens weduwe Fenna van Eerde (t 1828).
Geschilderd houten gedenkbord (1567) met de wapensRipperda en -Twickelo (de twee kwartieren van Adriaan
Ripperda), in omlijsting in den trant van Vredeman de
Vries, herinnerend aan het maken van een vroegere
lantaarn met uurwerk.
Twee zilveren gedreven en gegraveerde Avondmaalsbekers (165 3 en 1676; merken : beide Groningen en resp.
L ineen ? en M).
Klok, in 1467 gegoten.
g 1. Aan de Groote Hecht een houtzaag-, pel- en
korenMoLEN, geheel houten achtkante bovenkruier met
stelling, op een werf.
2. Te Katmis een KORENMOLEN (1818 ?), geheel houten
achtkante bovenkruier met stelling.
Krewerd.
e. De thans NED. HERV. KERK, in I280 gesticht, is een
rechtgesloten gebouw van drie traveeën met een lateren
toren (XIV B, nadien aan de westzijde gewijzigd en van
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een laag vierzijdig tentdak voorzien, wellicht in 1782,
blijkens jaartal op de imposten van den rondbogigen ingang). De door eenmaal versneden lisenen versterkte
kerkmuren toonen grootendeels nog de oorspronkelijke
behandeling : van den grond opgaande lage, gekoppelde
spitsboogvelden, in de eerste travee Nz. en de tweede
travee Zz. afgewisseld door gedichte rondbogige ingangen
met kraalprofiel, waarboven rijziger spitsboogvensters
met kraalprofiel, geflankeerd door gelijke nissen met
vlechtingen, doch in de sluiting een groep van drie
vensters ; afsluitend (slecht-bewaard) spitsboogfries. De
vlakopgaande toren met lagen vijfzijdig uitspringenden
traptoren aan de Nz. heeft boven de beide geledingen
scheidende holle lijst scherp-spitsbogige spaarvelden met
eenvoudige spitsbogige galmgaten.
Inwendig over de twee oostelijke traveeën concentrischgemetselde koepelachtige gewelven met acht, in een rozet
samenkomende, ribben, over de westelijke travee een
later kruisribgewelf, alle gespannen tusschen spitsbogige
gordelbogen met kraalprofielen en muraalbogen. Onder
de vensters der koortravee en van den noordelijken
schipwand met spitsboogjes gedekte spaarvelden. In den
toren beneden een kruisribgewelf. De kerk bezit :
Koorafsluiting van drie diepe rondbogige nissen met
kraalprofiel (vermoedelijk van een vroeger oksaal uit den
bouwtijd der kerk), in de middelste waarvan deuren,
met beneden laat-gothische brief- en boven de spijlen
renaissancistische medaillon-paneelen, en waarop een
zangkoor- en orgelgalerij met eenvoudige rechthoekige
paneelen (+ 155o).
Geverfden preekstoel (+ 166o), de kuip met barokgesneden boogpaneelen, in eenvoudig doophek.
Orgel (blijkens opschrift in 1531 gesticht, 162o gerepareerd, 1634 met letteren en schilderijen versierd,
1682 gerepareerd, in 1731 vernieuwd op last van Margarita
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Elisabeth Ripperda, in 1857 gerepareerd) met gesneden
laat-gothische paneelen op het onderschot en renaissantische onder de pijpen der van vleugels voorziene kas.
Heerenbank (XVII B) met in het gesneden opzetstuk het
wapen-Ripperda; banken met oude zijstukken (XVIIc),
de overige (XVIII—XIX A).
Predikantszerken ( .1646, 1647, 1649, voor weduwe 1656,
166 5 en 1682).
Zilveren Avondmaalsbeker (1 7 10) met de alliantiewapens-Ripperda en -Ripperda, gemaakt ten tijde van
Vrouwe Josina Maria Ripperda.
Losdorp.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 77 5 uit- en inwendig
vernieuwd blijkens een gedenkplaat op last van Vrouwe
Rengers-Ripperda, is een van oude steen gemetseld
rechthoekig, door lisenen versterkt zaalgebouw met
nieuw-ommetselde groote rondboogvensters. Vóór de
kerk een eenvoudige toren, afgesloten door een houten
spits met open vierkant klokkekoepeltje, in 166z vernieuwd op last van Bernhard Entens van Helpen tot
Loesdorp blijkens een steen met diens wapen, later gewijzigd en wel in 1776 blijkens jaartal op den ingangssluitsteen en in 1848 volgens een steen, herinnerend aan
den herbouw, vermoedelijk van het bovendeel van jongere
steen en der spits in dat jaar. Inwendig een houten gewelf.
De kerk bezit:
Gesneden preekstoel-Lodewijk XV (1 775 ) met gebogen
vierhoekige kuip en klankbord en gezwenkte trap ; eiken
doophek met lezenaar; Avondmaalstafel, banken, betimmering onder de orgelgalerij (+ 1775).
Enkele koperen bankkandelaars (XVIII).
Orgel (i83o, d Dor R. A. Lohman en Zonen te Groningen).
Avondmaalszilver : beker (1707; merken : Groningen,

BIERUM

Johannes Dronrijp), geschonken door Johanna Maria
Ripperda, en schotel (merken : Groningen 1792, L B).
Twee klokken, waarvan één in 1538 door Hennerick
Potgheter en Frans Hatiser gegoten, en één in 1 70 9 door
Titie Goossens vergoten op last van Vrouwe Josina Maria
Ripperda.
g. E 23. Deze boerderij bevat een ouden steen met
opschrift van den hier ter plaatse gestaan hebbende
Fraeylemaborg.

Oldenklooster.
a. Aardewerk (VI--VII) en andere vondsten uit de
wierde bevinden zich in het Museum van Oudheden te
Groningen.

Spijk.
e. De NED. HERV. KERK, op den omgrachten kerkring
midden in het dorp gelegen, een gepleisterd driezijdig
gesloten zaalgebouw (1676) met nieuwen toren (1902),
bezit :
Gesneden preekstoel (XVII B, gelakt).
Galerij met eenig snijwerk (XVII B) en het wapen van
Cornelis van Maneil en Josina Petronella Alberda van
Bloemersma en Beyma.
Dubbelen koperen kaarshouder (XVIII).
Zerken met wapens (1639, 1654, 1721) voor leden van
het geslacht Ubbena.
Zilveren Avondmaalsbeker (1730, gemerkt J W en
GW?).
Klok, in 1709 door Titie Goossens gegoten.
g. Achtkante
op hout.
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DELFZIJL.
Delfziji.
a. Germaansche oorurnfragmenten, van hier af komstig, bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden.
Een netverzwaring (terpentijd) uit Amsweer en een
bronzen sleutel uit de wierde van Tuikwerd bevinden
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
b. Waterpoort (18 3 3), eenvoudige baksteenen doorgang met enkele natuursteenen sierdeelen, naar het haventerrein.
C. DORPSTERZI JL en SLOCHTER- en SCHARMERZI JL.
Sluisborstweringen, met op het benedendeel cartouches
(1716, jaar van vernieuwing der Dorpsterzijl), bekroond
door kuifstukken (175 2, jaar van verbetering der Dorpsterzijl), en brug met zandsteenen boog (1 748) aan de landzijde waartegenover zandsteenen borstwering (XVIII B),
nabij het voormalig zijlvesthuis.

d. Oude Schans 54. Voormalig ZI JLVESTHUIS van „de
drie delfzijlen" (18 3 2, blijkens steen); achtergevel (1752,
blijkens steen) : ingezwenkte hals met aanzetkrullen en
segmentvormige bekroning, waarin een wapen.
e I. De NED. HERV. KERK, in 1613 gesticht, in i 830
door het tegenwoordige gebouw vervangen (blijkens den
ingangssluitsteen, aanwezig tot de vergrooting met een
noordarm voor eenige jaren), een eenvoudige zaalkerk
met torentje op den gevel, bezit:
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1657, merk : lelie),
met afbeelding van de toenmalige kerk; oud tinnen bord
en kan.
Klok, in 1690 gegoten, met wapen van Groningen en
Ommelanden.
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2. De moderne R. K. KERK (H. Jozef) bezit :
Verguld koperen kelk (1661; merken M 0, onduidelijk).
g 1. Waterstraat nr. 11/1
(1637).

2.

Gevelsteen : In de hope

2. Achtkante KORENMOLEN (+ 1875, in plaats van
afgebrande „Adam") met stelling.

Farmsum.
Beenen glissen (terpentijd), een Germaansche pot
(I--IV), een Saksisch potje (V), een Frankische kam en
kamfragment (later Karolingsch) bevinden zich in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, twee beenen
kammen (volksverhuizingstijd) uit de wierde in het
Museum van Oudheden te Groningen.
a.

c. Versierde hardsteenen gerechtspaal (1 72 7, verplaatst).
e. De NED. HERV. KERK, gebouwd ter vervanging van
een in 1869 afgebroken oudere (in oorsprong een kruiskerk XIII, van zijbeuken en een nieuw koor voorzien XV),
bezit :
Een als doopvont dienende, geverfde zandsteenen vaas
(XVII) met zestien wapens (houten deksel en voet nieuw),
afkomstig van den borg Haykema te Zeerijp.
Koperen doopbekken (1817) op ijzeren houder.
Orgel (1828, door R. A. Lohman en Zonen te Groningen).
Stoel (XVII).
,
Fraai-gebeeldhouwde groote zerk voor Hero Maurits
Ripperda (t 1633) met diens liggende figuur op een tombe
in zuilenomlijsting, in het fries acht kwartieren met helmteekens en daarboven in zuilenomlijsting de Gerechtigheid,
geflankeerd door de Kracht en de Vrijheid.
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Avondmaalszilver : twee bekers (i8 3 2), twee ronde en
drie platte schalen, kan (alles 1836).
Klok, in 1527 gegoten met het wapen-Ripperda.
I. Twee schildhoudende leeuwen (XVII) met de
wapens-Ripperda en -Welvelde, van het HUIS TE FARMSUM
afkomstig, bevinden zich thans in het Museum van Oudheden te Groningen.
g

2. Achtkante KORENMOLEN „Aeolus" met stelling:
riet op houten tusschen- en steenen onderstuk.
WATERMOLEN

in den Proostpolder (op-

SPINNEKOP-WATERMOLEN

in den Tuikwerderpolder

3. Achtkante
gericht 1873).
4.

(1887?).
Heveskes.
e. De NED. HERV. KERK, 1778-178o op last van L. S.
Rengers, zijn weduwe douair. A. L. Rengers-Bentinck
en moeder M. B. douair. Rengers-Tjarda van Starkenborch vernieuwd, grootendeels blijkbaar met oude steen
en met gebruikmaking van het oostelijk gedeelte der
zware muren van een bestaanden toren, is een rechtgesloten zaalgebouw met een eenvoudigen toren, met
van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. Inwendig vlakke
overzoldering. In de blokken van den toreningang : 1778
en het wapen-Rengers; in den oostwand van den toren
onder het kerkdak een nis, muizentand en moet van een
vroeger kerkdak. De kerk bezit aan meubelen uit den
tijd van den bouw:
Fraaien preekstoel met trap in den stijl van Lodewijk XV,
doch reeds met motieven-Lodewijk XVI; doophek;
preekstoel- en voorlezerslezenaar, hanger voor kerkzakjes; banken met koperen bankkandelaars; torendeur.

47

DELFZI JL

Zerk (16 7 4) en eenige zerken (XVII—XVIII A) met
wapens.
Klok, in 1634 gegoten door Nicolaas Sicmans te Groningen.
g. Achtkante KORENMOLEN (I 855) : geasfalteerd hout
op steenen onderstuk, geasfalteerde houten kap.

Meedhuizen.

De thans NED. HERV. KERK 1S een in oorsprong
middeleeuwsch, doch later (in 1624? en in 1 703) zeer
gewijzigd, rechtgesloten, met lisenen versterkt gebouw,
thans geheel met klimop begroeid; de in 1 803 geof verbouwde toren is een aantal jaren geleden ommanteld en verhoogd. In de sluiting nog een paar
nissen met stukken van een rondstaaf-profiel. De kerk
bezit:
Zeer eenvoudigen, geverfden preekstoel (XVII of
XVIII).
Rijk-gebeeldhouwde zerk (1 742) voor ds. Jacobus
Ringels.
Gedreven en gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker
(1639, gemerkt : H B ineen).
Oud tinnen bord.
Klok, in 1569 gegoten door Godfrid Baulard Lotharingius, op last o. m. van Joachim Ripperda, unicus
collator.
e.

g 1. Meedhuistermeer. Op de boerenplaats Oosterbroek
wordt bewaard een zandsteenen vaas (XVII) met wapens
en gedekt door een kroon, afkomstig van den borg
Haykema te Zeerijp.
2-4. MOLENS. Achtkante houten korenmolen in het
dorp (1862); achtkante watermolens in den Geefsweerster
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polder (opgericht 1855, „de rijzende zon") en den
Meedhuisterpolder (opgericht 1864).

Oterdum.
e. De NED. HERV. KERK, een driezijdig gesloten, XXa
gepleisterd gebouw (in 1830 geheel herbouwd), waarin
groote spitsboogvensters met een door een pyramidaal
dak afgesloten, eenvoudigen toren, bezit:
Gesneden preekstoel (XVIII A, gelakt) met het wapenRengers.
Dubbele koperen kaarshouder en enkele kaarshouders
(XVIII).
Bank met opzetstuk, alliantiewapen-Rengers en -Tjarda
van Starkenborgh in omlijsting (XVIII A); geverfde
banken (XVIII).
Zerk (1670) en enkele latere zerken op het kerkhof.
Drie geverfde gesneden psalmbordjes (XVIIIc).
Klok, in 161 7 door Hans Nortmeyer gegoten.
Zilveren Avondmaals(diaconie)beker (1 70 5 , merken:
Groningen, P K in omranding).

Uitwierde.

e. Bij de NED. HERV. KERK, een zaalgebouw 0839), staat
nog de van een vroegere kerk afkomstige zeer zware, in
1 844 verlaagde, toren (XIV ?), bekleed met afwisselende
lagen van tuf- en baksteen; aan de oost- en de westzijde
geprofileerde galmgaten. Boven den ingang fraai-gebeeldhouwde wapensteen (uit de vroegere kerk afkomstig)
voor Unico Ripperda ( met de wapensRipperda en -Van Buckhorst en een steen (1844). Inwendig een koepelgewelf met ingebroken gat; in de
ruimte daarboven in den oostwand een gemetseld trapje
naar de oorspronkelijke kerk. De kerk bezit:
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Spreekgestoelte (1814-15, door den timmerman Jacob
Meijer .
Twee zerken (ingemetseld te weerszijden van den ingang) met ridderfiguren, voor leden van het geslacht
Wijncken (XVII A); voorts zerken met wapens, voor
Haro Winken to Rengeheim (t 1563), en uit 1623, 1624
en 1662.
Zilveren Avondmaalsbeker (1650).
Groote klok, in 1516 gegoten, en kleine oude klok.
Weiwerd.
De NED. HERV. KERK (18 77) heeft boven den toreningang een alliantiewapen, beide nu afgehakte schildjes
vroeger met het wapen-Ripperda (?), afkomstig van een
vroegenen toren. Zij bezit:
Preekstoel (XIXa).
Zerk (1 7 55) met wapen.
e.

EENRUM.
Eenrum.
a. Een groot aantal voorwerpen (terpentijd) uit de
wierde bevindt zich in het Museum van Oudheden te

Groningen.

De NED. HERV. KERK is een gepleisterd rechtgesloten
gebouw van zes traveeën, waarvan (naar boven de gewelven blijkt) het muurwerk der drie westelijke, vermoedelijk oudere (XII), van het midden der westtravee
af, uit tuf, dat der overige traveeën en der geheele overwelving (+ I250) uit baksteen bestaat, met een toren
(1646-1652, blijkens een in 1809 vernieuwden gedenksteen). Het gebouw heeft lisenen, doch aan de zuidzijde
latere verzwaringen ; ingebroken groote spitsboogvensters.
De door natuursteenen waterlijsten en hoekblokken vere.
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levendigde toren bestaat uit een hoog vierkant benedendeel, dat overgaat in een laag, half koepelvormig gedekt
achtkant, waarop een open houten spitsje; ompleisterde
kleine spitsbogige galmgaten, waartusschen ruimten voor
wijzerplaten en daarboven grootere spitsbogige galmgaten. Inwendig concentrisch-gemetselde koepelachtige
gewelven, met vier in een rozet samenkomende ribben,
gescheiden door spitsbogige gordelbogen — de voormalige triomfboog tusschen de tweede en de derde travee
van het W. rijker geprofileerd —, doch over de westelijke
travee een schelpvormig gewelf met ribben van rechthoekige doorsnede en op den gewelfsluitsteen 1.8.1648.
De toren gaat inwendig door zwikken van het viernaar het achtkant over.
De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel (XIXa), op de kuippaneelen:
Geboorte, Vlucht, Graflegging, Hemelvaart en Opstanding van Christus; doophek en Avondmaalstafel (XIXa).
Orgel met rugpositief (1817, door R. A. Lohman en
Zonen, het beeldhouwwerk door A. Walles) door Gosen
Geurt Alberda gesticht.
Dubbele bank met achter- en zijschotten, waarop het
wapen-Alberda, en vele eenvoudige banken (XIXa).
Vele grafzerken, waaronder een hartvormige in koper
voor Harmannus Jarghes (t15 o6), en voor Cornelis Bolis
van Rakum (t 1593) op het kerkhof, beide met wapens;
een uit 1645, met Vredeman-de-Vries cartouches, 1672
met cartouches, 1712, 1723, 1729, 175 2 en 1769 in
Lodewijk XV stijl, thans alle tegen de muren der torenruimte; voorts o. a. zerken uit 1671 en 1685 met cartouches.
Gedreven en gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker
(1634; merken : Groningen, M).
De natuursteenen doopvont (XIIIa) bevindt zich in
het Museum van Oudheden te Groningen.
5
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I. A 5 9. Gepleisterd huis met ankers : 1775

2-3. Achtkante KORENMOLENS, één (vont 1781) met
lage stelling : riet op houten tusschen- en steenen onderstuk, houten kap, en één (1862): geasfalteerd hout op
steenen tusschen- en onderstuk, geasfalteerde houten kap.
Pieterburen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus) bestaat uit een
gewijzigd schip met lateren noorderdwarsarm, een hoogex
koor van één travee met een vijfzijdige sluitingstravee
(XV) en een toren, in 1805 gebouwd door Goosen Geurt
Alberda (op een cartouche : „A° 1698 dit portaal gebouwd"). Het koor heeft hooge spitsboogvensters en
(gewijzigde) beeren. De toren bestaat uit een hoog steenen
benedendeel en twee open achtkante houten geledingen.
Inwendig over schip en dwarsarmen een houten zoldering,
over het koor kruisribgewelven. De kerk bezit:
Rijkgebeeldhouwden preekstoel in Lodewijk XVI-stijl
met door allegorische vrouwefiguren gescheiden kuippaneelen, waarin vazen en allegorische attributen, in het
benedenfries de Evangelisten(?), het wapen-Alberda, enz.
Fraai-gesneden opengewerkt doophek (+ 1800).
Twee twee-armige kaarshouders (XVIIId).
Orgel met rugpositief en tribune (XVIII).
Heerenbank (XVIIIb), het voorschot met gebeeldhouwden drakentreden, op het achterschot een gebeeldhouwd wapen, gevierendeeld : Alberda-Horenken-Tamminga-Clant (Gerhard Horenken Alberda van Dijksterhuis) en vazen, en met gesneden zijstukken; vele banken,
waaronder met gesneden zij-, achter- en voorschotten
(XVIIId); kleine eiken Avondmaalstafel met marmeren
blad (XVIIId).
Verscheidene grafzerken, o. a. pastoorszerk (I 568), een
voor Eltke Entens-Roltemans (t 1602), ds. Johannes
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Piccardt (t I 68o, gesticht door zijn broeder, den syndicus
Henricus Piccardt).
Rijkgebeeldhouwde paneelen (XVIIId) in een rankwerkboog, onder den triomfboog: Abraham's offer en
Jezus met de Samaritaansche vrouw.
Vier koperen kroontjes (XVIII B), zes-lichts.
Geschilderde wapenborden voor Diderick Sonoy (t '597)
en zijn vrouw Maria van Malsem (t 1584), Susanna Elisabeth Alberda van Menkema (t 1744, met gebeeldhouwd
wapen en kwartieren), haar echtgenoot Gerhard Alberda
(t 1 7 84), Gosen Geurt Alberda (t 1830).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII ?, merken onduidelijk).
Twee klokken, een groote, in 1553 door Antonius van
Utrecht gegoten, en een zeer oude kleine klok.
g

I. Van het in 1903 afgebroken HUIS TEN DI J KE

(XIV, verbouwd in 1 79 1) is het inrijhek (+ 1700) korten
tijd geleden naar Menkema overgebracht, waar de bekronende vazen daarvan alreeds aanwezig waren. Op de
borgstee — een van de schathuizen is tot boerderij
verbouwd -- nog enkele sierstukken (XVIII).
2. B 5o. Boven de inrijpoort : A° 179o.
3. Achtkante KORENMOLEN (1 846) met stelling „De
vier winden" : geasfalteerd hout op steenen onder- en
tusschenstuk, met muldershuis (i 734).

Westernieland.
Een witgrijze kruik (laatmiddeleeuwsch) bevindt
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, een in oorsprong oud (XV?),
in 1831 hersteld en gewijzigd, thans gepleisterd en
vormeloos rechtgesloten gebouw, met spitsboogvensters
en een zadeldaktoren (westmuur vernieuwd), bezit:
a.
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Gesneden preekstoel (+ 166o) met het wapen-Tamminga;
verscheidene banken (XVIIc), waaronder een met achterschot en wapen.
Verscheidene zerken, de oudste uit 1644, een voor
Eizo Wirzema en echtgenoote in rijken Lodewijk XV stijl.
Koperen kroontje (XVIII), zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (1706).
Klok, in 1 7 53 door J. Borchardt te Groningen gegoten.
EZINGE.
Ezinge.
a. Bij de systematische afgraving tot op de kerk der
dorpswierde in 1925-1933 door dr. A. E. van Gi ffen
werden de plattegronden van terpenwoningen uit de La
Tène-periode en den Romeinschen tijd, van kleine hutten
uit den Saksischen tijd met putten uit de eerste periode en
den Frankischen tijd en de basale gedeelten van groote
vóór-Romeinsche hallenhuizen blootgelegd. De zeer talrijke en verscheiden Germaansche en Romeinsche vondsten, hierbij gedaan (III v.—XIII n. Chr.), bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen, evenals
een vroeger in de wierde Bouwerd ten Z. van het kanaal
gevonden beenen dobbelsteen, kraal en zwaard (VII -VIII).
e. De NED. HERV. KERK is een middeleeuwsch, doch
zeer gewijzigd, vijfzijdig gesloten gebouw met ten Z.
een vrijstaanden klokketoren (vermoedelijk XIII). Aan
den noordkant een spitsbogige ingangsnis met gedichten
rondbogigen ingang en onder de daklijst een muizentand;
boven de zuiddeur : 179 8. De zeer zware muren van den
lagen zadeldaktoren worden inwendig beneden ten deele
door spitsbogen ondervangen; rondbogige galmgaten.
De kerk bezit :
Rijken preekstoel (1721), op de kuippaneelen de Evangelisten, lofwerk en emblemen.
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Doophek (+ 1700) met opengewerkte paneelen.
Dubbele bank (XVIIIA) met het wapen-Van Swinderen
en een met achterschot (1798).
Zandsteenen zerken: een met wapens voor Luwe to
Hardeweer (t 1539), in gothischen trant, een voor Allo
tot Hardeweer (t 1552) met Renaissance-cartouche, een
voor ..... Allersma (XVI B) en voorts hardsteenen
zerken uit 1616 en voor Sirp Elama (t 1625), voor Vrouwe
Meeuwer Elama-Fockens (t 1645) en Abeltien ElamaMellama (t 1679), voor Duurt Elama op Allersma (t 1682)
en echtgenoote (t 1658), en voor Reneke de Marees van
Swinderen Rz. (t 1828).
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker (1664, „renovatum 1723") met wapen-Elama en -Mellama, schotel (1671,
merken: Groningen, hertenkopje), geschonken door en
met het wapen van Duurt Elama en Abeltijen ElamaMellama, en twee collecteschaaltjes (merken en wapen
als voren); tinnen kan (XIXa).
Klok, in 1622 gegoten.
g I. HUIZE ALLERSMA, in zijn tegenwoordigen vorm
een aan de voorzijde gepleisterd heerenhuis (XVIII); inwendig vestibule met eenig stucwerk. Voor de ophaalbrug
twee kanonnetjes.
2. Achtkante KORENMOLEN met stelling (I 8 5 8) : geasfalteerd hout op steenen onder- en houten tusschenstuk.

Feerwerd.

Terra sigillata-scherven en eenige oudheden (volksverhuizingstijd) uit de beide dorpswierden bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen. Tal van
voorwerpen uit de La Téne-periode, den Romeinschen,
Saksischen en Frankischen tijd uit de wierde „de Brillery"
en tal van voorwerpen (terpentijd) uit de wierde Joeswerd
a.
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bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen
en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (1859) bezit:
Geverfden preekstoel (XVIIb, achterschot XVIII, trap
nieuw).
Bank met oude fragmenten (+ 165o).
Zilveren Avondmaalsbeker (1663, merken: Groningen,
J B of T B ?), geschonken door Reindert Alberda en met
het wapen-Alberda en -Ripperda; een tweede gegraveerde
(1714; merken: Groningen, onduidelijk) bevindt zich in
het Museum van Oudheden te Groningen.
e.

g I. Achtkante KORENMOLEN (I 8 55) met stelling : geasfalteerd hout op steenen onder- en houten tusschenstuk.

Garnwerd.
a. Tal van Germaansche en als Saksisch en Frankisch
te identificeeren terpenoudheden, een munt van Antoninus
Pius en terra sigillata-scherven — w. o. een gestempeld
J U V(enis) F E C(it) van Rhein Zabern — uit de wierde,
en vele terpenoudheden (terpentijd) uit de wierde tusschen
Garnwerd en Aduarderzijl bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en het Museum van
Oudheden te Groningen; urnen, netverzwaringen, bronzen en beenen voorwerpen uit de wierde Antum in het
laatste museum.
e. De NED. HERV. KERK is een middeleeuwsch, doch
zeer gewijzigd en gepleisterd, uitwendig vijfzijdig en
inwendig rond gesloten gebouw met een (over zijn
benedendeel gepleisterden) kloeken toren (vermoedelijk
XVII B of iets later). De kerk heeft thans langwerpige,
rondbogige vensters. Inwendig : in de sluiting twee gedichte spitsbogige vensters. De vlakopgaande toren, gedekt door een zadeldak tusschen sluitgevels met aanzet56
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krullen, heeft eenvoudige ronde galmgaten; de kerk sluit
er tegen aan met twee halve ingezwenkte gevels met
aanzetkrullen en bekroning. De kerk bezit :
Geverfden preekstoel (XVIII A ?).
Kleine geverfde Avondmaalstafel (XVIII A) van het
Fransche type.
Gestoelte met achterschot, waarop wapen (XVIII ?).
Orgel (1809 door L. van Dam en Zoon te Leeuwarden,
bekronende beelden nieuw), onder bestuur van C. J. Lewe
gesticht en met de wapens-Lewe en -Alberda.
Langwerpige zandsteenen zerk (1538), naar een einde
smaller toeloopend, wellicht deksel van doodkist; enkele
hardsteenen zerken.
Klok, in 14zo gegoten (?).
g. Achtkante KORENMOLEN (1850, in de plaats van
standerdmolen) met stelling : geasfalteerd hout op steenen
onder- en houten tusschenstuk; de „sarries hut" nog
aanwezig.

Oostum.

a. In de wierde zijn putten gevonden. Vele terpenoudheden (La Tène-periode van het ijzeren tijdperk,
terpentijd, Romeinsche periode) bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.

De NED. HERV. KERK is een, aan de zuidoostzijde
en in de sluiting gewijzigd, rechtgesloten gebouw van
twee traveeën en een ondiepe travee tegen den noordzuid gerichten, vlakopgaanden zadeldaktoren (alles XIV).
Oorspronkelijk in elk der door lisenen (aan de zuidzijde
hiervan slechts sporen) gescheiden traveeën een (thans
rondbogig) venster, geflankeerd door spitsbogige nissen
(aan de zuidzijde nog een met liggend en een met staand
keperwerk); in de sluiting teekenen zich twee gedichte
e.
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spitsbogen af. In de westelijke smalle travee aan de zuidzijde een spitsbogige ingangsnis, aan de noordzijde een
gedichte korfbogige ingang. Op het kerkdak grootendeels nog de oude holle en bolle pannen. Inwendig een
balkenzoldering. De slechts uit de kerkruimte toegankelijke toren heeft eenvoudige rondbogige galmgaten; in
de door een koepelgewelf overdekte benedenruimte aan
de noord- en de zuidzijde spitsbogige, aan de west- en
de oostzijde rondbogige spaarbogen. De kerk bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (XVII B).
Bank met opzetstuk, waarop een wapen (XVIII A).
Zerken uit 1 5 7o en 1579.
Klok, in 1466 gegoten door van Serurel (?).
FINSTERWOLDE.

e. De NED. HERV. KERK 1S een gepleisterd, in 1852
vernieuwd of gewijzigd gebouw met eenvoudigen toren
(182o--1822) op vrij grooten afstand ten N. In den zijmuur der kerk sporen der oorspronkelijke behandeling (?):
colonnetten, verbonden door rondbogen. De kerk bezit:
Preekstoel (XIXa), de kuippaneelen met allegorische
vrouwefiguren; gesneden doophek met aangrenzende
banken (op gesneden schot van een dezer : 1817); heerenbank (181 3 ) met wapenbekroning-Hiddema en twee vazen;
dergelijke bank zonder opzetstuk en sluitingsbetimmering
(XIXa).
Orgel (de tribune met gesneden middenstuk, waarop:
1 8o8).
Verscheidene zerken, o. a. voor hopman Wijncko
Aeisens (t 1631) en voor Lutgert Ockens (t 1 December
1 7 5 I) en haar man Hermannus Heddema (-I- 8 April 1763).
Gedenkbord voor den bouw van een vroegeren toren
in 1663; zilveren troffel, gebruikt bij de steenlegging van
den tegenwoordigen toren, 16 Juni 1820.
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f. Armhuis ('795).
g I. C 143. Groot sieranker in hartvorm, letters R. T.
en jaartal1 653.
2-5 . KORENMOLENS. Dorp : achtkante molen met
stelling (I 899, daarvóór standerdmolen); Ganzedijk : achtkante molen met stelling : geasfalteerd hout op steen, en
kleine vierkante houten molen op het dak van den bakker;
Hardenberg : achtkante molen met stelling (1902, het
achtkant, enz. van een watermolen onder Beerta afkomstig).
GRIJPSKERK.
Grijpskerk.
e. I. De NED. HERV. KERK, na verwoesting in I 5 82
van de voorgaande (in 1504 door Nicolaus Grijp gestichte)
kerk in 1612 herbouwd volgens gedenksteenen, later
(in 185 6 ?) gepleisterd en verminkt, bezit:
Preekstoel (XVIIb) met gesneden stijlen en trapleuning
(XVIIIc).
Koperen zandlooperhouder en tweearmigen kaarsenhouder (XVIII).
Twee banken met eenige fragmenten (XVIIb).
Grafzerken onder de bevloering en op het kerkhof
onder de aarde.
Zilveren Avondmaalsbeker (1686, merken onzichtbaar
door aangezetten voet); een groote en twee kleine
schotels (1848).
Klok, den zien Februari 1787 door Mammeus Fremy
Heidefeld en Mammaeus Fremy te Grijpskerk vergoten.
2. De DOOPSGEZINDE KERK bevat een stichtingssteen
(I 815) der voormalige Doopsgezinde kerk te Pieterzijl,
voorts : een eiken preekstoel en twee koperen kronen,
tweemaal acht-lichts (alle XIXa).

GRIJPSKERK

g. I. In de voormalige NED. HERV. PASTORIE een steen
(1556) met : „dns. Gerhardus Muszlinck ut de olde
Marcke Prouest to Kusemer" en een wapen.

2—,4. MOLENS. Achtkante korenmolen (1899) met
stelling : geasfalteerd hout op vierkant steenen onderstuk,
geasfalteerde houten kap; spinnekop-watermolen in den
Van Dellenspolder (ingepolderd j 1800); Westerhornder watermolen (1 8 10, vernieuwd in i829): riet op
steenen onderstuk, rieten kap ; spinnekop-watermolen
(1813) in den Juursemakluftpolder.
Kommerzi jl.
g. Achtkante
ling.

KOREN- EN PELMOLEN

(1841) met stel-

Niezijl.
e. De NED. HERV. KERK is een gaaf bewaard gebouwtje
(1661, blijkens steenen) met muurpilasters en rondboogvensters ; dakruiter op den gevel. Inwendig een balkenzoldering met sleutelstukken. Zij bezit:
Preekstoel (gelakt) met barokke boogpaneelen, eenvoudig doophek,
Avondmaalstafel (gelakt) en gewijzigde banken (alles
: 1660).
Zerken uit 1666 en 1 73 3 (op het kerkhof); verscheidene
andere onder een houten vloer.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 8 io).

Pieterzijl.
1. Achtkante KORENMOLEN (1835) met stelling:
riet op steen, rieten kap.
2. Achtkante WATERMOLEN (1904) met twee windrozen in den polder „De Vereeniging".
g.
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Visvliet.
e. De NED. HERV. KERK (H. Philippus en Jacobus), in
1 427 gesticht volgens een steen in den westgevel, is een
gewijzigd en gepleisterd driezijdig gesloten gebouw,
thans met groote rondboogvensters. In den westgevel
een paar gedichte, inwendig geprofileerde spitsboogvensters. Balkenzoldering. Zij bezit:
Preekstoel (XVII), de kuip met gesneden paneelen
tusschen getorste Ionische zuiltjes.
Een aantal geverfde banken met eenige versieringen en
koperen kandelaartjes (waarschijnlijk XVII).
Steen (1557) met het wapen van D. Gerhardus Wiltinck
van Dwingel, Oosten abt van het klooster Jeruzalem te
Gerkesklooster en van de abdij, en opschrift : „A° 1557
golt de rogge VII Emder gulden tmud".
Eenige zerken, de oudste (1605) en een (1609) met
koppen in hoekmedaillons.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 8 i 8).
Klok, in 1613 door Hans Falck van Nuerenberg gegoten op last van den kerkvoogd R. Harkama, den
grietman Jr. Aulus van Harkama en de Gedeputeerden
van Friesland.
g. Achtkante WATERMOLEN in den Hilmahuister molenpolder (opgericht 1 868).
GRONINGEN.
a. Voor- en vroeghistorische oudheden.
Een amulet van serpentijnsteen (klein-Aziatisch, eenige
eeuwen v. Chr.) uit den omtrek en een vuursteenen voorwerp (echt ?) vlak bij de stad, Romeinsche munten van
Diocletianus en Antoninus Pius bij de Steentilpoort,
fragmenten van laat-Merovingsch of Karolingsch vaatwerk bij fundeeringswerken op de Groote Markt gevonden, bevinden zich in het Museum van Oudheden te
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Groningen. Saksisch en Frankisch aardewerk en andere
voorwerpen, te Groningen gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; twee bijlen (steenen
tijdperk), vlak bij de stad gevonden, in het Museum te
Assen.
b. Verdedigingswerken.

I. Het fraaie natuursteenen buitenfront der +

188o

afgebroken HEEREPOORT (1621, blijkens cartouche), in den
trant der Italiaansche Renaissance, bevindt zich thans in
den tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam, doch zal
wellicht worden teruggebracht naar Groningen.
2. Binnendamsterdiep. Het POORTERSHUISJE (1621),
tot 1856 woning van den portier der voormalige Steentilpoort, is een schilderachtig aan het Diep gelegen gebouwtje
van een verdieping gelijkstraats met het beheerschend
zadeldak tusschen sluitgevels, waarvan de westelijke nog
met trappen, toppilaster, lijsten en ontlastingsboogjes.
3. Het in landschapsstijl aangelegde Noorderplantsoen,
op het gedeelte tusschen de verdwenen Krane- en Ebbingepoorten van den in en na 18 78 geslechten vestinggordel,
bevat nog een enkel WALFRAGMENT, een poterne met
doorgang naar den onderwal.
Wereldlijke openbare gebouwen.
I. Martinikerkhof. Het voormalige STADHOUDERS- OF
PRINSENHOF, in 1594 ondergebracht in het, na 1568
korten tijd als Bisschopshof gebruikte klooster der
broeders des Gemeenen Levens, dat in verband daarmede
in verloop van tijd zeer werd verbouwd en vergroot,
na 1795 voor verschillende doeleinden gebezigd, van
I8o8-1916 Militair Hospitaal en thans, eigendom der
gemeente Groningen, in gebruik bij vereenigingen en
d.
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voor sociale doeleinden, is een schilderachtig, grooten deels gepleisterd gebouwencomplex, bestaande uit :
A. Een hoog, boven een goedbewaarden tweebeukigen
kelder met riblooze kruisgewelven opgetrokken kerngebouw (XV B) van twee verdiepingen met zadeldak
tusschen sluitgevels en met een traptoren (XVIII) bij den
zuidwesthoek, zijnde het fraterhuis of althans een der
gebouwen (de kapel ?) van het voormalige klooster.
B en C. Lagere vleugels (o. s. XVII A en XVIII A),
de oostelijke (B) loodrecht op en de westelijke onder een
stompen hoek aansluitende bij het gebouw A, en onderling
aan de zijde van het Martinikerkhof verbonden door een
muur met natuursteenen banden, in het midden waarvan
een monumentale, aan de achterzijde door zuilen gedragen
open portiek — het front bestaande uit een boog met
bossagewerk (XVIIa), gevat tusschen door een hcofdgestel met fronton verbonden pilasters, alles met versieringen (+ 173o) — en waartegen op de aldus gevormde binnenplaats eengebouwtje (wachthuisje ? XVIII B
of XIX A). De vleugel B is ten Z. verbonden met het
onder D volgende gebouw aan het Martinikerkhof.
D. De Gardepoort, het vroegere stadhouderlijke wachtgebouw, waarin een doorgang, aan de zijde van het
kerkplein thans met sobere boogomlijsting (op den sluitsteen 1639), aan die van de Turfstraat gevat tusschen,
door een hoofdgestel verbonden, pilasters met natuursteenen lijsten en blokken en met versierden boog.
E. Ter andere (noord)zijde van het kloostergebouw (A)
een met B correspondeerend vleugelgebouw (XVII A),
waarin een poortje in geblokte natuursteenen omlijsting (XVII) met erboven een omlijst ovaal venstertje
(XVIII A), gelegen aan den grooten tuin (aangelegd in
1626, thans opslagplaats), welke an Z. wordt afgesloten door een stalgebouw langs de Turfstraat en ten
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0. door een muur aan den Turfsingel. In deze laatste
vroeger de fraaie poort (1 7 3 i) met aan de tuinzijde een
kunstigen zonnewijzer (door J. Doornbusch en J. Cremer),
welke na afbraak in 1912 weer opgebouwd is in den tuin
van het Natuurkundig Laboratorium aan den Wester.
singe .
2. Oude Boteringestraat

44.

AMBTSWONING VAN DEN

Statig dubbel heerenhuis, in
1791 (blijkens jaarcijfer op de kroonlijst) gebouwd voor
den oud-Indischgast Van der Steege, met een in stijlLodewijk XVI versierde onderverdieping, middentravee
met deur en kroonlijst, waarop een balustrade. Inwendig
ter rechterzijde twee kamers met betimmering, geschilderde behangsels, schoorsteenen en deuren uit den tijd van
den bouw, in het trapportaal een gebeeldhouwd keeshondje
(XVIIId), in de latere achterzaal een schoorsteenmantel
in den stijl van het Keizerrijk en een aantal schilderijen,
meest familieportretten (XVI B—XVIII, enkele copieën).
COMMISSARIS DER KONINGIN.

3. Martinikerkhof. Het PROVINCIEHUIS heeft aan de
binnenplaats en het Singelstraatje nog het oude hoofdgebouw, de voormalige, wellicht in i5 5 o ge- of herbouwde
St. Maartensschool, in 16o1—o3 ingericht tot zetel der
Staten van Stad en Lande en nadien herhaaldelijk gewijzigd, tegen 1900 ingrijpend gerestaureerd, een rechthoekig, door een zadeldak tusschen sluitgevels gedekt
gebouw van twee verdiepingen, waarin smalle langwerpige vensters, grootendeels in korf boognissen. Het
gebouw bevat beneden : de Statenzaal met een schoorsteen (1685, blijkens jaarcijfer), de haardopening tusschen
zandsteenen siertrospilasters en met tegels in den achterwand, de eiken kap en de pilasterbetimmering van den
grootendeels door een doek (1712, door H. Collenius),
de Religie en de Vrijheid, ingenomen boezem rijkgesneden,
en voorts met een serie kleine Oranje-portretten (XVII B
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door Johannes Tideman, hersteld XVIII door H. Numan);
sectiekamer, waarin een schoorsteen (op de kap slingers
met boeken, op een waarvan: R. B. 1 700), de gesneden
(o. a. krijger- en vrouwefiguur, jus met gerechtigheidsattributen) boezem met een ovaal allegorisch doek; koffiekamer, waarin een schoorsteen met polychrome tegels
en haardplaten (XVII B). Op de verdieping de zaal van
Gedeputeerden, in 16 97 van een eiken betimmering met
Korinthische pilasters, een soortgelijken schoorsteen als
in de Statenzaal met een doek (door H. Collenius), de
Gerechtigheid, en van een uit drie naast elkander liggende
houten tongewelven bestaande overzoldering voorzien.
Voor de belendende conciergewoning zie e 2.
4. Schoolstraat 1 3 . Bij het thans als magazijn en kerkzaal dienende OMMELANDERHUIS, den voormaligen zetel
van de statenleden der Ommelanden, in 1784 gemoderniseerd, herinneren slechts de vijfzijdig uitgemetselde
traptoren met ovale in natuursteen omlijste venstertjes
ter zijde, de smalle langwerpige (gewijzigde) gevelvensters
en inwendig, beneden aan de straat, een kamerbetimmeringLodewijk XVI, aan den vroegeren toestand. Drie Lodewijk-schoorsteenen, hiervandaan afkomstig, bevinden zich
nog op den zolder van het gebouw der Loge „l'Union provinciale", den vroegeren gebruiker, aan den Turfsingel.
5. Groote Markt. Het GOUDKANTOOR, in 1635 gebouwd als collectehuis (provinciaal belastingkantoor), na
1 795 goud- en zilversmidskeurhuis en XXa in gebruik
als gemeentelijke bureaux, in 1843/44 geschonden door
het uitbreken der steenen kruiskozijnen en door slooping
van de fraaie steenen Toscaansche galerij tegen den oostgevel, is in 1928-1931 door Gemeentewerken uitwendig
gerestaureerd en daarna inwendig (waar alleen de kap
ten deele oud is) ingericht, beneden tot Noordelijk
Scheepvaart- en boven tot Groningsch Natuurhistorisch
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Museum. Het aan de oost-, noord- en westzijden vrijliggende gebouw, bestaande uit een kelder-, twee volle
verdiepingen en een dakverdieping met elkander snijdende
zadeldaken, is opgetrokken in baksteen met natuursteenen
banden, lijsten, door latere (+ i 800 ?) voluten geflankeerde deuromlijsting — waarboven een gebeeldhouwd
opzetstuk der vroegere galerij — blokken in de korfbogige ontlastingsbogen der kelderverdieping, door geblokte boogjes omgeven schelpen boven de verdiepingvensters, gebeeldhouwde voluut-, klauw- en dekstukken
en hoekobelisken bij den fraaien noordelijken en den
door pilasters geleden oostelijken topgevel (overgang van
trap- naar halsgevels); de westelijke top is gewijzigd.
6. Oude Boteringestraat. Het GERECHTSGEBOUW is een
in oorsprong ten deele middeleeuwsch pand, welks front
grootendeels dateert van de verbouwing (XVII A) tot
huis van den burgemeester Abel Coenders van Helpen,
na 1754 zetel van onderscheidene rechterlijke colleges
en sinds 1 9 12 uitsluitend van de arrondissementsrechtbank,
in verband waarmede het gebouw in 1 75 4-55 , in 1839
en ten slotte in 1 9 1 3 -1 7 aanmerkelijk gewijzigd, vergroot
en in laatgenoemde jaren, wat den gevel betreft, zooveel
mogelijk tot den staat van v66r 1755 teruggebracht werd.
Deze gevel van groot formaat baksteen met natuursteenen
banden en sierdeelen bestaat uit drie gedeelten, alle in het
karakter van + 1600, doch blijkens de onregelmatige aansluiting en oude kaarten uit eenigszins verschillenden tijd:
A. een trapgevel voor het onderkelderde rechtergebouw (161 2, blijkens cartouche, waaronder : „gerenoveerd 1717 " , ook op de windvaan : 171 7) met kruisvensters, waarboven geblokte korf bogen met vullingen
van kleine steen (in die der verdieping de thans afgehakte
wapens-Coenders en -Entens), stoep en pilasteromlij sting
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met bekronend Justitiabeeld (XVIIIc) van den ingang,
op de plaats van een vroeger venster.
B. een van smalle langwerpige vensters met ronde
geblokte ontlastingsboogjes voorzien middengedeelte,
waarin links een statige zandsteenen inrijpoort, de gebosseerde boog gevat tusschen Toscaansche halve zuilen
(in het fries van het hoofdgestel: 1627) en met een bovenstuk (de vulling gewijzigd XVIIIc);
C. een overeenkomstig gedetailleerden trapgevel voor
het linker gebouw (XVIIa, „gerenoveerd 1 7 1 7", op de
windvaan het wapen-Rengers) met, naast de poort, twee
lage verdiepingen in plaats van één hooge, gelijk ter
andere zijde daarvan.
Inwendig : in het rechter (oudste) gebouw twee eiken
deuromlijstingen (XVII); een zandsteenen schoorsteen
(XVIII); een gesneden schoorsteen (XVIII) met spiegel
en (nieuw) stuk, van elders afkomstig; boven een gedeeltelijk met bloemornament beschilderde balkenzoldering (XVII). Achter dit gedeelte een aangebouwde zittingszaal (XVIIIc), waartoe een deur met omlijsting (XVIIIc),
gelijk aan die van de aangrenzende advocatenkamer
toegang geeft, inwendig gedeeld door een gesneden
balusterborstwering, de wanden betimmerd met vakken
voor thans ontbrekende schilderstukken, de stuc(koof )zoldering met consoles.
7. Groote Markt. De HOOFDWACHT, in 1 5 09 blijkens
een steen met opschrift gebouwd als RECHTHUIS, na 1647
of 1652 beneden in gebruik als burger- en soldatenwacht
en daartoe vertimmerd, na de opheffing in 1803 van
het gericht van Selwerd uitsluitend, en sinds 1841 als
rijksgebouw in gebruik voor militaire doeleinden en
toen geschonden door het uitbreken der meeste kruisvensters, bepleistering, enz., is in 1898-99 onder leiding
van den rijksbouwkundige J. van Lokhorst in den
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oorspronkelijken staat teruggebracht, waarbij aan de
oostzijde een oude aanbouw afgebroken en een, blijkbaar
vroeger bestaan hebbende, traptoren opgetrokken werd.
Het vrijstaande rechthoekige gebouwtje, van baksteen
met enkele natuursteenen banden, bestaat uit een gelijkvloers en een bovenverdieping, waarin kruisvensters en
beneden twee ingangen in korfbogige nissen — de bovenverdieping is uitsluitend door den traptoren toegankelijk—,
gedekt door een zadeldak tusschen sluitgevels met groote,
op de hoeken met ronde renaissancistische pinakels bezette trappen en een eerst vlak en vervolgens zond
uitgemetselden middenschoorsteen.
8. Loopende Diep 2—Oude Boteringestraat 74. Het
voormalig CORPS DE GARDE, in 1634 als zoodanig gebouwd,
XIX Verzameling voor den Landbouw en vóór 1933
een aantal jaren Historisch-Philologisch Instituut der
Universiteit, is een oorspronkelijk open, doch thans gedichte galerij met aan het Diep elf en aan de straat zes
zandsteenen zuilen, door gebosseerde bogen met maskerkoppen verbonden, waarop een verdieping met zandsteenen banden en spuwers (kroonlijst later).
9. Het STADHUIS, in 1793-1810 gebouwd naar een
ontwerp (resultaat van een in 1775 gehouden prijsvraag)
van den Amsterdamschen architect Jacob Otten Husly,
na diens dood in 1795 uitgevoerd door den opzichter
Hermannus Raammaker, is een gebouw in neo-classicistischen geest, van vier, doch in opzet van drie, vleugels
om een binnenplaats; de vleugel aan de westzijde is eerst
in 1872 opgetrokken. Het gebouw bestaat uit een met
hardsteen bekleeden sokkel en twee volle verdiepingen
in baksteen, geleed door een zandsteenen Korinthische
pilasterordonnantie van de groote orde met festoenen
tusschen de beide vensterrijen, waarvoor aan de oostzijde
een bordes met peristyle — de zoldering met fronton
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gedragen door vier Korinthische zuilen —, waartoe
vleugeltrappen toegang geven; onder het peristijle een
omlijste rondbogige pilaster(hoofd)ingang, in de grondverdieping onder het peristijle drie eenvoudige rondbogige ingangen en in de zijgevels een rechthoekige
ingang. Inwendig, waar de inrichting uit den tijd van
den bouw weinig opmerkelijk is, twee wandbanken in
stijl-Lodewijk XIV in de hal, een uit het afgebroken
huis Martinikerkhof I2 afkomstige rijkgesneden Lodewijk
XIV schoorsteen met doek in de collegekamer, waar ook
een portret van een burgemeester (niet R. Alberda 1564,
doch Paulus van Beresteijn) en twee series van vier
burgemeestersportretten (166o en 1665, geschilderd naar
aanleiding van de stichting en voltooiing der Noorderkerk), een portret van den burgemeester Eltet toe
Lellens (1555) in de raadzaal, en voorts een aantal schilderijen (XVII—XIX) in verschillende vertrekken van het
gebouw.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. MARTINIKERK, reeds vermeld als
parochiekerk in 1215, dankt haar tegenwoordigen vorm
aan de verbouwing eener vermoedelijk XIIIc gebouwde
kruiskerk met driebeukig schip en een toren. Het koor
maakte nl. j 145 0-1460 plaats voor een hoog zeszij dig
gesloten, basilicaal-aangelegd koor van vier traveeën met
een omgang (omstreeks 1 770 hersteld, in de laatste tien
jaren voorloopig gerestaureerd), ten N. waarvan een
tweebeukige kapel met verdieping van drie traveeën
(XV B) en een ietwat latere sacristie. Het schip kreeg
ten gevolge van de vervanging van de oude zijbeuktraveeën (die de halve breedte van de vierkante van den
middenbeuk hadden) door ietwat oblonge ter volle
breedte van de middenbeuktraveeën en ten gevolge van
uitbreiding met twee traveeën naar het W. den vorm
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van een driebeukige hal van vier traveeën (XV B of
wat later), aansluitende bij het uitwendig toenmaals gemoderniseerde dwarspand. De westtoren, in de plaats
van den, na gedeeltelijke verbranding in 1465, in 1468
ingestorten toren (welke te voren in 1452-1461 vernieuwd schijnt te zijn geworden), is in 146 9-1482 gebouwd, vermoedelijk in 1545-1552 naar een ontwerp
uit de vorengenoemde jaren voltooid en in 1889-1894
gerestaureerd ; de spits is, na verbranding in 15 77, in
162 7 e. v. door de tegenwoordige houten bekroning
vervangen.
Aan den ouden toestand herinneren uitwendig in de
dwarspandgevels voornamelijk de overgebleven lisenen
en fragmenten van rondbogige of met rondboogjes gesloten, van den grond opgaande spaarvelden en rondstaaflijsten, alsmede in den oostelijken zijgevel van den
noorderdwarsarm een gedeelte van een afsluitend uitgekraagd rondboogfries, waaronder spaarveldjes. De
schipzijbeuken hebben in elke der oorspronkelijk door,
nà 168 7 afgebroken, topgevels met spaarnissen afgesloten
traveeën een groot spitsboogvenster, gelijk er ook in de
dwarspandgevels gebroken zijn, en zware, tweemaal versneden beeren; in de westelijke travee Zz. en in den
zuiderdwarspandgevel geprofileerde korfbogige ingangen
in omlijsting (XIX), in den noorder dwarspandgevel een
spitsbogige, holgeprofileerde ingangsnis. De kooromgang
met tweemaal versneden lichtere beeren en de zonder
beeren of luchtbogen aangelegde lichtbeuk hebben eveneens groote spitsboogvensters. De kapel ten N. spitsboogvensters op de verdieping met blokken (evenals op
de hoeken), de sacristie geprofileerde rechthoekige (een
langwerpig, segmentvormig gesloten) vensternissen.
De zonder beeren aangelegde toren bestaat uit vier,
behoudens de zijwanden van den onderbouw, geheel met
Bentheimersteen bekleede geledingen, waarvan de beide
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benedenste vierkante vrijwel te lood opgaan, doch de
derde vierkante en de vierde achtkante lantaarngeleding
achter balustraden terugspringen, evenals de beide open
achtkante geledingen der door een opengewerkten peervorm afgesloten spits. De benedenste, thans slechts aan
noord- en zuidzijde open geleding heeft aan alle zijden
hooge spitsbogige rijkgeprofileerde doorgangsnissen,waarvan bij het vroeger vrijliggende rijkbehandelde westfront
de doorgangsboog en de smallere spitsbogen der flankeerende nissen met hogels en kruisbloem zijn versierd
en de ruimte tusschen de spitsbogen wordt ingenomen
door een fries van door stijlen gescheiden velden met
driepasjes, waaronder beeldnisjes. De tweede en derde
geleding worden geleed door drie diepe holgeprofileerde
spitsboognissen met traceeringen (tweede geleding Oz.
de zuidelijke smal en zonder traceeringen wegens de
ingebouwde wenteltrap), waarvan de middelste ietwat
breedere grootendeels tot galmgaten zijn geopend; de
dammen tusschen de nissen, die op de hoeken beneden
als overhoeksche beeren uitspringen, zijn versierd met
spitsbogige en rechthoekige spaarvelden, op de hoeken
met beeldconsoles en (ten deele) baldakijnen. De lantaarngeleding heeft open spitsbogige nissen met traceeringen,
welke aan de schuine zijden met hoekverzwaringen eerst
hooger aanvangen (de zuidwestelijke dicht).
Inwendig behielden de beide oostelijke schiptraveeën,
de kruising en het dwarspand hunne, vooral wat betreft
de eerste, eenigszins schelpvormige, doch overigens
schijnbaar concentrisch gemetselde koepelachtige, door
spitsbogige rijkgeprofileerde gordelbogen gescheiden gewelven met vier in een roset met druiper samenkomende
(doch over de kruising met acht) ribben, neerkomende
op rijkgelede pijlers, bij welke de colonetten fraaie
kapiteeltjes en de kruisingspijlers omgaande kapiteelen
bezitten. Tegen de schippijlers, met name de oostelijke,
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nog aanzetten der oorspronkelijke intercolumniën. Bij
den gerestaureerden zuiderdwarsarm blijken de telkens
drie van ringen voorziene hoekkolonetten beneden van
Bentheimer steen en verder van tuf, evenals de schildbogen
aan drie zijden.
De westelijke schiptraveeën met twee ontpleisterde
baksteenen zuilen en de zijbeuken van het schip worden
overspannen door kruisribgewelven met zeer hooge
schelpen en laag gelegen middelpunt (behalve bij de
oostelijke traveeën van den noorderzijbeuk). Het koor
en zijn omgang (welks wanden in 193o grootendeels van
de pleisterlaag ontdaan zijn) hebben kruisgewelven met
niet zeer laag liggenden sluitsteen, welker ribben rusten
op kolonetten, bij het hooge koor neerkomende op de
baksteenen zuilen met plintlijsten van Bremer steen en
in den omgang tot den grond doorgetrokken (ter plaatse
van den aanbouw hebben de kolonetten geen kapiteelen).
Tusschen de in de sluiting zeer smalle spitsbogige intercolumniën en de vensters van den lichtbeuk spitsbogige
nissen met natuursteenen of als zoodanig geschilderde,
omlijsting, waarbinnen in 1 92 3 muurschilderingen zijn
teruggevonden. De kapel ten N. van het koor wordt
beneden in elk der drie traveeën overdekt door verschillend gevormde netgewelven en boven door kruisgewelven
met in dunne achtkante middenpijlers tenietloopende
ribben. De sacristie heeft beneden en boven (thans
archiefkamer) twee kruisgewelven op Renaissance-achtige
kraagsteenen met vierpassen in de sluitsteenen. De toren
inwendig : beneden een kruisgewelf (met groot klokgat)
met op. kraagsteenen rustende ribben en over de derde
geleding een achtdeelig ribgewelf met overwelfd klokgat.
De kerk bezit:
Opengewerkte zandsteenen afscheiding (XV) tusschen
koor en omgang, aansluitende bij eiken hekken (midden
XVII).
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Orgel, met rijke kas en rugpositief, waaraan veel
Lodewijk XIV en XV ornament (het oorspronkelijke,
door Rudolphus Agricola, werd in 1642 rugpositief van
een grootex orgel, later door Arp Schnitger van Groningen
verbeterd en uitgebreid, in 1 740 door A. A. Hintz vergroot, in 1791 hersteld, in 1854 vermeerderd en vernieuwd).
Twee hooggestoelten (midden XVII of ietwat later),
een voor de stedelijke magistraten op Korinthische zuilen
o. a. met twee poortjes, versierd met Lutma-achtige
cartouches en rijk opzetstuk, waaronder banken met zijstukken (XVIIIa), en een dergelijke voor de heeren der
Ommelanden; voorts een wandbank en lambriseering in
het koor (XVII) en een overhuifd gestoelte (XIX A).
Wandmonument voor Johannes Wesselus Gansfortus
in stijl-Lodewijk XIV, in 1862 naar deze plaats overgebracht.
Talrijke zerken, de oudste met wapens (i 5 3 2/9) voor
burgemeester Peter Sickinghe en zijn vrouw Menneken
Sickinghe, een met bronzen wapenplaat voor rector
Everhardus Jarghes (t 1535), twee fraai gebeeldhouwde
renaissance-zerken voor Johan Horenken (t 155 7) en
Anna de Ligne de BarbanCon (t vóór 15 7o), en vele andere
voor leden van bekende geslachten met wapens.
Muurschilderingen in renaissancistischen trant (XVIb,
in 1924 geconserveerd door Jacob Por), voorstellingen uit
het Nieuwe Testament in de spaarnissen van het hooge
koor, van den zuidelijken kruisingspijler af: Jezus leerarend
in den Tempel, Kindermoord, Opdracht in den Tempel,
Aanbidding der Koningen, Aanbidding der Herders,
Geboorte, (vroeger aartsengel Gabriël), H. Maagd,
Gastmaal van Simon, Intocht in Jeruzalem, Laatste
Avondmaal, Jezus in Gethsémané en Gevangenneming,
Jezus voor Pilatus, Kruisiging, waaronder in de smalle
sluitingsvelden grisailles : profeten( ?)koppen; sporen van
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een Laatste Oordeel boven den triomfboog koorzijde; op
de verdieping der kapel een ornamentale gewelfbeschildering uit den bouwtijd (in 1 904 sterk opgehaald);
cartouche (XVIIa) met tekst uit Lutherbijbel op zuidwand
kooromgang.
Fragmenten van gebrandschilderd glas in het eerste
venster Nz. en de wapens der hoplieden met opschrift
in cartouche (I 770, hersteld door het atelier-Gips) in het
schutterijvenster in de zuidzijde van den kooromgang.
Avondmaalszilver : twee bekers 0658, merken : Groningen, Hendrick Muntinck) met gegraveerd rankornament en afbeelding kerk en twee (17 72, merken : Groningen, Van Giffen) met schelp-Lodewijk XV en afbeelding der kerk ; vijf schotels, twee offerbussen, vier
kandelaars 0840) ; doopschotel (1706, merken : Groningen,
Thomas Muntinge).
Drie luiklokken, in 1578 door Hendrick van Trier,
voormalige brandklok, in 1764 door J. Borchardt te
Groningen gegoten, en een klokkenspel van veertig
klokken, waarvan een en dertig in 1662/3 door Fr. Hemony,
vijf in 1671 door P. Hemony en één in 1788 door Andreas
van den Gheyn gegoten. Uurwerk in 1668 door Georgius
Spraeckelt te Zutfen vervaardigd.
Op de verdieping der kapel o. a. een doek met afbeelding der A-kerk, met waarschijnlijk den toestand van
vóór 1671.
2. De NED. HERV. A-KERK (0. L. Vrouw ter A, eertijds
tevens H. Nicolaas), aanvankelijk een kapel, XIIIa tot
parochiekerk verheven, dankt zijn tegenwoordigen
vorm aan de algeheele verbouwing (XV) eener romaansche kruiskerk met wellicht een driebeukig schip,
waarvan nog overblijfselen (XIIIb ?) te vinden zijn in
het benedendeel van het schip en vooral van het dwarspand; de toren, in 1671 door brand vernield, in 1674
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door Abraham de Cock hersteld, is in 1 7 10 ter aarde
gestort en daarna in 1 7 10/2 door den huidigen vervangen
onder leiding van den stadsbouwmeester Albert Meijer
met advies van den Amsterdamschen (?) architect Germelinck. De kerk bestaat thans uit : een schip (verhoogd en
verbreed in 1465/6) van twee vierkante traveeën, slechts
weinig uitrijzend boven de langs den ingebouwden toren
doorgetrokken zijbeuken (laatstbedoelde traveeën thans
tot dienstvertrekken afgescheiden) op sluitsteen noordelijke en zuidelijke ingang : 1 7 1i) met vrijwel gelijke
traveeën, aansluitend bij het naar het W. weinig uitspringende, door een dak van gelijke hoogte als het
schip en het hooge koor gedekte dwarspand (verhoogd
en gewijzigd in 1465-66), en een basilicaal aangelegd
vijfzijdig gesloten koor (1425) van vier traveeën met
omgang; in den hoek van koor en zuiderdwarsarm een
sacristie (XV, verdieping gewijzigd) en naar het 0. een
kosterswoning (waarin steenen: 1653, 1678 A K en 1787)
met zandsteenen Ionische pilasterpoort, gedekt door een
fronton. De door tweemaal versneden beeren versterkte
zijbeuken van het schip hebben groote spitsboogvensters,
dit zelve spitsbogige venstersegmenten. In het front der
door dubbele hoeklisenen versterkte dwarsarmen, waarvan
de zuidelijke nog met stukken rondstaaflijst en met een
gedichten hol-geprofileerden korfbogigen ingang, een
doorgaand spitsboogvenster en in hun zijgevels boven
de daken van schipzijbeuken en kooromgang spitsbogige
blindnissen. De zonder beeren of luchtbogen aangelegde
lichtbeuk van het koor en de door lichtere tweemaal
versneden beeren gesteunde kooromgang hebben eveneens groote spitsboogvensters, de eerste met stijlen en
oud glas in lood; op ingangsluitsteen kooromgang Nz.:
1808.

Bij den TOREN sluiten met ingezwenkte lijnen aan de
blijkbaar tegelijkertijd vernieuwde westgevels met spits6
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bogige blindvensters en hoekvazen der schipzijbeuken.
Hij bestaat uit een hoogen, te lood opgaanden steenen
onderbouw en een eveneens hooge houten spits van drie
achtkante geledingen met balustrade-omgangen. De benedenbouw wordt verzwaard door dubbele met natuursteenen banden versierde hoeklisenen met boven de
kroonlijst obelisken en aan de westzijde verlevendigd
door een zandsteenen Toskaansche ingangsportiek en
daarboven doorgaande rondbogige spaarvelden, waarin,
evenals aan de andere zijden, twee kleine rondbogige
galmgaten. Van de spits gaat de benedenste, door beeren
met ingezwenkte buitenlijn versterkte, gesloten geleding
met een convex, in aansluiting bij de genoemde beeren
verzwaard, dak over in de tweede open achtkante geleding
met Ionische zuiltjes op de hoeken, welke op hun beurt
zich voortzetten in de beeren met ingezwenkte buitenlijn
der derde open, door een ingezwenkte spits gedekte
geleding.
Inwendig zijn tegen de pijlers van schip en kruising nog
aanwezig de colonetten, waarop de ribben en gedeelten
der driekwartzuilen, waarop de gordelbogen der gewelven
van de oorspronkelijke romaansche kerk rustten, gebezigd
als benedendeel der latere diensten. De geheele kerk (thans
ook met latere trekbalken) wordt overkluisd door kruisgewelven met hooge schelpen en laaggelegen sluitsteen,
welker ribben bij het schip en de kruising zonder bemiddeling van kapiteel opgaan van uitspringende diensten en bij
de zijbeuken, evenals de gordingen, rusten op lijstkapiteelen, doch bij het koor op schalken met ronde kapiteelen,
opgaande van de, koor en omgang scheidende, zuilen en
in den omgang op driekwartzuilen met ronde lijstkapiteelen. Tusschen schip en zijbeuken, alsook tusschen koor
en omgang spitsbogige scheibogen, waarboven spitsbogige
spaarvelden. De kerk bezit:
Gesneden preekstoel (± 1 700), de kuip met vrijstaande
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Korinthische zuiltjes en paneelen met lofwerk, slingers
en schelpen.
Eenvoudig doophek (XVII) met deurtje van voorlezersbank (+ 1 700) en voorlezerslezenaar-Lodewijk XV.
Orgel, in 1814 uit de Broeren(Akademie)kerk overgebracht en toen vermoedelijk van nieuwe versieringen
op kas, rugpositief en tribune voorzien; gesneden onderschot (1702).
Banken : twee versierde hoog(raads- en gedeputeerden)gestoelten op zuilen, met poortje (+ 16yo en 11700);
tribune (+ 166o) in de eerste koortravee; bank (1754,
burgerofficieren) met rijk Lodewijk XIV-opzetstuk; eiken
afscheidingen tusschen dwarspand en kooromgang (in
frontoncartouches noordelijke : 1603).
Vele zerken, waarvan de oudste met gebeeldhouwd
rijk lofwerk voor Gert Muelert (t 1538) en verscheidene
met Vredeman-de-Vries cartouches en wapens.
Geschilderde teksten met omlijsting (XVII) op de
koorzuilen.
Avondmaalszilver: twee gegraveerde bekers (1651,
merken: Groningen, W; gedreven onderstuk XVIIIc,
deksels 1820) met afbeelding der kerk, en twee gegraveerde en gedrevene (1 772, merken : Groningen, Van
Giffen, deksels 1820); een groote schotel, vier kleine
schotels, twee offerbussen (alles 1820).
In de sacristie een schoorsteen met marmeren haardomlijsting (1 77 8) en bovendeel (182 7), waarop de wapens
van E. T. de Drews, H. G. van Bulderen, H. I. Nauta
en S. Gockinga.
3. Nieuwe Kerkhof. De NED. HERV. NOORDER OF
NIEUWE KERK, in 166o-1665 gebouwd naar het voorbeeld der Amsterdamsche Noorderkerk door den fabryckmeester der provincie mr. Coenraet Roelefs, is een kruiskerk met, tusschen de alle even diepe armen, bij de kerk
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getrokken kleine driehoekige ruimten, waarvoor als
portalen en dienstvertrekken dienende aanbouwen ; in 1 86o
onderging het gebouw aanmerkelijke wijzigingen, waarbij
o.a. het dak, dat op de kruising een open achtkant torentje
draagt, werd vernieuwd. De van de oorspronkelijke
balustraden beroofde gevels der kruisarmen, versterkt
door smalle dubbele hoekpilasters, worden verlevendigd
door een paar banden, de harnassen der beide rondbogige
vensters met bekronende frontons en van het roosvenster daarboven, enz. in zandsteen; de aanbouwen
door zandsteenen ingangsomlijstingen, waarvan de meest
in het gezicht komende zuidwestelijke rijker behandel is.
Inwendig, evenals te Amsterdam, op de hoeken der
kruising zandsteenen (behoudens de basementen gewitte)
pijlers, bestaande uit een vierkant gedeelte, waartegen
telkens twee Toskaansche driekwartzuilen, door rondbogen verbonden met dergelijke zuilen tegen de hoeken
der afgeschuinde gedeelten, welker hoofdgestel doorgetrokken is langs de zijwanden der armen. Evenzoo
houten elkander snijdende tongewelven met trekbalken
op muurstijlen en korbeelen en spanten met gesneden
rozetten, en met draagbalken op consoles langs de muren.
In de schuine wanden ronde doorgangen in zandsteenen
omlijsting, boven de noordwestelijke een opschrift in
cartouche. De kerk bezit:
Preekstoel (+ 1665), de kuip met versierde vrijstaande
Ionische zuiltjes, rijkgebeeldhouwde paneelen, friezen en
trap.
Galerij-gestoelten in drie armen, met versierde pilasterborstwering, waarvan twee met rijkgebeeldhouwde poortjes (één gedateerd 1722), oorspronkelijk bestemd voor
de Gedeputeerden der Ommelanden, de Provinciale Staten
en voor weezen; overhemelde raadsbank (+ 1665), het
luifelfronton en het achterschot met gebeeldhouwd lofwerk en trossen.
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Avondmaalszilver : twee bekers (1664, merken : Gromerken: Groningen,
Van
ningen, roos
roos) en twee (1772,Groningen
Giffen) met afbeelding der kerk, een groote en vier kleine
schotels (alle 1829); voorts een doopschotel (18o6, merken:
Groningen, Van Giffen).
Klok, in 1674 door Petrus Overney gegoten.
Haddingestraat. De EVANGELISCH-LUTHERSCHE
een, achter een in i 871 vernieuwd voorgebouw
gelegen, zaalkerk (1694--1696) met aan drie zijden
tribunes op zuilen, waarvan die langs den langen wand een
balustrade met twee stukken snijwerk heeft. De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel (1696), de kuip met vrijstaande
Korinthische zuiltjes, waartusschen paneelen met lofwerk,
slingers, pelikaan en zwaan, enz.
Avondmaalszilver : beker met balustervoet (merken:
Groningen 1 761, IS) en een soortgelijke kleinere (XVIII,
merken onduidelijk), schotel ( .1805, merken onduidelijk),
twee kleine vierkante schotels (merken : Holland, Amsterdam 1728, Hendrik Swiering van Zwol) met cartouches
op afschuiningen en graveerwerk op verdiept blad, kan
(1708, merken : Groningen, Johannes Dronrijp). Voorts
een schotel (1 7 10), herinnerende aan de kerkstichting met
toestemming van den magistraat, kleine kelk (I B en S,
onduidelijk) met lepeltje (G T 1752, H E of A E aaneen),
diepe doopschotel of -bekken (18o8, donatum Groningae,
merken: A, I 0, onleesbaar) en bijbehoorende kan (18o8,
donatum Amstelodami), bijbel met zilveren beslag (1806),
waarop bijbelsche voorstellingen.
Afbeelding van den oorspronkelijken toestand uitwendig der voorgebouwen.
4.

KERK 1s

5. Oude Boteringestraat. De DOOPSGEZINDE KERK 1s
een eenvoudig zaalgebouw uit 1815, nog onlangs gewijzigd, met in den gevel een omlijst venster. Zij bezit een
orgelkas (1815), een preekstoel (gewijzigd 1930) uit den
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bouwtijd en voorts vier tinnen kannen (I 828), een paar
bekers, schotels en kandelaars (waarschijnlijk uit denzelfden tijd), een portret (doek, obiït 1652), mannefiguur
met gevouwen handen opziend naar crucifix en een paar
andere schilderijen in de kerkekamer.
6. Vischmarkt. De moderne WAALSCHE KERK bezit aan
Avondmaalszilver : een beker (merken : Groningen 1790,
A P) met eenig graveerwerk, een groote en twee kleine
schotels (1 818).
7. Academieplein. De R. K. KERK VAN DEN H. MARTINUS
(1895) bezit:
Eiken preekstoel (XVId) met latere reliëfs op de kuippaneelen.
Zilverwerk : vergulde gedreven tabernakeldeurtj es (1694,
Le Pies invenit et fecit) met voorstellingen van Melchisedeck en het Laatste Avondmaal tusschen Geloof, Hoop
en Liefde symboliseerende karyatiden; fraaie vergulde
monstrans in torenvorm (1 5 2 3 ; „Victor Friso capitalis
in Loovarden, Gaiko curatus in Compen, Tamme Owe
advocator me fieri fecerunt") met figurale en ornamentale
versiering; gedreven stralenmonstrans met cylinderglas
(XVIII, merken onduidelijk) ; groot kruis (16 94, Genofeva
Weerda) op kandelaarvoet; kleine schotel (XVIIIa) met
Doop in den Jordaan; wierookscheepje (± 1 700); acht
zilveren kandelaars (+ I 700) en twee nog grootere
(XVIIIa); boek met gedreven beslag (XVIIIc); twee
kleine gedreven lijsten en een groote (alle + 1700).
Kazuifel (XVIa, gerestaureerd) en twee dalmatieken
(+ 15 00) met oud borduurwerk op vernieuwden veloursondergrond.
In de pastorie:
Gebeeldhouwde groep (+ 15 oo), Christus met Maria
en Johannes en geschilderd paneel (XVIIIa) van de
broederschap van den Heiligen Dood.
8o
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Radesingel. De R. K. KERK VAN DEN H. JOZEF (1887)

bezit:
Gedreven en gegraveerden kelk (,,wolterus groninganus
commendator in witwerd anno 1542") in overgangsvormen van Gothiek naar Renaissance.
dadigheid.
f. Gebouwen van liefdadigheid.
I. Het z.g. ROODE- OF BURGERWEESHUIS, in 1599 gesticht en toen ondergebracht in een deel der gebouwen
van het voormalige Clarissenklooster, waartoe aan de
Roodeweeshuisstraat toegang geeft een fraai zandsteenen
pilasterpoortje met rijkgebeeldhouwd opzetstuk (blijkens
opschrift in 1627 door de gezamenlijke gilden ter eere
der weezen gesticht), op welks hoeken een weesjongen
en -meisje, bestaat uit vier vleugels om een binnenplaats.
Hiervan zijn de lage westelijke en noordelijke vleugels,
waarin een steen : „deze naai- en ziekenkamers vernieuwd
1705", met dienstvertrekken en de woning van den
binnenvader van jongeren datum, doch de hooge gewij Bigde zuidelijke vleugel, waarin de bestuurskamers
zijn ondergebracht, en de oostelijke vleugel met smalle
vensters en hoog zadeldak, waarin het eigenlijke weeshuis
zich bevindt, van het vroegere klooster afkomstig. In
het voorgedeelte van dezen laatsten vleugel beneden een
tweebeukige ruimte van drie traveeën, overdekt door op
middenpijlers met zandsteenen kapiteelen en zandsteenen
kraagsteenen rustende kruisribgewelven, waarvan het
westelijk deel als doorgang naar de binnenplaats dient
en aan de straatzijde een poortje met geblokte omlijsting
(XVII) heeft, terwijl het overige, door een muur afgescheiden, gedeelte grootendeels behoort tot de aan den
Vrijzinnig-Christelijken Jongerenbond verhuurde vertrekken.
In de bestuurskamer eenige schilderijen en oude meubelen (XVII--XVIII).
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2. Pelsterstraat-Nieuwstad. Het HEILIGE GEEST- OF
in oorsprong een gast-, zieken- en
armenhuis, doch thans uitsluitend oudeliedenstichting,
welker kapel in 1267 gewijd en in 1600 voor den Hervormden eeredienst ingericht werd, bestaat uit uitgebreide,
ten deele gemoderniseerde, ten deele moderne ombouwingen van binnenplaatsen romdom de loodrecht op de
straat staande, in 1773-74 vergroote en gewijzigde kapel,
thans in gebruik voor de godsdienstoefeningen der Vrijzinnig Hervormden. De zuidwestelijke, oudste binnenplaats heeft in het poortgebouw een Toscaansch poortje
(er boven : hernieuwd 1725) met geblokte pilasters, volgens
welks opschrift in 1626 het kerkhof geraseerd, de kerk
hersteld en in het daarop volgende jaar van een nieuw
orgel voorzien, in 1628 de woningen en in 1629 het
poortje gebouwd werden; op het kapelportaal: 1 77 5. De
woning van den binnenvader heeft boven den ingang
een door siertrossen geflankeerden steen (1708) met
spreuk.
Aan de Nieuwstad — het front aan de Pelsterstraat
is geheel vernieuwd — een Toscaansch pilasterpoortje
met natuursteenen sierdeelen (gerenoveert 1 724). In de
regentenkamer een gesneden, geverfde en vergulde
Lodewijk XV schoorsteen, waarop onder een draperie
de namen der regenten, een naamlijst der voogden sinds
1381, een kabinet-Lodewijk XVI, enz. In de kapel,
blijkens een steen vergroot (en het orgel vernieuwd) in
1 773/4, met dwarsbouw en stucwerk uit 1810, een gewijzigde preekstoel (XVII) met boogpaneelen, een orgel
met rijke kas en rugpositief met Lodewijk XV motieven.
PELSTERGASTHUIS,

3. Peperstraat. Het Hervormde GEERTRUITS- OF PEPERGASTHUIS, in 1405 als zoodanig gesticht, doch thans een
stichting voor eenigszins bemiddelde ouden van dagen,
bestaat uit een vrij omvangrijke, ten deele oude, doch
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gewijzigde gebouwengroep om twee binnenplaatsen met
schilderachtige plekken. In het gepleisterde front (op den
gevel der kapel 1834) heeft het poortgebouw een pilasterpoortje in baksteen met natuursteenen sierdeelen (1640,
blijkens het opschrift op de architraaf, herinnerend aan
de vernieuwing van het gasthuis in dat jaar) met gebeeldhouwde zandsteenen opzetstuk (1 743 ); in den zij- en
achtergevel aan Kleine Peperstraat en Gedempte Kattendiep enkele oude venstertjes met ontlastingbogen, waarin
kopjes. De doorgang heeft een dergelijk poortje (geheel
in den stijl van 1640, hersteld in 1910) aan de oudste
binnenplaats, waaromheen aan drie zijden gepleisterde
huizen en langs de noordzijde de kapel met lateren
noordelijken dwarsarm (1 735 , blijkens draperie-steen);
op het midden van het pleintje een pomp (182 9). Onmiddellijk rechts van den toegang een rondbogige doorgang naar de zuidelijke binnenplaats, met boven den boog
aan die zijde A° 1668 is deses convents hof ende blieckvelt
gemaekt. A° 166 9 is deese boog alhier gemaekt (een
vleugel blijkens opschrift vernieuwd in 180 5 , op een
ander huisje: 1827).
Inwendig een steen: herinnerend aan de uitbreiding
van het gasthuis in 1822, in de eetzaal een groot stilleven
(doek, 1629, door Jaspar Becker), een portret (1627) van
een regentes, een paneel (XVII B), het laatste Avondmaal,
oude tinnen borden en kannen, enz. ; in de kapel een
preekstoel ( 1 165 o, achterschot Lodewijk XIV) met
boogpaneelen.
4. Rademarkt. Het ST. ANTHONY-GASTHUIS, in 1517
als zoodanig gesticht, tevens tot 1644 pest- en tot 1844
dolhuis, doch thans uitsluitend hofje, in later tijd herhaaldelijk gewijzigd en in 1695-96 blijkens opschrift
boven den ingang op last van burgemeesteren en raad
gerenoveerd, bestaat uit een ombouwing met oude
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huisjes van een ruim binnenplein en een aantal daarachter
gelegen nieuwe huisjes.
Fraaie, vooruitspringende poort (1664, blijkens cartouche in het door obelisken en een vaas bekroonde
fronton, gerenoveerd in 1 72I, hersteld in 1 9 2 3 ) met
zandsteenen siertrospilasters, sierblokken bij den boog en
een bovenstuk met de juist genoemde opschriften tusschen
pilasters, waartegen door voluten geflankeerde beelden
van proveniers. Aan de binnenplaats heeft de oostelijke
vleugel, grootendeels met verdieping, ontlastingboogjes
boven de vensters, waarin oude ruiten, en een pakhuistop
(waartegen een klokje uit 18o6); de noordelijke vleugel
een even hoogen ingezwenkten top, waarin een aan de
vernieuwing in 1 72 5 herinnerende gedenkplaat en deuren
(XVIII); de westelijke vleugel ten deele van oude steen,
eveneens zulke deuren.
5. Oude Kijk-in-'t- Jatstraat 4-6. Het ST. ANNEN- OF
MEPSCHENGASTHUIS, blijkens opschrift boven den ingang
en in een vroeg-Lodewijk XIV boogvulling boven een
poortje in den tuin in 14 79 gesticht door Sierd de Mepsche,
weduwe van den burgemeester Otto ter Hensouwe, gerenoveerd in 1 786, heeft gedeeltelijk het bij die vernieuwing verkregen aanzien behouden.
6. A-Kerkstraat 22. In de moderne gebouwen van
het ARMHUISZITTEN- OF LAMME HUININGENGASTHUIS, ontstaan door de vereeniging (XVII B) van enkele hofjes
met eene in 143 7 opgerichte broederschap ter ondersteuning der huiszittende armen, zijn verschillende gedenksteenen gemetseld: 1634, 1655 en 1684 in cartoucheomlijsting, 1716, 1844. Op de binnenplaats een versierde
zandsteenen pomp (gerenoveerd 1763).
7. Visscherstraat. Het ST. JACOBS- EN ST. ANNAGASTHUIS, in 149 4 gesticht, heeft aan de binnenplaats
gepleisterde huizen, één met vooruitspringenden inge84
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zwenkten halsgevel, waarin een steen (1605) en een
eenvoudige cartouche, herinnerend aan den bouw in 1681.
In de regentenkamer o. a. twee zilveren bekertjes (1695,
merken: Groningen, Johannes Dronrijp) met de namen
der voogden, oude koperen en tinnen voorwerpen, enz.
8. Korreweg. Het UBBENAGASTHUIS, in 1 5 2I gesticht
door Joachim Ubbena en Johanna Jarghes, voor eenige
jaren naar deze plaats overgebracht, heeft in het nieuwe
gebouw een gedenksteen, bekroond door een segment
met reliëf van Johannes den Dooper en twee schilden
met de afgehakte wapens-Ubbena en -Jarghes, waarboven
helmteekens (XVId) uit het vroegere in de Oude Kijkin-'t-Jatstraat.
9. Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat 14--16. Het ANNA
VARWERSGASTHUIS bestaat uit een rij lage huisjes, waarin
een cartouche met wapen en opschrift, herinnerende aan
de stichting in 1632 door Vrouwe Anna Varwer tot
onderhoud van weduwen.
Een portret der stichtster (1640) en een fraaie ijzeren
geldkist bevinden zich als bruikleen in het Museum van
Oudheden.
1o. Visscherstraat 5o. Het ZEYLSGASTHUIS heeft aan
de straat een ingezwenkten halsgevel met aanzetkrullen
en Régence-kuifstuk, waarin twee Régence-cartouches met
gedenksteenen, herinnerend aan de stichting in 1668 en
de vernieuwing in 1751.
II. Munnekeholm 3. Het NIEUW-ADUARDER GASTHUIS, op de plaats van het voormalige refugium der abdij,
in 1599 door den laatsten abt gesticht, is een goed-bewaard
gebouw (1775) van één verdieping met ingezwenkten
middentop, onder welks natuursteenen afdekking met
ornament-Lodewijk XV een cartouche in denzelfden stijl,
herinnerend aan de vernieuwing; in de zijgedeelten twee
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deuren in omlijsting uit den bouwtijd. Aan de achterplaats een steen-Lodewijk XIV met de namen der regenten
in 166o en in den zijmuur een dergelijke steen met die
tijdens de vernieuwing in 1773. Inwendig : een trapLodewijk XIV; in de woning op de verdieping een
eenvoudige schoorsteen-Lodewijk XVI, bedstede-betimmering en, tusschen de vensters, aan een guirlandeLodewijk XVI (1 7 82) en guirlandes uit 1822: het wapen
van den stichter, abt W. Emmen van Aduard, en de
namen en wapens van negentiende-eeuwsche regenten.
I2. Battengang 23. Het VROUW FRANSENS OF GEERTJEN
SCHILTSGASTHUIS, gesticht in 1668, gerenoveert in 1768
blijkens opschrift op een Lodewijk XV steen, is een laag
gebouwtje van twee huisjes te weerszijden van een ingang.
13. Nieuwe Kerkhof 22. Het J UFFER TETTE ALBERDA
8 Februari 1658, blijkens een veel
lateren steen, bestaat uit een rij gepleisterde lage huisjes
met middentopgevel, in welks fronton een Lodewijk XVI
motief.
GASTHUIS, gefundeerd

14. Visschersstraat 13. LATTERINGEGASTHUIS. Deur
in omlijsting (1736, blijkens jaartal op de imposten). Een
houten reliëf (XVI) en drie regentenportretten (XVII A),
twee van leden van het geslacht Pathuis en één van een
onbekende vrouw, bevinden zich in het Museum van
Oudheden.
g. Particuliere gebouwen.
A. Gothiek.
I. Brugstraat 24. Verminkt baksteenen woonhuis
(XV B), thans pakhuis van vier, door beneden geprofileerde stijlen gescheiden, traveeën. In het rechtopgaande
geveldeel boven elkander twee reeksen hooge rond- tot
korf bogige nissen, de bovenste aan de buitenzijde nog
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met driepassen. In den zijgevel van den lageren achteraanbouw een paar oude baksteenen kruiskozijnen.
2. Oude Kijk-in-'t Jatstraat 6. Hoog huis : bestaande
uit een met tongewelven onderkelderd oudste linker-,
een wat jonger rechterdeel met puntgevel en een linker
achtergedeelte met korf bogige (gedichte) vensternissen.
Inwendig oude balkzolderingen, tegels (XVIIa—XVIII),
gesneden deurtje (midden XVII), zaal met Lodewijk XIV
schoorsteen, eenvoudige deuren (XVIII A), kamer in
Lodewijk XVI stijl met geschilderde behangsels.
.

B. Renaissance.

3. Martinikerkhof. De zandsteenen gevel van drie
traveeën (1559, blijkens opschrift en jaartal op de zuilbasementen) van een in i 893 gesloopt huis in de Kijk-in't Jatstraat Wz. is een vijftiental jaren geleden weer opgebouwd als gevel der conciergewoning van het Provinciehuis. De benedenverdieping wordt geleed door Dorische,
de bovenverdieping door Ionische gecanneleerde halve
zuilen, welker voet met ornament is versierd, de top met
vleugelstukken en putti in de beide groote trappen en
met medaillonkoppen, door Korinthische pilasters en
halve zuilen; de afdekking is gewijzigd.
4. Gelkingestraat, steeg achter nr. 39 (thans pakhuis).
Gevel met segmentvormige ontlastingsbogen, natuursteenen dorpels, blokken, geprofileerde lijst en steen:
twee engeltjes, een cartouche met : 1557 vasthoudende.
Smalle gevels met rijke voluuttoppen, met schelpen
in de boogtrommels.
5. Poelestraat 8. Beneden gewijzigde gevel (XVId).
Boven de verdiepingvensters zandsteenen schelpen, omgeven door gefacetteerde bogen met middenkopje. Rijkgebeeldhouwde zandsteenen top van twee door lijsten
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afgescheiden geledingen, de benedenste verlevendigd door
vlak bandwerk met gevleugelde profielkoppen en vruchtentrossen aan linten ; de bovenste door een fronton
bekroonde geleding heeft obelisken en voluutvleugelstukken te weerszijden van de, het ovale licht in bandwerkomlijsting flankeerende pilasters, enz.
6. Groote Markt 2 7 1). Voormalig woonhuis van Sicco
Panser (XVIIa, wellicht 11615 of iets later) van twee
verdiepingen en met grilligen top van twee door lijsten
gescheiden geledingen, beneden later zeer gewijzigd,
sedert 1774 in gebruik als Groote of Heerensocieteit.
Boven de vensters schelpen, omgeven door gefacetteerde
segmentbogen met middenkopjes, doch engelkopjes in
palmetomlijsting, omgeven door soortgelijke bogen, bij
de buitenste smalle vensters der eerste topgeleding, welke
door twee gelijke wapens van het geslacht Panser en
rijke vleugelstukken, met in chimaere- en drakenkopjes
eindigend voluut-bandwerk, wordt verlevendigd. De
rijkgebeeldhouwde bekroning vertoont barok, in maskerkoppen, obelisken en gevleugelde karyatiden eindigend
bandwerk, welks motieven een soort cartouche vormen
om het ovale middenlicht ; afsluitend gebroken fronton
met schildhoudend leeuwtje (1887).
Verwante eenvoudiger gevels :
7. Binnen-Damsterdiep 42. Twee aaneengebouwde
vrijwel gelijke, beneden gewijzigde gevels (type van nr. 5,
doch 1620 blijkens jaartal) met zandsteenen banden en
schelpen als voren boven de vensters ; de toppen begrensd
door voluten, telkens door banden verbonden, en afgedekt
door een klein driehoekig fronton, waaronder een ovaal
licht in omlijsting.
1) Eigendom der Vereeniging „Hendrick de Keyser".
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8. Gelkingestraat 24. Beneden gewijzigde gevel (type
van nrs. 5 en vooral 7, doch iets later, herbouwd j 1900),
verlevendigd door zandsteenen banden en lijsten, en,
boven de vensters, zandsteenen schelpen als voren, doch
op de eerste verdieping voorstellingen van Jhesus, Jahwe
en Maria tusschen ornament in gelijke gefacetteerde boogomlijsting ; de top wordt afgedekt door forsch in- en
uitgebogen voluten en bekroond door een schildhoudend
leeuwtj e.
Smalle gevels met voluutvormige vleugelstukken tegen
de (groote) trappen:
9. Groote Markt 5. Het „Huis met den schoonen
gevel", reeds in 141 3 genoemd, ontleent zijn karakter
aan een verbouwing in + 163o, waarbij herinneringen
aan den middeleeuwschen toestand bewaard bleven ; de pui
is gemoderniseerd en het overige is sterk gerestaureerd.
Segmentvormig gesloten vensternissen met Rococoschelpen in de trommels op de door geprofileerde lijsten
gescheiden verdiepingen, bij de tweede geflankeerd door
spitsboognisjes, welke ook in de eerste topverdieping als
venstertjes met Rococo-schelpen daarboven voorkomen,
de sluitingsbogen alle versierd met blokken. De top
heeft in de beide groote trappen obelisken en voluutdekstukken, eindigend in vrouwekoppen en -busten; hij
wordt afgesloten door een gebroken frontonmotief, waaronder een uitgesleten wapen in Lutma-cartouche.
1o. Groote Markt I1. Gevel (XVII A), beneden
geheel gemoderniseerd, met schelpen als voren boven de
verdiepingvensters. Zandsteenen top met grillig gevormde dekstukken in de groote trappen en vensteromlijstingen, het bovendeel voorts bezet met obelisken
en een schildhoudend leeuwtje. Tusschen de verdiepingen
der nrs. I I en 12 de versierde zandsteenen boog, bekroond
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door een vrouwenbuste op voluutentablement, van het
voormalige poortje.
I I. Oude Ebbingestraat 5 2. Gesausde gevel (XVII A,
de pui gemoderniseerd) met zandsteenen banden, ontlastingsbogen met schelpen, twee nisjes met de reliëffiguren van Johannes den Dooper en Johannes den
Evangelist, toppilaster op kopje en met vleugelstukken
en vazen op de trappen.
12. Oude Ebbingestraat 31. Geheel verminkte gevel
met schelpen boven de verdiepingvensters, dekstukken
en obelisken in de trappen en twee naar elkander toegewende wapens-Lewe.
13. Oude Ebbingestraat 39. Gevel 066i, blijkens
cartouche-jaartal in het topfronton), het benedengedeelte
voor eenige jaren gemoderniseerd, met zandsteenen banden, zware door blokken afgewisselde festoenen, Lutmaachtige cartouches, ook om het ovale toplicht en met
voluutklauwstukken, waartegen en waarop festoenen en
vazen.
14. Groote Markt 4 7. Halsgevel (1669 blijkens frontonjaartal; onderpui iets later) met festoenen, omlijst ovaal
toplicht en voluutvleugelstukken.
I5. Groote Markt 38. Dergelijke halsgevel (XVII B;
pui later), gedekt door een gebogen fronton.
Breede gevels met rechte kroonlijst, doorbroken door
een middentop :
16. Ossenmarkt 5. Huis 1), zeven traveeën breed
(+ 1624, ingangspartij over twee vensterbreedten 1723,
deur met bovenlicht XIX A) met een verdieping en rijken
1)
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top van twee door lijsten gescheiden geledingen. Statige
houten deuromlijsting met zijlichten, waarvoor smeedwerk, en gesneden opzetstuk. Zandsteenen banden en
boven de vensters omlijste schelpen als voren, doch bij
de smalle buitenste vensters der eerste topgeleding door
ornament omgeven kopjes, zooals bij nr. 6. Deze geleding
heeft voorts bandwerk-vleugelstukken met profielkoppen
en schildhoudende leeuwtjes ; het rijkgebeeldhouwde, door
zoo'n het wapen-Andreae dragend leeuwtje bekroonde
opzetstuk, waarin wapenmedaillon met de alliantie-Andreae
en -De Geer, wordt afgedekt door voluten, waaruit
obelisken en vrouwekoppen oprijzen.
17. Guyotplein 3. Huis (162.7, blijkens steen in de
kroonlijst en jaartal op de schildhoudende leeuwtjes
dragende paaltjes op de gevelhoeken; middentop verdwenen) met een verdieping. Later, versierd natuursteenen
pilasterpoortje met gebroken fronton (XVIIIa). Twee
rijen van veertien langwerpige-smalle vensters, welker
zandsteenen dorpels zich voortzetten in banden en waarboven rondbogige ontlastingsboogjes met blokken.
18. Groote Spilsluizen 1-3. Huis (1631, blijkens
cartouches), de benedenverdieping XIXb/c gewijzigd.
Zeventien schelpen als voren boven de latere grootere
benedenvensters en deuren en boven de langwerpig-smalle
verdiepingvensters. Door obelisk bekroonde top met
gewijzigde afdekking, waarin drie zulke vensters, omlijst
ovaal licht en vleugelstukken in de benedentrappen.
. 19. Noorderhaven 23 A. Verwant huis, thans met
rechte kroonlijst (XVII A, gewijzigd XVIII A), in welks
gevel beneden rondbogige ontlastingsbogen met blokken
boven de eenigszins verbreede tien langwerpig-smalle
vensters. Deur in houten pilasteromlijsting, op welks
natuursteenen basementen in cartouches : 1729.
7
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zo. Martinikerkhof 2. 5 . Huis (i66o, blijkens jaartal
in het topfronton), bestaande uit een benedenverdieping,
waarin vijf rondbogige geblokte ontlastingsbogen boven
de gewijzigde vensters en de latere deur, en een top
(verwant aan dien van nr. i3) over drie vensterbreedten
met festoen om het ovale toplicht in Lutma-achtige
omlijsting en vleugelstukken met festoenen.
Overige gevels (XVII A), de meeste met boven de
vensters bergsteenen tympans, gevuld met een schelpversiering in een gefacetteerde omlijsting:
2.I. Zwanestraat i z. Gepleisterde, door een latere
kroonlijst afgesloten gevel (i6i z b lijkens cartouche) met
schelpen boven de vensters; in de architraven eenige
kopj
22. Nieuwe Ebbingestraat 2. De fraaie zijgevel aan
de Spilsluizen (I62.2 blijkens cartouches; topafdekking
gewijzigd) heeft zandsteenen banden, lijsten (een met
enkele kopjes), schelpen, ringen en toppilaster met schildhoudend leeuwtje.
23. Groote Markt i z. In zijn bovendeel goed bewaarde
trapgevel (1629, blijkens steenen, in 1931 beneden gemoderniseerd) met natuursteenen banden, lijsten, schelpen
en in den door een klein gebroken fronton afgesloten
top twee helmteekens en een omlijst ovaal licht.
24. Ossenmarkt i . Gevel (1629, latere kroonlijst) met
natuursteenen banden en schelpen.
25. Ossenmarkt 2. Dergelijke gevel (1629).
26. Vischmarkt 52.. Gevel, door een rechte kroonlijst
afgesloten, nog met zandsteenen banden, waarin enkele
kopjes, en met schelpen boven de vensters.
27. Vischmarkt 5 6. Dergelijke fraaie gevel met plintLodewijk XVI en stoep. Inwendig gesneden trapleuning92
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Lodewijk XIV, gang met stucwerk-Lodewijk XVI, voorkamer met plafond, geschilderd behangsel en schoorsteen
(alles + 1800).
28. Haddingestraat 7. Dubbel huis met langwerpigsmalle vensters, waarboven schelpen ; waterlijst met, in
het midden, een Lodewijk XIV motief, kroonlijst met
triglyphen.
29. Oude Boteringestraat 24. Hoog, in oorsprong
zeer oud, doch XVIII A gemoderniseerd huis met glasbepleistering. Schelpen boven de beide benedenvensters.
Stoep. Ingezwenkte hals met aanzetkrullen.
3 o-3 3 . Omlijste schelpen als voren hebben verder nog :
Zwanestraat 3 o (banden met kopjes, ingezwenkte hals
met fronton) ; Zwanestraat 28 (kroonlijst-Lodewijk XIV);
Oude Ebbingestraat 16; Oosterstraat 31.
34. St. Walburgstraat I. In den voorgevel langwerpig-

smalle vensters, de zijpuntgevel aan het Martinikerkhof
heeft een waterlijst en door vaas bekroonde toppilaster
op maskerconsole. In het achtergedeelte aan deze zijde —
waarvoor een tuinmuur met deur, vroeger met licht, in
omlijsting (XVIII) - een steen: „herbouwd 1768".
Inwendig in de gang een gesneden deuromlijsting en
zolderbalken-Lodewijk XV, gesneden trapleuning, voorkamer met gesneden betimmering en stucplafond, soortgelijke schoorsteen van marmer en hout.
3 5. Marktstraat I I. Gerestaureerde lage trapgevel.

Segmentvormige ontlastingsbogen met blokken en kopjes,
toppilaster op maskerconsole met (nieuw ?) schildhoudend
leeuwtje.
36. Gelkingestraat 45 . Beneden gewijzigde trapgevel.

Ontlastingsbogen met blokken en kopjes, toppilaster op
console.
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37-42. Gevels van minder beteekenis hebben : Roode
Weeshuisstraat 1 3 (in oorsprong zeer oud huis met twee
rijen van zeven langwerpig-smalle vensters, waarboven
rondbogige ontlastingsboogjes); Oude Kijk in 't Jatstraat 8
(gewijzigd langwerpig-smalle verdiepingvensters met geblokte ontlastingsbogen); Noorderhaven 3133 (puntgevels, de tweede met steen :162I en toppilaster op kopje);
Haddingestraat 16 (1624 blijkens cartouche, gepleisterd
en gewijzigd) ; Turftorenstraat 28 (ontlastingsbogen boven
verdiepingvensters, in top lijsten, ovaal omlijst licht,
toppilaster op kopje, vazen).

Pilastergevels :
43. Hooge der A 7 (XVII B). Beneden gewijzigd,
doorgaande pilasters over de verdiepingen, twee festoenen
en steen : vlasblom. De voorkamer op de eerste verdieping
heeft een haardomlij sting (XVII B) met marmeren zuilen
en steunstukken en eiken kap met festoenen, een eiken
bedstedebetimmering met boogpaneelen (midden XVII),
van elders hierheen overgebracht, en moerbalken met
gesneden sleutelstukken.
44. Noorderhaven Zz. 34. Vijf traveeën breede gevel
(XVIIIa), geleed door een groote Ionische orde en afgesloten door een midden fronton. Natuursteenen plint,
pilaster-basementen en -kapiteelen en festoenen tusschen
de vensters.
C. Lodewijkstijlen.
45. Vischmarkt 4o. Smal hoog, in oorsprong zeer
oud, huis, de gevel afgesloten door een ingezwenkten
hals (1723) met gebeeldhouwde afdekking en rijk wapen
met lambrequins onder de spiegelbooglijst. Natuursteenen
versierd stoepbordes en palen. Een schoorsteenstuk (door
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Wassenberg), van hier afkomstig, bevindt zich in het
Museum van Oudheden.
46. Ossenmarkt 6. Eenvoudige classicistische gevel
met stoepbordes en palen. Boven de omlijsting der tuindeur: 1722. Inwendig middengang, aan de uiteinden
waarvan twee gesneden trappoortjes en -leuningen en
naar de tuinzaal een dergelijk poortje-Lodewijk XIV,
waarboven een buste van Marcus Cato den Oude met
zijn lijfspreuk. In deze zaal een lambriseering, een gesneden
schoorsteen-Lodewijk XIV met schilderstuk: dochter uit
het geslacht Gockinga (door Wassenberg), ovale allegorische plafondschildering en een ingebouwde openklapbare buffetnis-Lodewijk XIV. Voorts voorkamer met
lambriseering, eenvoudige schoorsteen-Lodewijk XIV van
marmer en hout met stuk en nog een zeer eenvoudige
schouw-Lodewijk XIV.
47. Martinikerkhof 10. Een der zgn. Indische huizen,
in of kort na 1729 opgebouwd op zeer oude grondslagen,
gewijzigd XIX, inwendig XXa bijna geheel uitgebroken.
Hardsteenen plint, stoepbordes met hek, deur met bovendorpel, festoenen, kroonlijst met fronton. Aan het
Popkenstraatje een vernieuwd poortje met oude natuursteenen onderdeelen en cartouche : 1642. De bekende,
zeer typische Groningsche Lodewijk XIV kamerbetimmering bevindt zich thans in particulier bezit; een soortgelijke rijkgesneden Lodewijk XIV schoorsteen met stuk
is overgebracht naar het Groninger Museum. In de gang
zijn nog aanwezig vier grauwtjes, allegorische figuren,
waarboven en aan de zoldering stucwerk-Lodewijk XVI.
48. Oosterstraat 5 3. In oorsprong zeer oud huis met
(glas)bepleistering, afgesloten door een soort attiek en
pilasterhals met gebeeldhouwde Lodewijk XIV vleugelstukken. Onder de gebogen deklijst een draperie om het
wapenschild-Sylman, waarop : „renoverunt 1740".
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49 . Ossenmarkt 3 1-3-4. Tusschen ± 1 746-1 75 o gebouwd voor den oud-directeur van Bengalen, Jan Albert
Sichterman, als dubbel heerenhuis van negen, door pilasterachtige dammen gescheiden traveeën met naastgelegen
koetshuis; in 1 77o gesplitst in twee huizen, welker gevels
door een naad met geblokte lijst, zooals ook op de hoeken
aanwezig is, gescheiden worden, waarbij de verwijderde
rijke ingangspartij werd overgebracht in den gevel van
het huis van Sichterman's schoonzoon Berend van Iddekinge en, na de slooping daarvan in 1 9 1 3 , naar het
Groninger Museum. Het koetshuis is voor enkele jaren
tot woning ingericht ( 3 1). Dubbel hardsteenen gebogen
stoepbordes met fraai-gesmede leuningen, hardsteenen
plint, versieringen onder en boven de vensters en consoles
in Régence-stijl uit den tijd van den bouw, deuren met
bovenlichten in omlijsting uit die der verbouwing. De
tusschen pilasters gevatte doorrit met verdieping heeft
een rijkgesneden bovenlicht boven de voormalige poort
en zijlichten, consoles en schelp met anno 1 7 5o onder de
in het midden gebogen kroonlijst. Gesmede hekbalusters
vóór het huis en hardsteenen hekpalen vóór het koetshuis.
Inwendig in nr. 3 een trap met gesneden leuning. In
nr. 4 heeft de vestibule de helft van het Lodewijk XV
stucplafond der voormalige grootere vestibule behouden;
voorts achterkamer met stucplafond-Lodewijk XV, tuinkamer met voorportaal, beide met stucplafonds-Lodewijk XIV, waartegen buiten een gebeeldhouwde pilaster
met kraan.
Oude Ebbingestraat 40. Enkel heerenhuis (+ 176o).
De gevel met hardsteenen plint en bordes, geleed door
pilasterachtige dammen met geblokte hoeklijsten en afgesloten door een in het midden gebogen kroonlijst.
Versieringen op de deuromlijsting, boven en onder de
vensters, consoles, topschelp in vroeg-Lodewijk XV
5o.
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trant; bovenlicht deur (vernieuwd ?)-Lodewijk XVI. Gesmede stoepbalusters. Inwendig in de gang stucwerkLodewijk XVI en een gangpoortje met snijwerkLodewijk XV; tusschenkamer met marmeren schoorsteen
en stucplafond (XIXa) en geschilderd behangsel met
bloemmotieven (XVIII B); achterkamer met gesneden
schoorsteen-Lodewijk XV, waarin witje.
51. Oude Boteringestraat 12. Enkel heerenhuis (i 764).
Kroonlijst met consoles en in het midden schelpLodewijk XV. Deur (XVIII); eenvoudige stoep met
gesmeed hek.
52. Oude Boteringestraat 23-25. Dubbel heerenhuis
met rijkversierde middentravee (de deur thans vervangen
door binnenportiek) en consoles-Lodewijk XV, ter plaatse
van het gothische „huis met de dertien tempels". Eenvoudige stoep. De rijke binnenbetimmeringen zijn verdwenen.
53. Groote Spilsluizen 18. Dubbel heerenhuis (1775).
Breede kroonlijst met consoles en schelp onder het gebogen middendeel in Lodewijk XV stijl.
54. Oude Kijk in 't Jatstraat 5. Beneden verminkte
gevel met dubbelgezwenkten top. Rococo-schelpen in de
ontlastingsbogen met sluitsteen der verdieping.
55. Oosterstraat 46. Enkel heerenhuis met zandsteenen deur- en rijke bovenlichtomlijsting en consolesLodewijk XV.
5 6. Poelestraat 29. Enkel heerenhuis met consoles en
fronton-Lodewijk XVI. Geblokte hoeklijsten. Stoepje met
gesmede balusters.
5 7. Marktstraat 13. Heerenhuis met onversierden gevel.
Inwendig een goedbewaarde rechtervoorkamer in Lode-
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wijk XVI stijl met schoorsteen, beneden van marmer en
boven van stuc, lambriseering, deuren, geschilderde behangsels (doeken, door De Jager) : landschappen, dessusde-porte, buffetnis en plafond met in de koof landschappen in
n stuc.
5 8-64. Heerenhuizen met gesneden consoles tegen
de kroonlijst : Pelsterstraat 1 9, Oosterstraat 33 en 69,
Oude Boteringestraat 46 (Lodewijk XV); Turftorenstraat 7, Hooge der A 8 (Lodewijk XVI); Schuitendiep 31 (intacte gevel, ook deur-Lodewijk XVI); Oude
Ebbingestraat 32 (dubbel huis, ook deuromlijsting
XVIII B).
65. Marktstraat i 7. Heerenhuis met eenvoudigen gevel,
waarin deuromlijsting (XVIII B). Inwendig een marmeren
gangfonteintje (XVIII), een geverfde trap met paneelLodewijk XV, beneden een Lodewijk XIV schoorsteen
met grauwtje : stilleven, en een achterkamer met draperiebuffetnis ; boven een gangportaal met draperie-omlijsting
van een buffetnis afkomstig. De fraaie tuinkoepel aan het
Nieuwe Kerkhof is in 193z gesloopt.

Behalve de nrs. 2 9, 3o en 44 hebben een ingezwenkten
halsgevel met aanzetkrullen:
66-67 . Steentilstraat 4 (I 725, blijkens steen) en z 2-14,
alle met gebroken fronton, het eerste bovendien met ovaal
toplicht in omlijsting en de twee andere aaneengebouwde
gevels bij hunne samenkomst met draperie-steen, waarop
spreuk.
68. Groote Markt 36 A (1 73 o). Zandsteenen dek-lij sten en spiegelboogafdekking, waaronder de gebeeldhouwde alliantiewapens-Alberda en -Alberda tusschen
twee omziende leeuwen met lambrequins.
69. Folkingestraat 7. Gewijzigde gevel met cartouche
onder de spiegelbooglijst, waarop : 1745.
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7o. A Kerkhof 17. Beneden gemoderniseerd. Gelijke
cartouche als nr. 67 : 1753.
71. Heerestraat 77. Beneden gemoderniseerde gevel
met schelp onder de spiegelbooglijst, waarop : 1758.
72-73 . Oosterstraat 4951. Twee soortgelijke gevels,
in den tweeden : anno 1778 en ovaal omlijst toplicht.
74. Nieuwe Ebbingestraat 85. Gemoderniseerde gevel,
in het fronton: 1792.
75. Binnen-Damsterdiep 26 (1793, blijkens steenen).
Cartouche onder de spiegelbooglijst, waarin : D B.
76-8 2. Turfsingel 24-26, Nieuwe Boteringestraat 5o,
Visscherstraat 5 2-5 4 (alle met middentop, het laatste met
deuren en bovenlicht XIX A); Hoekstraat 16, Nieuwe
Ebbingestraat 7, Havenstraat 26, Oude Boteringestraat 64
(gepleisterd).
D. Classicisme.
83. Guyotplein 2. Doofstommen-Instituut. Dubbel
huis (XIXa) van twee verdiepingen, afgesloten door een
fronton ; deuromlij sting.
84. Groote Spilsluizen 9 (XIX A). Deuromlijsting en
een deur met bovenlicht, kroonlijst met hoekconsoles.
85. Groote Spilsluizen 7. Soortgelijk huis (+ 185o).
Oude pakhuizen:
86-93. Hooge der A 21-23 (21 met figuurtjes op
de basementposten); Hooge der A 6 (verbouwd woonhuis); Zoutstraat 17—Havenstraat 12, dubbel pand;
Vischhoek, achterkant Noorderhaven-hoek Hooge der A;
Gasthuisstraat 9; Turftorenstraat 41, boven pakhuispoort:
1 73 5 ; Hoekstraat 58.
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Fragmenten en details :
94—II3. Heerestraat 13, op verdiepingen ontlastingsbogen met blokken en kopjes (XVII A); Oude Kijk in
't Jatstraat 18, enkele banden, lijsten, vleugelstukken in
den top (XVII A); Hoogstraatje 1, smalle vensters met
geblokte ontlastingsboogjes ; Heerenstraat 28-3o, banden
en festoenen (1649, blijkens jaartal in cartouche), consolesLodewijk XVI; Turfsingel io, puntgevel en pothuis;
poort naast A kerkhof io, in den sluitsteen : 1683, hierboven een opzetstuk ; Turftorenstraat 1, zandsteenen
deuromlijsting met cartouche : „renovata 1 725" in eenvoudig enkel heerenhuis ; Schoolstraat i5, bij achtergevel
statige deuromlijsting en stoep-Lodewijk XIV; Hooge
der A 26, consoles-Lodewijk XIV; Schoolholm 6, eenvoudige Lodewijk XIV schoorsteen, met allegorisch doek
en twee dessus-de-porte (alles XVIII A) uit een huis aan
het A-kerkhof; Ubbo Emmiussingel 19, gesneden schoorsteen met spiegel-Lodewijk XIV en geschilderd dessusde-porte uit een oud stadshuis afkomstig; Poelestraat 14,
hoekhuis met versierd topgeveltje en kroonlijst met
consoles-Lodewijk XV; Oosterstraat 2 9, boven geblokte
hoeklijsten, versieringen onder de vensters en consolesLodewijk XV; Oude Ebbingestraat 17, geblokte
hoeklijsten, Lodewijk XV consoles en schelp met
medaillon onder gebogen kroonlijst; Oosterstraat 44,
stoepbordes en consoles-Lodewijk XV; Vischmarkt
2 3, consolesLodewijk XV, smidswerktuigen onder
gebogen kroonlijst; Guldenstraat 9, rijke consolesLodewijk XV; Oude Kijk in 't Jatstraat 9, festoenen
en consoles-Lodewijk XVI; Oosterstraat 25 en Steentilstraat 36, consoles-Lodewijk XVI; Noorderhaven 1,
deur met bovenlicht en omlijsting-Lodewijk XVI;
Noorderhaven 15, deur met bovenlicht en omlijsting
XIX A.
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Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
I14—I23. Hoekhuis Groote Markt-Gelkingestraat, in
den zijgevel een cartouche : 1 5 64; Oude Kijk-in-'t-Jatstraat 73, kop in eenvoudige cartouche (type XVIIa),
waaronder : „ick kick noch int" [Jat] ; Gedempte Kattendiep 6a, drie steenen: „middelhuys hyr gebout 1457
„Zuiderdiep deurgraven 1637", „tribue suum cuique
1637" ; Martinikerkhof 20, steen met spreuk en : 1641;
Tusschen Beide Markten 6, cartouche met vergulde klok
(XVIIb); Heerestraat 73, in den zijgevel een steen (XVII),
gekwartileerd door een kruis : in 1 een gans, in 2 een zwaan
( ?), in 3 met paard bespannen wagen, in 4 een zeilende
driemaster, zijnde het wapen-Gansfort; Nieuwe Weg 34,
vrachtwagen met twee paarden en: i7o9; Pluimerstraat 35,
koets met twee paarden achter elkander en : 1 762; Roodeweg 1, gejaagde schuit (geverfd) in eenvoudige cartouche:
„de oude snikstal 1771"; Hoekstraat S4: Job.
h. Het in 18 90 opgerichte MUSEUM VAN OUDHEDEN
VOOR PROVINCIE EN STAD GRONINGEN bevat een uit-

gebreide, grootendeels uit wierden en uit de zandgronden
afkomstige verzameling voor- en vroeghistorische en
middeleeuwsche oudheden; talrijke plaatselijke kunstnijverheidsproducten en curiosa van den meest verschillenden aard; een collectie schilderijen, teekeningen, enz.,
waaronder met name die in de Taco Mesdag-zalen met
doeken der Haagsche school en aquarellen (XIXd), en
de belangrijke, door dr. Cornelis Hofstede de Groot aan
de Gemeente Groningen geschonken en nagelaten werken
van meest 17e-eeuwsche Hollandsche meesters en Rembrandt-teekeningen ; een groote verzameling Chineesche
en Japansche ceramiek, waarin het I7e- en I8e-eeuwsche
porcelein bijzonder goed is vertegenwoordigd, alsmede
een groot aantal beeldjes van Europeesch porcelein;
stijlkamers : een zeventiende-eeuwsche kamer, een in
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Régence, een in Lodewijk XVI stijl, een Westerwoldsche
kamer (meest met onderdeelen XVIIId), een Ommelander
kamer, een apotheekbetimmering (de beide laatste nog
niet opgesteld); en voorts o. a. de volgende voorwerpen
uit kerken (A) en bouwfragmenten (B):
A. een laat-romaansch kapiteel uit het voormalig
klooster Essen bij Haren en gewelfsluitsteen uit de Minderbroederskerk te Groningen; een paar gothische kapiteelen en zandsteenen overhuivingen van den Martinitoren ; middeleeuwsche profielsteenen en baksteenen van
groot formaat ; verglaasde siersteenen, kapiteelfragmenten,
enz. uit Aduard; twee kraagsteenen uit Bedum (XVI A);
een hardsteenen doopvont uit Eenrum (XII) en zandsteenen uit Kantens (vroeger, gewit, op den Klinkenborg
aldaar), Dorkwerd, Torenwerd (alle XIII); bronzen
hartvormige grafplaten voor pastoor Bartoldus Haekz
(t 1476) uit Lagemeeden en Hinrick van Cirkzee (t 1497),
vicaris te Bedum; gebeeldhouwde zerken voor Abel
Onsta (t 1483) uit Sauwerd, met relief figuren voor
Aepko Onstha (t 1564) met Gela van Ewsum (t 1 5 ..)
en Boiocko van der Wenghe van Sauwerd (t 1640) uit
de voormalige kerk te Wetsinge; lijkkisten van Bremersteen uit den toren te Doezum, het voormalig refugium
van het klooster Oosterwierum aan de Schoolstraat en
Midwolde; deksels daarvan uit Doezum (met kromstaf)
en Essen bij Haren; baksteenen Christuskop (XIII B) uit
Den boer, een baksteenen beeldje (XIV) uit de voormalige Benedictijnenabdij te Rottum, een romp van een
zandsteenen Petrusbeeld (XV) uit Leens, een gepolychromeerde houten groep (XIV) : aanbidding der koninuit het Olde Convent (?) en een houten relief (XVI),
zalving van Bethanië uit het Latteringegasthuis in de
stad; marmeren putto (tusschen 1665 en 1669) van het
grafmonument te Midwolde, bij de uitbreiding daarvan
IO2
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verwijderd; houten reliekkistje met koperen beslag (XV)
uit Warfum, kerkekisten uit Bedum (XVI) en Warfum
(1627), de vier standvinken (XVII A) der voormalige
kraak te Winschoten, opzetstukken van heerengestoelten
uit Wetsinge en Wirdum (XVII B en XVIIIc); drie
wapenborden uit Lutjegast en een van onbekende herkomst met vele kwartieren uit een alliantie RengersBentinck (XVII B—XVIII A); middeleeuwsche baksteenen kandelaars uit het voormalig klooster Heiligerlee
en uit Wetsinge; vele bronzen fragmenten, waaronder
acht gedreven apostel-figuren van een reliekschrijn uit
de stad; verguld koperen lavabobekken en twee crucifixen ( I i300), bronzen knop van een abtsstaf (XV) uit
Aduard, zilveren crucifix (1731, Amsterdamsche keur)
uit de R. K. kerk te Sappemeer; Avondmaalsvaatwerk:
schenkkannen van o. s. Raerensch en Westerwaldsch
steengoed 0598 en XVII) uit Termunten en van de Waterlandsche, later Doopsgezinde gemeente te Groningen,
twee van Delftsch aardewerk (XVII) uit Middelstum,
gedreven koperen schotel (XVII) uit Sappemeer, zilveren
bekers uit Middelstum (een 1656, merken : Groningen,
Hermdrick Muntinck) en een (merken : Groningen 1670,
Johannes Dronrijp), Termunten (166 7), Godlinze (1693,
merken : Groningen, M), Maarhuizen (XVII, in den
bodem een penning van 1626), Feerwerd (1714, gemerkt
Groningen), Eenrum (1762, merken: Groningen, L. v.
Giffen), Westerdijkshorn (1776, bodem munt uit 1620) en
Niezijl (i8 1 o, door van Giffen) ; kleurig antependium,
stola, manipulum, witte vesperale (alle XV) en kazuifel
(XV ?) uit de Ned. Herv. kerk te Warfum, klok (1506)
uit Ter Apel.
B. Acht kolomstukken van den huidigen gevel der
provinciale conciergerie; verscheidene fragmenten, vrnl.
schelpen in gefacetteerde omlijstingen boven vensters van
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het voormalige „zarkenhoes" in de Oosterstraat (1617,
gesloopt 1866); zandsteenen deuromlijstingen uit Brugstraat Zz. en Nieuwe Weg (1672 en XVII B) en venster
(1640) uit Thesinge; baksteenen poortje (XVII) van het
Martinikerkhof Zz. ; twee schildhoudende (top-) leeuwen
van noordhoek Oude Kijk-int-Jatstraat, twee (beschilderde) met de wapens-Tjaerda en -Drews van huize
Meerwijk in Midlaren en twee liggende stoepleeuwen van
Groote Markt Nz. (XVII--XVIII A); aanzetkrullen van
Oude Kijk-int-Jatstraat 6z en hoek SchuitemakerstraatMunnekeholm (XVIII en 1773), verdwenen bij den bouw
van het postkantoor; gevelsteenen, o. a. onder ezelsrugboog (1547) van het voormalig refugium van Aduard aan
het Munnekeholm, van het klooster in Appingedam (i56i),
het gasthuis in Weë (1657), Cleyn Martijn in Harkstede
(een 1681, een van binnen), huis te Noordbroek (XVII B)
met de wapens van den zijleest en kerkvoogd Joachim
Frederiks en vermoedelijk van zijn vrouw Euwe Gebels,
de Munstersche poort te Boertange (1742); schelp met
Rococobeelden uit Oude Kijk-int-Jatstraat Wz.; koperen
windvanen van de huizen Ewsum, ten Dijke en Lellens;
binnenpoort (1791) met wapen van Gosen Alberda van
het Huis ten Dijke; twee schoorsteenkaryatiden van het
voormalig raadhuis (XVI); gebeeldhouwde friezen van
schoorsteenen, of volledige haardomlijstingen : twee uit
de boerderij „De Palen" of „Zwartlap" te Westerwijdwerd,
een (i540, overgang naar Renaissance, zij stukken 1632
en 1803) met de wapens-Bolhuis en -Haltzema, en een
(1652) met het wapen-tho Nansum (= Ripperda), voorts
uit het huis hoek Oosterstraat-Kattendiep met wapensHorenken en -Volens (1543 en 1545, gothiseerend), uit
een boerderij te Tezinge (1564), uit den Asinga- of Warfumborg (1605) met zestien kwartieren van Johan
Sickinghe en Luts Jongema, uit Ewsum te Middelstum
(XVII), groote gebeeldhouwde schouw (1660) uit het
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huis Hanckema te Zuidhorn en klassicistische schoorsteen
(1665) met het wapen-Gerlacius Alting met familiestuk
door Adam Camerarius, Lodewijk XIV schoorsteen (1743)
uit het huis Feith aan het Martinikerkhof 12 met schoorsteenstuk door Wassenberg, marmeren haardomlij sting—
Lodewijk XVI van huis Groote Markt Zz., schouw uit
Hoogezand (XIXa); twee polychrome tegels met de
wapens van den dertigsten abt Johannes Reekamp en van
de abdij, herinnerend aan de herstelling van het refugium
van Aduard (1547); tuinvaas van het huis te Lellens
(XVIII), enz. Een belangrijke topografische atlas bevindt
zich in bruikleen in het gemeente-archief.
GROOTEGAST.
Doezum.
a. Een urn en twee aarden bolpotjes (IX--X), alhier
gevonden, bevinden zich in het Museum van Oudheden
te Groningen.

De NED. HERV. KERK (H. Vitus) is een eenschepig,
over zijn oostelijk gedeelte gepleisterd, gebouw met een
uitwendig vijfzijdige (ommantelde ?), doch inwendig
ronde sluiting, in 18o8 gemoderniseerd blijkens een steen
boven den uit dien tijd dateerenden zuidingang, met een
toren, oorspronkelijk aan beide zijden en thans nog aan de
zuidzijde ingebouwd (vermoedelijk XII, evenals de aldus
gevormde smalle vleugel ten Z. en vermoedelijk de sluiting). De vlakopgaande toren zonder westingang, van
grootendeels groot formaat tufsteen, hier en daar in
baksteen hersteld en met baksteenen topgevels voor het
latere zadeldak, wordt slechts verlevendigd door een met
een fries van groote rondbogen afgedekt spaarveld aan
de westzijde en door gekoppelde rondbogige (inwendig
met stukken Bremersteen vlak gedekte) galmgaten met
e.
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verdeelzuiltje, waarboven een waterlijst. Aan de noordzijde teekent zich boven de eerste zoldering een groote
rondboog af, aan de oostzijde een moet van een wat
hooger kerkdak. De zuidelijke zijvleugel, eveneens van
tufsteen, vertoont in den westgevel een spaarveldje met
een fries van drie klimmende rondbogen, en aan de zuidzijde boven twee rondbogige spaarvelden een doorgaand,
met een rondboogfries afgesloten, spaarveld, waarin een
rondbogig spaarnisje met een spleetvormig venster.
Inwendig wordt de ietwat inspringende sluiting, met twee
rondboognisjes en een ondiep nisje (oorspronkelijk venstertjes en piscina ?), overdekt door een laag half-koepelgewelf. In de torenruimte beneden doorgangen met een
baksteenen boog, en wel aan de zuid- en de noordzijde (hier
gedicht) smalle spitsbogige met imposten van Bremersteen, aan de oostzijde een rondbogige; op de verdieping
een groote rondboognis of doorgang naar den vroegenen
kerkzolder. De kerk bezit:
Preekstoel (+ 1800).
Geverfde bank (XVIII A).
Verscheidene zerken, met wapens voor Harrit Bensema,
(t ' 612), Amse Eeuwes (t 1628), Weidt Sickema (t 1632),
zijn vrouw Tjauck Sickema-Iwema (t 1639), voor Johan
Polman (t 1 65 3 ) en Johan Polman Jr. (t 1 67 1), het wapen
gekwartileerd—Polman—Beninga—Alberda—von Boselager.
Grootegast.

e. De NED. HERV. KERK, een gepleisterd rechtgesloten
pilasterkerkje (XVIIa en wel 1616 ?, in 1 8 29 vergroot),
met dakruiter op den gevel, bezit:
Preekstoel met enkele koperen kaarsarmen; voorts
twee dubbele kaarsarmen en talrijke bankkandelaars
(XVIII—XIX A).
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Een aantal zerkfragmenten, het oudste van 1614.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (ook voor Doezum),
waarvan een (XVII B, merk van T. Muntingh) en een
(1764; merken: Groningen, L. v. Giffen).
Klok, in 1611 gegoten door Gregorius Gregorii Hallensis.
g. 1. Achtkante

(1817, blijkens steen)
met stelling : geasfalteerd hout op steen.
KORENMOLEN

2. Kornhorn. Achtkante
stelling : riet op hout.

KORENMOLEN

(1892) met

Lutjegast.

a. Een Frankisch beenen pennetje met runeninscriptie
(?), van hier afkomstig, is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

De NED. HERV. KERK (18 77) bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (XVII B) met het
wapen-Prott.
Bank met opzetstuk en vazen (+ 1800) met wapen......
en- Tjarda van Starkenborch.
Fraai gebeeldhouwde zerk met hoofdwapen-Prott en
met verscheidene wapens en cartouches voor Bernhard
Johan van Prott (t 1 703), Albertina Lucretia ProttSnabel (t 1672), Frederica Prott-Tjarda van Starkenborch (t 1687) en Cecilia Elizabeth Prott-Tamminga
e.

(t 1718).

Klok in 1726 door Ciprianus Crans te Enkhuizen
gegoten.
Drie rouwborden, voor Bernard Johan Prott (t 1703)
en zijn vrouwen Fredericka Tiaerda van Starckenborg
(t 1687) en Cecilia Tamminga (-1- 1718), van hier afkomstig,
bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
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182 9 gesloopte BUITENPLAATS
het Huis Ewsum en den tuin
van het Huis Schultinga onder Bedum aangeland in het
Museum van Oudheden te Groningen.
g. I. Beelden van de in
RIKKERDA (1676) zijn via

g. 2-3 . Achtkante MOLENS. Dorp : korenmolen (1856)
met stelling; geasfalteerd hout op steen; watermolens in
den Lutjegaster molenpolder (184 7) en den Besheerpolder (1872).

Opende.
e. De NED. HERV. KERK uit 1648, blijkens steenen in
den in 1 9 15 vernieuwden voorgevel en in de sluiting, in
1748 opnieuw opgebouwd, is in 193o naar het oosten
vergroot; de drie westelijke traveeën met pilasters en
rondboogvensters zijn van oude steen gemetseld. Zij bezit:
Preekstoel (XVIII A), de kuip met getorste Korinthische zuiltjes met ranken, en Lodewijk XIV motieven
in plint en achterschot.
Kroontje (XVIII), tweemaal vier-lichts.
Zilveren Avondmaalsbekertje (165 3, gemerkt L N).
g. Achtkante KORENMOLEN (1895) met stelling; geasfalteerd hout op steen (in 1846 nog standerd-korenmolen).

Sebaldeburen.
e. De NED. HERV. KERK, een rechtgesloten pilasterkerkje (180 7), met rondboogvensters, bezit een klokje
(XVI), gegoten door Johannes de Bremen. Op het koor
een windvaan met wapen, gekwartileerd in 1 en 4 Gruys,
in 2 en 3 Horenken.
g. Achtkante WATERMOLEN (i800 of 1801) in den
Sebaldebuurster molenpolder.
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HAREN.
Haren.
I. Een vuursteenen beitel (steenen tijdperk), van
hier afkomstig, en eenige tusschen Haren en Paterswolde
gevonden voorwerpen, waaronder een aarden potje
(IX—X); losse vondsten en bijgaven (jonger steenen
en bronzen tijdperk) uit den dubbelen grafheuvel van
Harenermolen, en een aldaar aangetroffen grootbrons
van Faustina; een halvemaanvormige vuursteenen sikkel
(steenen tijdperk en een gouden tiers de sol (VII, „Madelinus M." en „Dorestat fit"), van Helpman afkomstig;
een antennen zwaard (Hallstattperiode), een Skandinavisch zwaard (X), een fragment van een dolk (vroege
bronstijd), van brons uit het veen, een beker en bekertje
(jonger steenen tijdperk) uit het in 1 927 ontgraven zgn.
bijenkorfgraf, en de vele bij het onderzoek in 192 7 e.v.
in het rijengrafveld van Onnen gedane vondsten (laat
Merovingsch en Karolingsch, meest VI—VII), bevinden
zich alle in het Museum van Oudheden te Groningen.
a

d. In het RAADHUIS worden verschillende plaatselijke oudheden bewaard.
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit een schip (XIII A),
een smaller en lager rechtgesloten koor van twee rechthoekige traveeën (XIIIa) en een toren (XIII A), blijkens
steenen in de torenkapel in 1 7 14 „gerepareert" (na voorafgaande herstellingen en reeds vroegtijdige vernieling
der oorspronkelijke gemetselde achtkante spits) en in
1914 onder leiding van den rijksbouwmeester C. H.
Peters in den oorspronkelijken staat teruggebracht. De
muren van het schip worden geleed door pilasters, verbonden door spitsbogen. Aan de zuidzijde in de beide
westelijke traveeën nog de hooggeplaatste oude kleine
rondboogvensters (overigens groote latere spitsboog109
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vensters) en een geprofileerde (gepleisterde en gedichte)
rondbogige ingang, aan de noordzijde in de derde travee
van het W. een dergelijke ingang. Het koor heeft in de
sluiting drie kleine, ten behoeve van de ten 0. aangebouwde kerkekamer gedichte, rondboogvensters (het middelste
hooger), waarboven vijf spaarvelden met rondstaaf
(de middelste doorbroken voor schoorsteen), in den
noordmuur twee gelijke gave rondboogvenstertjes en twee
gedichte rondbogige ingangen, in den zuidmuur twee
latere spitsboogvenstertjes.
De tevoren met een lage vierzijdige spits gedekte . toren
van vijf geledingen heeft bij de herstelling zijn gedeeltelijk-bewaarde vier topgevels herkregen uit welker hoekpunten thans een hooge achtkante met leien gedekte
naaldspits opgaat; de latere verzwaringen aan de westzijde zijn toen gesloopt. Rijkgeprofiieerde rondbogige
ingang, in de derde en vierde geleding groote met een
rondboogfries en tandlijst tusschen hoeklisenen gesloten
spaarvelden, in de vierde ook gekoppelde rondbogige
en in een rondboog gevatte galmgaten.
Inwendig worden de wanden van het vlakgezolderde
schip met spitsbogigen triomfboog verlevendigd door
pilasters, verbonden door spitsbogen (wat breeder dan
buiten); te weerszijden van den triomfboog nissen. Het
koor heeft koepelachtige gewelven met acht, in sluitringen samenkomende, van den grond opgaande ribben,
gespannen tusschen rondbogige gordel- (achter den
spitsbogigen triomfboog is de oorspronkelijke rondbogige zichtbaar) en spitsbogige muraalbogen. In den
toren is bij de restauratie beneden weer een gedrukt
gewelf op pendentifs en muralen, over de als torenkapel
behandelde eerste verdieping een kruisribgewelf op
hoeksteenen en muraalbogen aangebracht. De kerk
bezit:
Preekstoel (1725), op de kuippaneelen de Evangelisten
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en de symbolen van den dood, waarop een dubbele
koperen kaarshouder.
Doophek-Lodewijk XIV met gesneden opengewerkte
paneelen.
Vele banken in het koor: een (1616) met overhuiving
op gegroefde zuilen en snijwerk, een dubbele met gesneden luifel, waarin de wapens-Gockinga en .... (+ 1730),
acht met eenig snijwerk (XVIII), een met zijschot Lodewijk XVI en gebogen achterschot Lodewijk XV, twee
eenvoudige (XVIII ?).
Zerken: een voor schout Jan Rumrinck (t 1616) met
wapen en doodssymbolen in hoekmedaillons, en een
eenvoudige voor Roelof alarmels (t 1720).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (1 736; merken:
Groningen, I. H.) en een (1763 ; merken: Groningen,
A. P.).
Klok, in 1698 gegoten door Johan Fremy en Johan
Schallenberg met wapen, gekwartileerd-RummerinckWarmels-Buttingha-Stegnerus en een kleiner wapen.

g 1. Harendermolen nr. 47/48. In de voormalige
„sarrieshut" een steen met het provinciewapen, waaronder : „Selvegard".
2-5. MOLENS. Ronde steenen korenmolen (1843) met
stelling; kleine achtkante houten watermolen in den
Groenen Polder; achtkante watermolens in den Onnerpolder (1 8 5 5 ?) en te Harenermolen in den polder
Glimmen (I 894 ?).
6-7. Interieurs. Op Huize ESSERBERG bevindt zich
een uit de stad Groningen afkomstige, monumentale
rijkgesneden Lodewijk XIV schoorsteen van voor Groningen zeer beheerschte vormgeving met goed geschilderd doek : op huize RUITERSTEGE een eenvoudiger
schoorsteen van gelijke herkomst.

III
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Noordlaren.
a I. HUNEBED, zijnde het overgebleven noordwestelijk rechthoekig gedeelte — het overige is in de
achttiende eeuw en wel voor 1769 gesloopt —, het
keldergraf bestaande uit zeven granieten steenen.

2. Een gebakken herdersfluitje (terpentijd) en een
spinsteentje uit de esch zijn in het Museum van Oudheden
te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw,
bestaande uit een door beeren versterkt schip met spitsboogvensters, een smaller en lager rechtgesloten koor
(XIV of XV A) en een zadeldaktoren (XIII A). De
grootendeels in gietwerk uitgevoerde toren heeft een
rondbogigen ingang, geflankeerd door langwerpige rondbogige spaarvelden, waarboven met twee rondboogjes
gesloten velden; in de zijmuren eveneens langwerpige
rondbogige spaarvelden boven resp. aan de zuidzijde
met twee rondboogjes op tufsteenen kraagsteentje gedekte velden, aan de noordzijde twee door een liseen
gescheiden velden. Segmentvormig getoogde galmgaten
aan noord- en zuidzijde. Inwendig over het koor, dat
zich met een spitsbogigen trioomf boog naar het vlakgezolderde schip opent, een kruisgewelf met ribben van
rechthoekige doorsnede. De kerk bezit :
Eenvoudigen preekstoel, de kuip met getorste zuiltjes
(t 1 700).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, waarvan een (1652;
merken: Groningen V A) en een (1820); oude tinnen
kan en schotel.
Klok, in 1721 door Titie Goossens gegoten.
g I--2. Achtkante KORENMOLEN „De Korenschoof"
(1849) met stelling en watermolen in den Noordlaarder
Oostpolder (I862. ?) : riet op steen, rieten kap.
I I 2,
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h. In het catechisatielokaal der Ned. Herv. gemeente
wordt een veertiental portretten (XVII--XVIII) van de
leden van het geslacht De Sitter bewaard.

HOOGEZAND.
Hoogezand.
a. Mar t e n s ho e k. Een eereteeken van een Romeinsch soldaat, alhier aangetroffen, bevindt zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.

De NED. HERV. KERK, een zaalgebouw (1669),
thans met stucplafond, bezit-:
Gesneden preekstoel (1 726), de kuip met de namen en
wapenschilden der schenkers : Adriaan Joseph Trip op
Vredenburg, Jan Duirsema op Stadwijck, William Butler
op Overwater (de beide laatste wapens verdwenen).
Z. g. raadsbank (XVIII A), het stadswapen op de
hooge overhuiving, voorts met gesneden deuren, gordijnen en opzetstukken; onder het orgel (1886) een gesneden bankoverhuiving (XVIII A); een aantal zeer
eenvoudige banken (XVIII).
Zerk voor den predikant J. H. Nieuwoldt (t 17S7).
Een aantal koperen wandarmen (XVIII); twee kronen
zijn verkocht.
e. 1.

2. Vrijstaande KLOKKETOREN (1 783 op den sluitsteen
van den open doorgang), op het kerkhof aan de overzijde
der vaart, bestaande uit twee geledingen bekroond door
lage frontons.
3. De voorm. NED. HERV. PASTORIE bij de kerk heeft
een middentop (XVIII) : een ingezwenkten halsgevel met
pleisterwerk (oorspronkelijk baksteen) met aanzetkrullen
en kuifstuk.
I13
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Kropswolde.
a. Een steenen beitel (jongere steentijd) uit de omgeving en een groot brons van Justinianus (541-42),
alhier gevonden, zijn in het Museum van Oudheden te
Groningen.
e. De NED. HERV. KERK is een eenvoudig, driezijdig
gesloten zaalgebouwtje (1173), ter vervanging van een
vóór de Hervorming ,versterkt door pilasterachtige beeren
met ingezwenkte buitenlijn en met rondboogvensters.
Inwendig een houten tongewelf. Toren (+ 1888) ter
vervanging van een ouderen vrijstaanden toren. De kerk
bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel Lodewijk XV.
Doophek en een paar zeer eenvoudige banken (XVIII).
Predikantszerk (1 826).
g. I-2. Achtkante houten korenmolen „De Hoop"
(1923, vroeger oliemolen „De Hoop" te Vierverlaten)
zonder stelling en watermolen (1861) in den Kropswolder
Buitenpolder : riet op veldmuren, rieten kap.
Westerbroek.
e. De NED. HERV. KERK (1889) bezit uit het voorgaande
gebouw :
Preekstoel (XVIII ?).
Verscheidene banken, twee met paneelen (midden
XVII), twee met zij- en rugstukken Lodewijk XIV
(XVIII A), twee eenvoudige (XVIIIc) en eenige zeer
eenvoudige (+ 1700 ?).
Koperen bolkroontje (XVIII), tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1706,
Thomas Muntingh) met voorstelling der oude kerk en
open klokkestoel.
Klok, in 18 3 2 door A. H. van Bergen te Midwolde
gegoten.
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Windeweer.
e. De NED. HERV. KERK is een driezijdig gesloten, door
pilasters versterkt zaalgebouw met rondboogvensters,
een geheel vormende met de voorgebouwde en aan
de noordzijde belendende pastorie, blijkens een steen
(XVIIIc) met uitvoerig Latijnsch opschrift en het wapen
van Groningen uit de stadskas in 1755 gesticht en korten
tijd later wegens den aanwas der ingezetenen vergroot.
Dakruiter op den westelijken nok; inwendig een houten
zoldering. Zij bezit :
Eenvoudigen geverfden preekstoel (1756) met fraaie
koperen twee-armige kaars- en zandlooperhouders.
Enkele eenvoudige banken (XVIII).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (1756, merken:
Groningen H J) met het wapen der stad Groningen en een
(1819).
g. Achtkante KORENMOLEN (1861) met stelling : hout
op steenen onderstuk, houten kap.
HOOGKERK.
Dorkwerd
a. Een aarden pot en andere terpenoudheden (laatMerovingsch en Karolingsch) uit de wierde en een hier
gevonden denarius (78 i--800, geslagen te Arles), bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De op een wierde gelegen NED. HERV. KERK, een
in oorsprong wellicht oud, doch nu geheel gemoderniseerd en gepleisterd driezijdig gesloten gebouw, waarin
spitsboogvensters, en met een toren, bezit :
Uiterst eenvoudigen preekstoel (-I--1650) op gewijzigden
voet.

Gemoderniseerde bank (XVII) met het provinciewapen.
Avondmaalszilver : twee bekers (18 13, een voor Wierum
gemaakt) en twee schotels, waarvan een onversierde
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(1 764; merken : Groningen, L. v. Giffen) en een (XVIII ?,
gemerkt H P) met gedreven rand en in het midden een
gegraveerd wapen.
Klok, in 1682 door Gerhard Schimmel gegoten.
Hoogkerk.
e. De NED. HERV. KERK iS een in oorsprong zeer oud,
doch volkomen gewijzigd (in het bijzonder omstreeks
1 9 10) gebouw, bestaande uit een gepleisterd schip met
een dakruiter (18 3 5) op den gevel, en een wat smaller
en lager, over de rechte sluiting gepleisterd en overigens
grootendeels met klimop begroeid koor (XIII ?). Het
laatste, inwendig met weggebroken triomfboog en tot
woning ingericht, heeft nog enkele kleine rondboogvensters en, aan de noordzijde, een door een rondboogfries afgedekt doorgaand spaarveld. De kerk bezit:
Preekstoel (4- 1 800 ; gewijzigd).
Eenige zerken, de oudste (161 9), twee met wapens
(16 37 en XVII) en een versierde (1772).
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker (1679, gemerkt
C B ineen) en schotel (1802, merken: Groningen, tweemaal M); oud tinnen bord.
Klok, in 14 5 1 gegoten.
g. 1-2. Achtkante WATERMOLENS : kleine houten
molen (na 1862) in den polder der Gebr. Bos en Zuidwendiger molen (vóór 1837): riet op veldmuren en rieten
kap, te Vierverlaten.
Leegkerk.
e. De NED. HERV. KERK is een middeleeuwsch (in
oorsprong XIII of XIVa), doch door het inbreken van
groote vensters, eenige verlaging der muren, het aanbrengen van beeren aan den zuidkant, enz., zeer gewijzigd,
5/8-gesloten gebouw. Aan de noordwestzijde nog een
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gedicht spitsboogvenstertje met rondstaaf en sporen van
andere oorspronkelijke vensters ; de, vermoedelijk wat
jongere, sluiting schijnt nog in hoofdzaak de oude spitsboogvensters te hebben en een holle baksteenen waterlijst, hier en daar met natuursteenen stukken. Houten
klokketop op den gepleisterden westgevel met twee
kleine geprofileerde gedichte vensters en twee grootere
en minder diepe rondboognissen. Inwendig rondbogige
triomfboog; op een der balken van de schipzoldering:
183o. In het koor een vloer van oude plavuizen en twee
spitsboognisjes, waarin muurkastjes, het zuidelijke met
schilderwerk in het boogveld, het noordelijke met rondstaaf en twee geschilderde wijdingskruisen. In den westwand twee rondboognissen. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (Dec. 1647 door I. A. Blickman)
met gesneden boogpaneelen tusschen Ionische gegroefde
zuiltjes.
Koperen doopbekken (1675) op ouden ijzeren standaard.
Verscheidene zerken, de oudste uit 1616.
Tien Geboden-bord (1653).
Twee zilveren gedreven of gegraveerde Avondmaalsbekers, waarvan een (merken : Groningen 1641, D of P)
en een (165 9 ; merken : Groningen, Henrick Muntinck ?).
Klok, in 1554 door Jacop Waghevens te Mechelen
gegoten.
g. S 1 a p e r s t i 1. Achtkante WATERMOLEN „De
jonge Held" in den gelijknamigen polder (1829 ?) : riet
op veldmuren, houten kap.
KANTENS.
Eppenhuizen.
De NED. HERV. KERK (1882) bezit:
Eenvoudigen preekstoel 0755) met lezenaar (1755).

e.
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Verscheidene zerken op hpt kerkhof, de oudste uit 1676.
Zilveren gegraveerden Avondmaalsbeker (175 8, merken
I A en struik) met afbeeldingen van het vroegere kerkje.
Tinnen kan en schotel (1819).
Klok, in 1479 door Herman Jr. (?) gegoten.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling : geasfalteerd
op geteerd hout, geasfalteerde houten kap.

Kantens.
a. Een zilveren muntje van Antoninus Pius en oudheden (terpentijd) uit de wierde bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De thans NED. HERV. KERK is een rechtgesloten
gebouw (in oorsprong vermoede lijk XII, geheel gewijzigd
XVII en vooral inwendig XIXa) met een (bijna geheel
ommantelden) achtkanten overhoeks staanden, aan zes
zijden ingebouwden toren (XV). Het westelijke kerkgedeelte, hier en daar nog van tuf, heeft spaarvelden,
afgedekt door een rondboogfries, waarboven aan de
zuidzijde de daklijst steunende kopjes. Aan deze zijde ook
een natuursteenen portaal (+ 16 5 o), evenals in de sluiting
(1664), het laatste met Ionische pilasters en vazen. De door
een zwaren westboog geschoorde toren met hooge ingezwenkte achtkante spits heeft hol-geprofileerde nissen
voor galmgaten, natuursteenen- en baksteenen waterlijst.
Inwendig een plafond (1822). De kerk bezit:
Eiken koorafsluiting met gesneden paal (1633).
Rijken preekstoel (1741) met wapen-Lewe en -Van
Lijnden; eenvoudig doophek (XVIII) en geverfde Avondmaalstafel (XVIIIc) met marmeren blad.
Ouden smeedijzeren doopbekkenhouder en koperen
twee-armigen kaarshouder (XVII).
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Rijk orgel (in oorsprong + 166o, aangevuld en gewijzigd XVIII b/c, hersteld in 182o) met rugpositief;
op de borstwering de (voor eenige jaren nieuw aangebrachte) wapens -- Lewe en -- Clant en — Lewe en —
Coenders.
Tochtportaaltje (1664).
Verscheidene zerken, de oudste uit 1648.
Twee klokken, waarvan een in 1437 gegoten en een in
I66o hergoten door Jurien Balthasar te Leeuwarden, met
het wapen van Joest Lewe en Petronella Lewe—Coenders.
Een zandsteenen doopvont, (XIII) langen tijd als tuinvaas (gewit) gebezigd op de oude (gemoderniseerde)
boerderij de Klinkenborg, bevindt zich thans in het
Museum van Oudheden te Groningen.
g. 1--2. Achtkante PEL- en KORENMOLEN met stelling
(1818 als molen met lage stelling, in 1852 verhoogd)
en watermolen (18 77) in den Kooipolder: riet op veldmuren.
Rottum.
a. Een bronzen satyrbeeldje (IV--V, Romeinsch) en
vele terpenoudheden (V—IX) uit de dorpswierde bevinden
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, in 188 9 gebouwd ter vervanging van een oudere (XII), afgebroken in 18 9 2, heeft:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (XVIIb) met barocke boogpaneelen tusschen gegroefde zuiltjes, en doophek (XVII ?).
Talrijke zerken (de oudste 1642), op het kerkhof.
Twee koperen twee-armige kaarsarmen (XVIII).
Zilveren Avondmaalsbeker (1703, merken: Groningen,
I met D en B ineen binnen omranding) en schotel (gemerkt : Groningen 1 790, onduidelijk).
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Stitswerd.
a. Drie beenen spinklosjes en andere terpenoudheden
(terpentijd) uit de dorpswierde bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Georgius), een gepleisterd
gebouwtje met groote spitsboogvensters en inwendig met
een balkenzoldering, bezit:
Preekstoel (XVIIb), de kuip met barokke boogpaneelen
en friezen (ingelegd met ebbenhout), tusschen gegroefde
Ionische halfzuiltjes; oude banken.
Verscheidene zerken, de oudste uit 1639.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 7 15, merken : Groningen,
T, waaronder CTB).
Klok, in 1439 gegoten.
Zandeweer.
e. De NED. HERV. KERK is een gebouw van vijf traveeën met halfronde sluiting (XIII A, gewijzigd en overwelfd XV, in 1 9 31/2 gerestaureerd onder leiding van den
architect A. R. Wittop Koning, waarbij o. a. de latere
beeren aan de zuidzijde werden weggebroken) met een
vrijstaanden zadeldaktoren (XV B). Aan den oorspronkelijken toestand herinneren de liseenachtige beeren tegen
den noordmuur, groote stukken van een rondboogfries
op de beide zijmuren van het schip, en de sluiting met
vlakke lisenen en dichtgemetselde kleine spitsboogvensters. Uit den tijd der verbouwing dateeren de westelijke ingangsnis met natuursteenen ezelsrugboog, waarin
een geprofileerde korfbogige doorgang en een rijk-geprofileerd spitsboogvenster met blokken in den zuidmuur.
De vlakopgaande toren, waarop een klein klokkespitsje,
heeft in de topgevels spaarnissen van laatgothisch type.
Inwendig kruisribgewelven, gescheiden door hol-geprofileerde gordelbogen, over de ietwat lagere en inspringende
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sluiting een halfkoepel-gewelf (evenals dat der oostelijke
travee + 12 jaren geleden in kleine steen vernieuwd). In
den toren beneden vier spitsbogige spaarnissen. De kerk
bezit:
Rijk gesneden preekstoel (XVIIIc) met trap en klankbord, waarop de wapens-Alberda en
; Avondmaalstafel (1758) in den stijl van Lodewijk XIV met
marmeren blad; eenvoudig spijlen-doophek (op basement
1793).
Orgel (1731) met rijke kas en rugpositief in den stijl
van Lodewijk XIV, de balustrade met wapens, gevierendeeld — Alberda Tamminga — Ubbena — Rengers en
Clant Lewe --j Coenders — Coenders, beide met
hartschild — Scheltkema. (Onno Tamminga van Alberda
g. m. Josina Petronella Clant, erfdochter van ScheltkemaNyenstein).
Twee fraaie banken (1679) met gesneden opzetstukken
en deuren, op de achter(koor)zijde de wapens van Abel
Coenders van Vervouw tot Zandeweer en Bijwe Coenders
Lewe, en van Egbert Clant van Scheltkema-Nijenstein en
Anna Clant-Lewe; voorts een lambriseering, banken,
deuren (naar den toren), een portiek (alles XVIII B).
Zerken : een rijke gothische met wapen, helmteeken en
vier kwartieren voor vrouwe Eylka Scelkcuma (t 15 07),
een groote met drie rijen van vier paren alliantiewapens
voor leden der plaatselijke geslachten (t 1571-1725),
een (1702) voor Egbertus Clant en Anna Lewe met hun
wapens en kwartieren in koper, en verschillende meer
eenvoudige.
Geschilderd wapenbord, in den stijl van Lodewijk XIV,
voor Josina Petronella (Tamminga van) Alberda-Clant
(geb. 1676).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1694,
Johannes Dronrijp), geschonken door Egbert Clant en
Anna Clant-Lewe, twee schotels (1 834).
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Twee klokken, in 1463 door Hinricus Kokenbakker (?)
gegoten met de reliëffiguren van Christus tusschen de
H. Katharina en Ludger ( ?) en Maria.
g. I. Van den in oorsprong middeleeuwschen ONNEMABORG, XVIII B door een op zijn beurt in 18o1 vernieuwd

landhuis vervangen, rest nog een schathuis.
2. De hekpalen van den in 1812 gesloopten BORG
zich thans bi j de Ned.
Herv. kerk te Middelstum.
SCHELTKEMA-NIJENSTEIN bevinden

3. Achtkante KORENMOLEN (vóór 185i) : riet op hout en
steen, rieten kap.
KLOOSTERBUREN.
Hornhuizen.
e. De NED. HERV. KERK 1s een driezijdig gesloten
zaalgebouwtje (i85o, na afbraak eener oude kerk, b lijkens
een steen in de sluiting), met een toren (boven den ingang:
gerenoveerd in den jare 1818), welke bestaat uit het uiterst
zware benedendeel van den in 181 5 ingestorten toren, in
1818 voorzien van een afgeknot pyramidaal dak, waarop
een houten spits van een gesloten en een open vierkante
geleding. Vierkante gewelfde traptoren op den noordoosthoek; inwendig beneden diepe spitsbogige spaarnissen, kraagstukken en sporen van bogen voor een
gewelf. De kerk bezit :
Geverfde Avondmaalstafel (XVII of XVIII); bank
met opzetstuk (+ 173o) waarop de alliantiewapens —
Meckema van Aylva en — Van Camstra, waarvoor eenvoudige banken (XVIII).
Verscheidene zerken, waaronder een zandsteenen met
bronzen hart voor Allert Tamminghe (t 1498) en een
gebeeldhouwde voor Julius van Meckama (t 1638) en
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zijn vrouw Lucia van Deekema (t 165 2) met twaalf wapens
(in den buitenrand: A° 1683, de wapens schijnen nog later).
Klok, in 1617 gegoten door Hans Falck van Neurenberch.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling „De Hoop"
(1820 als kleine pel- en roggemolen, in 1861 vernieuwd en
vergroot met verwerking van een molen uit Spijk).

Kloosterburen.
e. De NED. HERV. KERK 15 een driezijdig gesloten
zaalgebouwtje, in 1843 ter vervanging van eene in 1815
afgebroken middeleeuwsche kerk gesticht, met een, van
dit voorgaande gebouw overgebleven, zwaren zadeldaktoren. De toren heeft een korf bogig-getoogden
ingang binnen een spitsbogige nis en spitsbogige galmgaten. De kerk bezit :
Klok, in 1501 door Gerhardus de Wou gegoten.
g. M o 1 e n r ij g e. Achtkante KORENMOLEN (1854)
met stelling „Windlust"; geasfalteerd hout op vierkant
houten onderstuk.

LEEK.
Leek.
De NED. HERV. KERK, een rechthoekig zaalgebouwtje met spitsboogvensters (1742), waarop een dakruiter
met windvaanwapen, gekwartileerd in 1 en 4 Ewsum,
in 2 en 3 Oud-Ewsum, bezit :
Preekstoel (1753), de kuip met fraaie draperie-paneelen
tusschen stijlen Lodewijk XIV, de trap met paneelen
Lodewijk XV; doophek met motieven Lodewijk XIV
en XV.
I. Z. g. PULVERTOREN, oud dorpshuisje (i6 5 i, blijkens
ankers) met door waterlijsten gedeelden trapgevel.
e.

9
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2. Achtkante KORENMOLEN met stelling „De twee
Gebroeders" (1 8 5 5 of eerder, vroeger oliemolen).
Lettelberd.
e. De NED. HERV. KERK is een gewijzigd en gedeeltelijk
gepleisterd vijfzijdig gesloten gebouw (oorspronkelijk
XIV ?) met langwerpige smalle spitsboogvensters en
een dakruiter op den vernieuwden gevel; inwendig een
balkenzoldering. Zij bezit:
Eenvoudigen preekstoel (+ 166o) en enkele banken.
Zilveren Avondmaalsbeker (i6 5 9, merken onleesbaar).

Midwolde.
e. De thans NED. HERV. KERK, van Rijkswege hersteld
in 191o, bestaat uit een schip (XII B), een ietwat inspringend rechtgesloten koor (XIV of later) en een zadeldaktoren (in oorsprong XII B, verhoogd XIV of later).
Het (vooral aan den zuidkant gewijzigde) schip heeft aan
de noordzijde een gedichten rondbogigen ingang met
kraal en in het bovendeel der muren de drie oorspronkelijke rondboogvensterstjes, aan de zuidzijde een dergelij ken
ingang, een venstertje en sporen der beide andere. De
vlakopgaande toren (aan de westzijde met latere verzwaringen) heeft achtereenvolgens telkens een rond
galmgat, waarboven aan de oostzijde een muizentand,
en twee spitsbogige galmgaten onder een keperboogfries.
Het koor heeft groote spitsboogvensters (in de sluiting
gedicht). Inwendig is bij de herstelling het gemetselde
gedrukte tongewelf door een houten vervangen; scherpspitsbogige triomfboog. De kerk bezit:
Fraai-gesneden preekstoel (171 I, door A. Meijer), de
rijke kuippaneelen met de symbolen van de Evangelisten,
den Dood en het Leven, tusschen de figuren van Geloof,
Hoop, Liefde en Gerechtigheid.
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Fraaie kleine Avondmaalstafel (XVIIIa) van het Fransche type.
Koperen lezenaar (+ i 700) op het orgel en zandlooperhouder (XVIIIa).
Orgeltje (1630) met geschilderde vleugels, waarop
Mozes met de wetstafelen en David, op het middenschot
der driezij dig naar voren springende galerij (vroeger op
houten zuilen) de geschilderde wapens In en Knyphuisen en.....
Hooggestoelte (1 1670) met versierde overhuiving.
Eiken portaal met opzetstuk ( I 166o); kerkzakjeshanger (I 1700).
Fraai marmeren grafmonument (1665--x1669, door
Rombout Verhuist) voor Carel Hieronymus van In- en
Knyphuisen, op de tombe de gestorvene op zijn doodsbed
en op hem neerziende zijn gemalin Anna van Ewsum,
tegen den wand een groote cartouche met opschrift
en kwartieren; ter linkerzijde is toegevoegd de figuur
(1714, door Bartholomeus Eggers) van den tweeden
gemaal van Anna van Ewsum, Georg Wilhelm van
In- en Knyphuisen (t 1 709), waarvoor een putto is
verwijderd (thans in het Museum van Oudheden te
Groningen).
Twee vurenhouten psalmbordjes (XVIII).
Wapenborden : een klein vierkant voor C. V. E. (Casper
van Ewsum, t 1639), een geschilderd met vele kwartieren
voor C. H. V. v. I. E. K. (= Carel Hieronymus, vrijheer
van In- en Kniphuisen, 28 Oct. 1632-3i Juli 1664), een
gebeeldhouwd (t 5 Sept. 1 709), een (t 1 April 1 7 14), een
gebeeldhouwd (t 28 Dec. 171 7), een (t 19 Mei 1729), een
gesneden en geschilderd (t 10 Febr. 1737, 20 jaar oud)
en een voor Willem v. In- en Knyphuisen (t 17 Maart
1768).
Avondmaalszilver : twee bekers en twee schotels
(alles 1839).
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g. HUIZE DE NIENOORT, gesticht XVI, doch later verbouwd en in 1884 na een brand op een deel der oude grondslagen geheel gemoderniseerd heeft nog twee gebeeldhouwde poortjes (1678 en „renovatum 1679"), ingemetseld aan de achterzijde, het eerste met het wapen-Inen Knyphuisen, het tweede eenvoudiger en dichtgemetseld. Voor de ophaalbrug een rijke natuursteenen poort
(1 708, door H. Bielefeld blijkens opschrift) : een rondbogige doorgang tusschen pilasters met siertrossen,
waarboven het alliantiewapen van Georg Wilhelm van
In- en Knijphuisen en Anna van Ewsum en vazen,
geflankeerd door zijstukken o. a. met allegorische nisfiguren tusschen pilasters met vazen, met een ingezwenkte
bovenlijn, waaronder Heraclitus en Democritus, bij de
eigenlijke poort aansluitende.
Inwendig een rijkgesneden schoorsteen (XVIII A) in
den trant van Marot, met het wapen-In-en Knyphuisen,
een kleinere eenvoudige schoorsteen (± i700), een gesneden bovendeurstuk (XVIII), een paneel, het huis in
+ 155o weergevend, en zes stoelen (XVIII).
In het park een koepel, inwendig als „schelpengrot"
(XVIII) behandeld en een paar looden tuinbeelden
(XVIII).

Oostwolde.
De NED. HERV. KERK (1908) bezit:
Eiken preekstoel (f 165o) met boogpaneelen.
Avondmaalszilver : beker (1[763, merken : Groningen,
L. v. Giffen), blijkens opschrift in 1763 geschonken door
Willem van In- en Knyphuisen en Susanna Johanna
Alberda en een (18i8), schotel (merk en inscriptie als eerste
beker), en twee bordjes (1824).
g. Achtkante WATERMOLEN „Ik zorg voor allen" (18o1)
in den polder Vredewold.
e.
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Tolberd.
a. Een gebakken potje bij het graven van het kanaal
Diepswal-Tolberd, een bronzen beitel (bronstijd), in het
veen gevonden en een grafurntje uit „De Pool" zijn in
het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De thans NED. HERV. KERK (in oorsprong XIII A)
door het uitbreken van groote vensters geschonden, bestaat uit een schip, een lager en smaller rechtgesloten
koor en een (niet in verband met het schip gemetselden)
hoogen zadeldaktoren (XIV ?). Het koor vertoont in de
sluiting met puntgevel nog goeddeels den vroegeren toestand, rondbogige vensters en nissen, en aan de zuidzijde
sporen der oorspronkelijke rondboogvensters. Het schip
heeft aan de noordzijde een gedicht rondboogvenster en
een gedichten rondbogigen ingang. De vlakopgaande toren
heeft gekoppelde rondbogige (inwendig spitsbogige), in
een rondboognis gevatte galmgaten; wat natuursteenen
hoekblokken.
Inwendig is in het schip boven het tegenwoordige
plafond een oude zoldering aanwezig; in het koor, met
spitsbogigen triomfboog, is een consistorie getimmerd.
De kerk bezit:
Een enkele bank (XVII B).
Enkele uitgesleten zerken, de oudste 1622 (?).
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker (1686, gemerkt
Groningen, H S), geschonken door Ulsia Maria Auwema;
kruik van aardewerk met zilveren deksel, geschonken
als voren; oude tinnen beker en bord (i800).
Klok, in I'66o gegoten door Jurien Balthasar, met het
wapen van Carel Hieronymus van In- en Knyphuisen
en Ivo Auwema.
Zevenhuizen.
a. Een alhier aangetroffen werpsteen bevindt zich in
het Museum van Oudheden te Groningen.
I 27
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a 1. Een vóór-Karolingsche aarden bak, spinklosjes,
beenen en houten voorwerpen en een bronzen gesp (alles
volksverhuizingstijd) uit de wierde „De Hoogte", bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen,
evenals drie spinsteentjes uit de wierde van Maarslag.
c. Natuursteenen paal op de grens van Leens en Ulrum, vroeger als KAAKPAAL der jurisdictie Leens, staande
in het dorp bij het kerkhof.
De Hoorn.
e. Tegen den noordwand van den TOREN DER R. K.
KERK is een zandsteenen beeld der moeder Gods (XVI A)
aangebracht, afkomstig uit de abdij te Aduard en boven
den ingang een beeld (1802) van den Goeden Herder, afkomstig van het toenmaals gestichte voorgaande kerkgebouw, waarvan nog een steen, herinnerende aan de
stichting door de familie van Asbeck op Lulema, over is.
Leens.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), een in 18 79 en
1 930 gepleisterd gebouw met kleine rondbogige vensters,
vermoedelijk + 12 5 0 (of wat later) door verbouwing
van eene oudere tufsteenen kerk ontstaan of althans toen
van de nog bestaande overwelving voorzien 1), bestaat
uit een schip van twee traveeën, een dwarspand, een koor
van een travee met halfronde sluiting en een toren (1863,
blijkens steen, opvolger van een zadeldaktoren). Schip
en kruising worden overdekt door koepelachtige gewelven met acht ribben — het westelijke gewelf ietwat lager
en eenigszins schelpvormig, het volgende meer koepelvormig in vlechtwerk en het kruisingsgewelf geheel con1) Volgens W. Pleyte, Nederlandsche Oudheden, Leiden i 877, blz. 91,
stond de oude tufsteenen kerk op een wierde van zes ellen hoogte.
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centrisch gemetseld —, de dwarsarmen en de koortravee
door zulke gewelven met vier ribben, de sluiting door
een lager koepelachtig gewelf met zeven ribben op schalken met kapiteeltjes ; alle gespannen tusschen geprofileerde
spitsbogige (beneden afgehakte) gordelbogen en (behalve bij het koor) muraalbogen. De kerk bezit :
Preekstoel, de kuip met kussenpaneelen tusschen getorste Ionische zuiltjes en doophek (XVII B); Avondmaalstafel (I 165o).
Orgel (volgens opschrift in een orgelpijp 28 Oct. 1 73 3
gerenoveerd door den orgelmaker Johannes Holm) met
rugpositief en rijkgesneden borstwering, waarop de
(XIX B nieuw aangebrachte) wapens-Lewe en -Tjarda
van Starkenborch en zestien kwartieren.
Een blok banken (--I-- 165o), de achterste met overhuiving, waarop wapen gekwartileerd-Starkenborg- ClantGaykinga-Coenders ; een groot aantal eenvoudige banken,
deuromlij sting, twee portalen ( I 16 5 o); een dubbele
bank met het wapen van Bolhuis en een aantal eenvoudige
(XVIIId).
Groote zerk met wapens voor Ludolf Tjarda van Starkenborch (t I 6o8) en Hidde Onsta (t 1618) en verscheidene andere zerken.
Twee koperen bankopzetten met getorste kaarstorentjes
en het wapen-Tjarda van Starkenborch a 165o), waaronder R. A. T. V. S. H. T. V. L. (A. Tjaarda van Starkenborg heer tot Verhildersum en Leens); dubbelen kaarshouder bij den voorlezer (XVIII).
Zilveren gegraveerden Avondmaalsbeker (165 3) en
schotel (beide met merken : Groningen 1654, Henrick
Muntinck), waarop een afbeelding der kerk met den
vroegeren zadeldaktoren en het wapen van A. Tjarda
van Starkenborch.
Klok, in 1632 door Nicolas Sicmans gegoten op last
van Lambert Tjarda van Starkenborch.
I 29
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Het Huis VERHILDERSUM, in zijn tegenwoordigen
vorm hoofdzakelijk XVIId (beneden oude steen), is een
door singels omringd rechthoekig gebouw van een verdieping met hoog zadeldak, dat om een vestibule twee
reeksen vertrekken bevat. Boven den ingang een alliantiewapen, het mannelijk gekwartileerd in I en 4 Starkenborg,
in 2 en 3 Clant, het vrouwelijk in 1 en 4 Lewe, in 2 en 3
Alberda met hartschild Middelstum en anno 1681, inwendig een marmeren schoorsteen Lodewijk XV en een
haard Lodewijk XVI. Een tweepersoons bed uit den
ouden inboedel bevindt zich thans op Menkema.
g.

Menzingeweer.
e I. De NED. HERV. KERK, een in oorsprong oud,
doch XIX A herbouwd en sinds eenige jaren gepleisterd
gebouw met een lagen toren (XIX), bezit:
Preekstoel (gelakt) en eenvoudige banken (XVIII).
Verscheidene zerken, de oudste uit 1640.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (1 701) en een
(1 708, merken: Groningen, Johannes Dronrijp) met
wapen.
2. De DOOPSGEZINDE KERK iS een zaalgebouw uit 1818,
blijkens een steen boven den ingang.
g. Achtkante KORENMOLEN (185 5) met stelling : geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.

Warf huizen.
e. De NED. HERV. KERK, oorspronkelijk een middeleeuwsch gebouw (H. Ludgerus), is in zijn tegenwoordigen
vorm een driezijdig gesloten zaalkerkje, met een eenvoudigen toren (XVII, toren XVIII A herbouwd). Zij bezit:
Zilveren Avondmaalsbeker (1707, merken: Groningen,
P) en schotel (1823).
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Oude klok, afkomstig uit den + 18 3 o gesloopten,
vrijstaanden toren van Oldenzijl.
g. Achtkante KOREN- EN PELMOLEN 085i) met stelling : geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.
Weë.
a. Een beenen spinklosje uit de wierde bevindt zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, volgens de overlevering gebouwd in 1 s s 3, blijkens een cartouche boven den ingang
met blokken in 1656 gerepareerd en van een nieuwen toren
voorzien door Ludolf Tjarda van Starkenborch, opnieuw
hersteld en gepleisterd XIX B, is een rechtgesloten gebouwtje, waarin groote rondboogvensters, met een toren,
welks vierkant benedendeel door bemiddeling van pinakels overgaat in een laag achtkant (vernieuwd 1912). De
kerk bezit :
Preekstoel (XIXa ?) met gesneden opzetstuk, waarop
het wapen-Starkenborch en Rengers (XVIII A).
Twee dubbele banken en een geverfde deur (XVIII A).
Enkele zerken, de oudste uit 1679 en een met wapen
voor ds. Wilhelmus Muller if 1740).
Zilveren Avondmaalsbeker (1823).
Klok, in 1819 gegoten door Andries H. van Bergen
en M. Fremy (Udo A. van Bergen en C. Fremy zonen der
gieters).

Zuurdijk.
e. De NED. HERV. KERK is een in 18 49 grootendeels
herbouwd, gepleisterd rechtgesloten zaalkerkje, met zware
muren, en een toren, beneden van oude steen; in het
door een houten zoldering overdekte inwendige een kleine
spitsboognis (voormalig venster ?). Zij bezit:
Preekstoel (1849), Avondmaalstafel en onversierde eiken
banken (XIX A).
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Verscheidene zerken, de oudste uit 167o.
Avondmaalsvaatwerk : gegraveerden en gedreven zilveren beker (165o) met als bodem een munt van Karel IX
van Zweden.
Klok, in 14.8 2, door Herman gegoten, met relief:
H. Maagd, H. Kunibertus en de Evangelisten.
g I. Aan het begin van de lange oprijlaan der boerderij
van den heer L. Torringa aan den weg naar Zuurdijk twee
schildhoudende leeuwen (XVII), de wapens gedeeldEntens en -Van Berum onder een helm met helmteekenEntens, afkomstig van het verdwenen huis Lulema te
Warf huizen.

2. Achtkante KOREN- EN PELMOLEN (1858) met stelling : geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.
LOPPERSUM.
a. Een zinksteen uit den ouden Fivel, een bronzen
napje (Romeinsch), een gebakken lamp (Saksisch), vaatwerk, urnen, netverzwaringen, werpsteenen, enz. (terpentijd) uit de wierde van Loppersum bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen, evenals soortgelijke oudheden (terpentijd) uit de wierde van Enzelens,
drie steenen netverzwaringen (terpentijd) uit die van
Eekwerd en een aarden pot (terpentijd) uit die van Eekwer erdraai.

Garrelsweer.
De NED. HERV. KERK a I 9I2) bezit:
Koperen doopbekken (1838).
Eenige zerken (op het kerkhof), de oudste van 1627
2.9-30 en van 1644 voor leden van het geslacht Tammens.
Zilveren Avondmaalsbeker (1654).
Oude klok.
e.
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g 1---2. Achtkante houten KORENMOLEN met stelling
(+1849), geheel van hopt en WATERMOLEN : riet op veldmuren, in den Garrelsweerster Kloostermolenpolder (opgericht in 1 816).

Loppersum.
De NED. HERV. KERK (H. Petrus), na brand in 1117
herbouwd, later gewijzigd en vergroot, bestaat thans uit
een schip van drie traveeën (XIII A, verhoogd en overwelfd XVIa) met een lagen en smallen zuidelijken zijbeuk (schuin boven den ingang een steen : 1529), een
dwarspand (XIIIc, gewijzigd XVIa), een koor van drie
traveeën met 5/i2-sluiting (XVd), met een driezijdig gesloten noorderzijkoor van drie traveeën XVd), aansluitend
bij den noorder dwarsarm en onder één dak met dezen,
en twee overeenkomstige traveeën aan de zuidzijde
(-- 15 oo), uitwendig als een tweeden dwarsarm gevormd,
en een zadeldaktoren (XIV A), hersteld in 161o, blijkens een steen, ten tijde van Rodolf de Mepsche). De geschonden noordwand van het schip, in het benedengedeelte van tuf, vertoont in elke travee een langwerpig
rondbogig venstertje, (dat in de westelijke smalle travee
gewijzigd), in de middelste travee nog geflankeerd door
rondbogige nissen met o.s. staand en liggend keperwerk.
De zijbeuk heeft groote spitsboogvensters en tweemaal
versneden beeren met natuursteenen afdekking en waterlijst, alles met eenigszins hol profiel; in d e westelijke travee een rijkbehandelden laat-gothischen natuursteenen
ingang.
De noorderarm heeft in den (westelijken) zijgevel beneden drie van den grond opgaande spitsbogige spaarvelden met halfronde imposten en vlechtingen (in de
buitenste liggend keperwerk, in de middelste rechthoekig
verband) in de koppen en daarboven een rondbogig uite.
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en inwendig van een kraalprofiel voorzien venster; geflankeerd door rondbogige spaarvelden met staand keperverband; hierboven nog eenige kraagsteentjes van een
verdwenen fries ( ?). De gevel (thans zonder top en met
een lateren ontsierenden beer) heeft te weerszijden van
den gedichten rondbogigen ingang, met kraalprofielen
uit- en inwendig, een van den grond opgaand spaarveld,
gesloten door twee op een kraagsteen samenkomende
rondboogjes, waarin vlechtwerk en gevat binnen een,
door een spitsboogfries afgesloten spaarveld; te weerszijden van het latere groote spitsboogvenster een rondbogig spaarveld (aanmerkelijk hooger dan de overeenkomstige van den zijgevel), waarbinnen twee smallere
rondbogige, door een colonnet gescheiden, spaarvelden.
De overigens vrijwel als de noorderarm behandelde,
iets minder goed bewaarde zuiderarm heeft een met
eenige afgebroken pinakels of trappen bezetten topgevel,
waarin drie spitsbogige spaarvelden ; segmentvormig getoogden ingang, gevat in een rechthoekige nis. Het koor
heeft tweemaal versneden beeren en hooge spitsboogvensters (aan de zuidzijde een venster gedicht en een beer
gewijzigd). Het noordelijke zijkoor heeft groote spitsboogvensters, dat in de sluiting gedicht en de twee noordoostelijke verlaagd voor de ingetimmerde consistorie.
De met een zadeldak gedekte vleugel ten Z. van het koor
heeft tweemaal versneden beeren, groote spitsboogvensters met ietwat holle neg, en een top als de zuiderarm.
De zeer zware vlakopgaande toren, welks voet veel
tuf bevat (uit- en inwendig zichtbaar) vertoont boven
den geprofileerden spitsbogigen ingang met tufsteenen
imposten een klein gedicht spitsboogvenster of nis, twee
holle waterlijsten en een daklijst, geprofileerde spitsbogige
spaarnissen met twee spitsbogige gekoppelde galmgaten,
in den oostelijken top een groot spitsboogveld, in den
westelijken drie spitsbogige spaarvelden.
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Inwendig over het schip, den zijbeuk — tusschen welke
spitsbogige scheibogen zijn gebroken — en de kruising
rijke netgewelven, opgaand van kraagsteenen (reeds in
den geest der Renaissance). Op den noordelijken kruisingspijler een stuk rondstaaf van de oorspronkelijke overwelving, en natuursteenen gothisch lijstwerk met kogeltjes (149 3 ), volgens de overlevering uit het koor afkomstig; in den zuidelijken schipwand een cartouche met
huismerk. De dwarsarmen hebben hunne koepelachtige
gewelven met acht ribben behouden, alsook ten deele,
met name in het noorderpand de muurbehandeling met,
door colonnetten met kapiteeltjes gescheiden, van den
grond opgaande rondbogige nissen en in den gevel een
diepe rondbogige nis (voor altaar of grafmonument ?).
Het -- door een schot (1892) van het preekruim gescheiden -- met kruisribgewelven overdekte koor heeft gemeenschap met de evenzoo gewelfde zijpanden (het zuiderzijkoor heeft afwijkende détails) door twee scherp spitsbogige scheibogen, samenkomend op een baksteenen zuil
met enkele natuursteenen banden en een lijstkapiteel.
Deurnis en trap (XVIII A) naar consistorie, waarin een
marmeren schoorsteenmantel (XVIIIc) en een houten zoldering ; boven den ingang een bord (18 5 8), waarin een
kleiner bordje (1643). De toren vertoont inwendig vele
ronde en segmentvormige spaarbogen. De kerk bezit:
Zandsteenen afsluitingen (+ i 5 oo) tusschen het koor
en zijn zijpanden; stijlen, verbonden door elkander kruisende spitsbogen met drie- en vierpassen; Renaissancedeur (1564).
Houten doopvont met metalen bekken (XIX A).
Rijkgesneden preekstoel (XVIId).
Rond doophek met banken (1832, toen de inrichting
van de kerk, blijkens een teekening in de consistoriekamer, werd gewijzigd).
Enkele koperen kaarsarmen (XVIII).
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Orgel (166 5 , vernieuwd in 1735, 1803 en 1 9 12), met
fraaie borstwering, het benedendeel van de kas met, ten
deele, motieven XVII A; het werk boven den doorgang
naar den toren met de wapens van Groningen en van het
kerspel Loppersum (1665); het bovendeel van het front
; rugpositief (1735)
met de wapens-Rengers en
met bekroningen (1803).
Bank (XVII) met barokke voorpaneelen en zij schotten,
in het opzetstuk (1775, door A. D. Smit) het (afgesneden)
wapen-Rengers en -Starkenborch; drie losse banken
(XVII).
Talrijke zerken, de oudste van zandsteen, ni. een met
wapens voor Bauwe Heemster (t 1540) en een priesterzerk (1 5 51), voorts hardsteenen o.a. een vernielde voor
Roelof van Munster Jr. (t 1 5 5 8), een zeer rijke steen met
zestien kwartieren (eenige afgehakt) voor Maria van Selbach, weduwe van George van Munster (t 1576) en voor
Evert de Mepsche (t 1642).
Schilderingen (XV, blootgelegd in 1 9 12) op de gewelven van den zuiderarm en de weste li jke koortravee; op
de kruisingspijlers wijdingskruisen.
Zilveren gegraveerden Avondmaalsbeker (XVII B,
merken: C in omraming, R).
Twee klokken, waarvan een in 1397 door Albertus
en een in 1548 door Gherherdus de Wou gegoten.
g. Achtkante KORENMOLEN
asfalteerd hout op steen.

a

1850)

met stelling; ge-

Wirdum.

a. Vele wierdevoorwerpen, waaronder een bronzen
Minervabeeldje (Romeinsch), urnen (VI--VII), vaatwerk
(terpentijd), scherven (II of III—IX) uit de dorpswierde
bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
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e. De NED. HERV. KERK is een rechtgesloten gebouw
(vermoedelijk XIII A), waarvoor na afbraak van den
toren een nieuwe gevel is geplaatst (1878) met houten
torentje en ook overigens, vooral aan de zuidzijde, niet
ongeschonden. Oorspronkelijk in alle wanden van den
grond opgaande rondbogige spaarvelden, waarboven een
doorloopend, door een rondboogfries en een muizentand
afgesloten veld; aan de noordzijde een gedichte ronbbogige ingang en aan de zuidzijde een gedicht rondboogvenstertj e.
Inwendig een groote spitsboog voor den zwaren westmuur. De kerk bezit:
Preekstoel (-E- 165o), geverfd met barokke paneelen,
op het klankbord de wapenfiguur-Van Aldringa; te weerszijden in de koorafsluiting gelijke wapens : het mannelijk
doorsneden boven -Aldringa, beneden -de Sighers, het
vrouwelijk -Canter en -de Sighers.
Twee bankkandelaars (XVIII), en een dubbelen kandelaar (± I800), op het orgel.
Bank met de gesneden opzetwapens (1644) van Wiltet
Louwens en Remke Jelmers, twee banken met opzetstukken (XVII) en zijstukjes (XVIII), een met achterschot
en zijstukken (-L 1 700) waarop het wapen - Van Halsema.
Verschillende zerken, o.a. met wapens voor Oede
Froma (t 1 55 1) en Bauwe Froma in den Ham, Hille
Froma (t 1556), beide verborgen onder den houten koorvloer, Ballo Froma (t 1576), Fred. Wilh. ab Halsema
(1 7 67), Diderik Frederik Johan van Halsema (t 1784).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1668,
M) met het wapen-Gruys.
Klok, in 1679 gegoten.
De avondmaalstafel (XVII) bevindt zich op Ekenstein.
g 1. De „borg" RUSTHOVEN, vermoedelijk gesticht in
1686 blijkens een in den oostgevel ingemetselden sluit-
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steen, en XIXa gemoderniseerd, is een omsingeld rechthoekig heerenhuis met een verdieping en afgewolfd dak.
De tuinkoepel bevindt zich thans op de naastgelegen gelijknamige steenbakkerij.
2. B 86. Steen, herinnerende aan de stichting (1701).
MARUM.
Marum.
e. De thans NED. HERV. KERK (in oorsprong vermoedelijk XIIB, doch zeer gewijzigd) bestaat uit een schip, een
ietwat inspringend koor met nogmaals inspringende vijfzijdige sluiting en een toren (ankerjaartal, op herstelling
doelende, onleesbaar). Aan de noordzijde in het schip
het spoor van een eenvoudig oorspronkelijk klein rondboogvenster en in het koor een gedicht, doch overigens
gaaf, rondboogvenstertje, aan de zuidzijde in het koor
een boogveld van een verdwenen rondbogigen ingang en
sporen van een gedicht venstertje en van een nis. Inwendig een balkenzoldering. De (sterk hellende) vlakopgaande toren, met ten deele in gietwerk uitgevoerde
muren, bestaat uit een benedendeel en een eenigszins
slinkend, gewijzigd bovendeel met een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits; gedichte rondbogige westingang
en aan iedere zijde een klein rondbogig galmgat. De kerk
bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (1826) met dubbelen
kaarshouder (+ 1800).
Bank met wapen (± 1700) en een aantal eenvoudige
banken (XVIII—XIXa).
Koperen kroon (1802), tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (16 9 5, merken : Groningen,
P K) en schotel (4 1700, geen keuren).

g. Achtkante
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Nieberd.
e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd en gewit,
door lisenen versterkt zaalgebouw tusschen sluitgevels
met groote rondboogvensters, in oorsprong wellicht
oud, doch geheel gewijzigd of vernieuwd in ' 831. Inwendig een balkenzoldering. Zij bezit:
Rijkgesneden preekstoel (1743) — Lodewijk XIV.
Orgeltribune met gesneden opzetstuk-Lodewijk XIV
en orgelfront (+ 175o).
Heerenbank (XVIII A), op de overhuiving een wapen
in omlijsting.
Zerken (16o1 en later), waaronder verscheidene voor
leden van het geslacht Iwema.
Klok, in 1681 door Petrus Overney te Leeuwarden
gegoten.
g. Zeskante KORENMOLEN met stelling (18 99, daarvoor,
iets ten N. standerd molen, het zeskant van een oliemolen
uit Zandeweer afkomstig) : geasfalteerd hout op steen,
geasfalteerd houten kap.

Noordwijk.
e. De NED. HERV. KERK, een in oorsprong oud, doch
volkomen gewijzigd -- in het koor zijn nog twee betrekkelijk kleine rondboogvensters over -- en gepleisterd gebouw, bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (waarschijnlijk 1 1600),
ingelegd met ebbenhout in het plint en fries van de kuip,
met getorste Ionische halve zuiltjes.
Koperen kroontjes (XVIII), tweemaal zes-lichts.
Klok, in 1712 te Amsterdam gegoten door de zorg van
Carel IFerdinand van In- en Knyphuisen.
g. TJASKERMOLEN

in den Noordwijkerpolder (op-

gericht 1 86z).
TO
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Nuis.
e. De thans NED. HERV. KERK is een rechtgesloten
gebouw (XIII A) van drie traveeën met een vernieuwden
westgevel, waarin een portaal, en met een dakruiter. Het
door lisenen versterkte uitwendige, waarvan het oostelijke gedeelte, met name de sluitgevel, vrij goed bewaard
is, vertoonde vermoedelijk -- voor zoover na het inbreken van groote vensters is na te gaan — in elke travee
vijf even hooge rondboognissen, in de drie middelste
waarvan telkens kleine vensters, en in de buitenste (ten
deele breeder en met twee rondboogjes op een doorhangenden knaagsteen gesloten) staand keper-vlechtwerk.
In den sluitingstop, afgedekt met (latere) vlechtingen in
kleine steen, vijf klimmende rondboognissen zonder
vlechtwerk. Inwendig thans een flauwgebogen houten
tongewelf. De kerk bezit:
Preekstoel (XVIIId, gelakt), op de kuippaneelen
slingers met de symbolen der jaargetijden; geverfde
Avondmaalstafel-Lodewijk XVI.
Enkele eenvoudige banken met spijlen en knoppen
(XVIII—XIXa).
Zerk voor Himme Wincken-Auwema (t 162 3) met
het wapen-Wijncken in een omlijsting naar Vredeman
de Vries, tevens voor Hymma Teyens-Auwema (t 1700)
en een voor Elinck Fossema (t 1634) met wapen.
Avondmaalsvaatwerk (tevens voor Nieberd) : twee
zilveren bekers, waarvan een onversierd (merken; Groningen 1679, W) met wapen, en een (1727, merken;
staand leeuwtje, M W ?), met gegraveerd ornament; oude
tinnen kan en vier borden.
Klok, in 1777 door Enchardt te Nuis gegoten.

De COENDERSBORG is in zijn tegenwoordigen vorm
een eenvoudig dubbel heerenhuis (1813) met omlijste
ingangstravee, waarboven een fronton. Inwendig een
g.
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trapleuning uit den tijd van den bouw. In het gebouw
wapenborden, herinnerende aan Sacko Fockens (t 1652),
grietman van Opsterlant; Saco Fockens, grietman van
Lemsterlant (t 1665); Misschien van Fockens (t 1669) ;
Rommelia van Fockens, weduwe .van kapitein Oene van
Teyens (t 1679); Lucia Siccama weduwe Saco Fockens,
grietman van Opsterlant (t 1675); Benedictus Teyens,
secretaris van Opsterlant (t 1678); Antie Andringa,
weduwe Saco Teyens, secretaris van Opsterland (t 1685),
Lucia Fockens, weduwe Benedictus Teyens (t 1685);
Martinus Fockens, grietman Opsterland (t 1692); Sako
van Fockens, gecommitteerde Staat (58 j, t 1735); Maria
Eecke van Heerma Fockens (t 1752, ruitvormig bord);
Heycko van Fockens, kapt. luitenant (t 1766); voorts
een geldkist (XVII) met zwaar ijzeren beslag en geschilderde paneelen, een ouden helm en een Friesche klok.
welp.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1919, vorige
molen afgebrand, het achtkant, enz. uit Eelde afkomstig) :
geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.

MEEDEN.
e. De NED. HERV. KERK is een eenvoudig rechtgesloten gebouw van vijf traveeën (-1-- 1400) met een ten Z.
vrij staanden zadeldaktoren (± 1 5 oo). De kerk heeft tweemaal versneden beeren en spitsboogvensters. In een
aangebouwd portaal aan de zuidzijde een profiel, vermoedelijk van een verdwenen oorspronkelijk venster.
In den oostgevel een gedicht venster, waaronder een
ingang is gebroken. Inwendig een thans met carton
beplakt houten tongewelf. De zware toren heeft een holle
waterlijst en segmentvormig getoogde galmgaten; op
het dak een klein open spitsje. De kerk bezit:
Koperen doopbekken (1719, B H en L T).
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Preekstoel (i8oi, door een kistenmaker uit Eeksta,
met oudere stukken ?) met allegorische vrouwefiguren
op de kuippaneelen.
Orgel (volgens de overlevering van 1751, ter vervanging van een XVIIa).
Talrijke grafzerken, de oudste zichtbare (1603).
Koperen collectebus (1771, A T---T S) op standaard.
Twee klokken, o.s. in 1714 door Titie Goossens en in
1784 door Claudius Fremi en Mammeus Fremy Heidefeld
gegoten.
g. Twee achtkante KORENMOLENS met stelling : geasfalteerd hout op steen, een in het midden van het dorp
(+ 185o) en een aan de westzijde „De rijzende zon"
(a 1830--1851).
MIDDELSTUM.
Huizinge.

De thans NED. HERV. KERK is een gebouw (XIII B,
vóór 1 209 reeds bestaande), van vier traveeën met halfronde sluiting en een op geringen afstand van den westmuur geplaatsten (vermoedelijk lateren), toren. Uitwendig
toonen de noordmuur en vooral de sluiting nog de oorspronkelijke behandeling : bij het schip eenmaal versneden beeren, bij de sluiting lisenen, flauwspitsbogige
vensters (in het schip naar beneden doorgetrokken) met
kraalprofiel, bij de sluiting met daarbeneden door drie
rondboogjes gesloten spaarvelden en daarboven ronde
casementen; een afsluitend rondboogfries; in de westelijke
travee(latere) rij kgeprofileerde ingangsnis s en, aan de noordzij de met gedichten korfbogigen ingang. De vierkante,
in kleine steen ommetselde toren met ronde galmgaten,
gaat vlak op en wordt bekroond door een pyramidale spits. Inwendig eenigszins meloenvormige koepelachtige in vlechtwerk gemetselde gewelven (beneden gepleisterd); gespannen tusschen flauw-spitsbogige muraale.
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en gordelbogen op kraagsteenen, met acht ribben, welke
in de tweede, de vierde travee en in de sluiting in rijke
rozetten, overigens in ringen samenkomen. In het sluitingsgewelf zijn de van drie ringen voorziene ribben tot
den grond doorgetrokken en de van kralen voorziene
vensters gevat in van den grond af opgaande, spitsbogige
nissen, eveneens met kraalprofiel. Inwendig in den toren,
welke een doorgang heeft naar de kerk, beneden en op
de verdieping diepe spaarnissen. De kerk bezit:
Gepleisterd sacramentskastje, de trappen der overhuiving bezet met (afgebroken) pinakels.
Eiken koorafsluiting met spijlen (1641), geschonken
door Bernardus Coenders ab Helpen en Anna Coenders
ab Helpen, blijkens het tusschen handwerk gevatte bekronende gedenkbord, met opschrift aan de koorzijde,
het wapen gedeeld-Coenders-Coenders en het (door
koningin Christina van Zweden) vermeerderde Coenderswapen : in I en 4 Coenders, in 2 en 3 twee kronen aan de
schipzijde.
Preekstoel (XVIIId) met het wapen-Alberda en de
figuren van Geloof, Hoop en Liefde.
Eenvoudige eiken banken (XVII).
Twee priesterzerken : een voor Everhard de Wou
(t 15 39) en een voor Johan Gratema (-1- 15 53), in de hoekmedaillons de symbolen der Evangelisten, de tweede ook
met wapens ; groote gebeeldhouwde zerk voor Guilielmus
Coenders (t 1639).
Wapenbord (XVII) met het wapen-Coenders en cartouche-werk, tusschen gecanneleerde Ionische zuilen.
Kleine klok, gegoten in 1452.
g. Van den in 173 8 gesloopten middeleeuwschen borg
Fraam is het borgterrein nog herkenbaar.
Middelstum.
a. Een urn, beenen stift en naalden, kralen uit de
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wierde, en een alhier gevonden denier van Karel den
Groote zijn in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De voorheen collegiale NED. HERV. KERK (H. Hippolytus) reeds bestaande in i 3 oo, blijkens een gedenkbord
(met de geschiedenis der kerk tot 1618) in 1445 gesticht
door ridder Onno van Ewsum na zijn tocht naar Jeruzalem en Cyprus, ter plaatse eenex oudere kerk, waarvan het
tufsteenen muurwerk in het benedendeel der huidige
schipmuren over is 1), werd in 1568 verwoest, in 1610
hersteld op last van Luert Ripperda, in 1618 door Abel
Coenders van Helpen verfraaid en van een orgel voorzien.
Zij bestaat uit een schip van drie traveeën, een
dwarspand, een koor van twee traveeën met driezijdige
sluiting, en een toren (1487, volgens het bovenvermeld
bord en een na te noemen gedenksteen, hersteld in 1767
blijkens cartouche op last van Alagonda Maria Rengers
en vervolgens in 18 3 1, het koepeltje uit J 166o, vernieuwd in 191o).
In den hoekvan koor en noorderdwarspand een sacristie,
met bij dien van het dwarspand aansluitenden gevel.
Het schip heeft tweemaal versneden beeren met (vernieuwde) baksteenen afdekkingen en eenvoudige spitsboogvensters, de waterlijst niet aansluitend bij die van
het dwarspand; in de westelijke travee holgeprofileerde
spitsbogige ingangsnissen, waarover de waterlijst rechthoekig gebroken is (die aan de zuidzijde in 193o hersteld).
Dwarspand en koor hebben eenmaal versneden beeren
met natuursteenen afdekkingen en hoekblokken om de
vensters ; in de dwarspandtoppen telkens drie spitsbogige
spaarvelden, de hooge middelste driedeelig met flamboyant maaswerk in Bentheimer steen.
De toren, van drie door holle waterlijsten gescheiden

1) Volgens C. H. Peters komt in den grond veel gebakken profielsteen van
een in tijd tusschen die oude kerk en de bestaande liggend gebouw voor.
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geledingen (de derde iets inspringend) en met afgeknotte,
door een achtkant open koepeltje bekroonde, spits heeft
een geprofileerden, ellipsvormig getoogden ingang, waarboven in 1 9 3o wederom de zich in het zuidportaal bevindende steen met opschrift „148 7 tempore Onnonis militis
huius ecclesiae fundatoris" is aangebracht ; de tweede en
de derde geleding worden ingedeeld door telkens drie
spitsbogige spaarvelden, waarvan in de derde geleding
de middelste tot galmgaten is geopend en de beide andere
een baksteenen middenstijl hebben (het zuidwestelijke
spaarveld verdwenen). Inwendig heeft de kerk kruisgewelven met op kraagsteenen die hier en daar nog
afgehakte schildjes vertoonen -- rustende zandsteenen
ribben. In den noordwand van het koor een groot en
een klein spitsboogvenster, beide dichtgemetseld; onder
de vensters korfbogige spaarnissen.
Bij de kerk twee zandsteenen hekpalen (XVIII A) met
wapens, gequartileerd o.s. I Clant, 2 Lewe, 3 en 4 Coenders, en I Alberda, 2 Tamminga, 3 Ubbena, 4 Rengers
met Lewe in hartschild, volgens de overlevering van den
borg Nyenstein te Zandeweer afkomstig. De kerk bezit:
Fraaie Avondmaalstafel (XVIIIb, geverfd) van het
Fransche type, met marmeren blad.
Rijkgesneden preekstoel (1 733, blijkens jaartal op de
trap), op het klankbord het wapen-Lewe en -Clant (Johan
Lewe tot Ewsum g.m. Aurelia Maria Clant van Nyenstein)
en dito doophek.
Zwaren koperen doopbekkenarm XVIII A (gemerkt
IHN of NHI).
Gestoelte (1704, blijkens jaartal), als koorafsluiting,
met gebeeldhouwd paneel in het voorschot en rijkgesneden rugbekroning met wapen, in I en 4 gevierendeeld
Lewe, in 2 en 3 Clant, met St. Hippolytus (Middelstum)
in hartschild (Reint Jan Lewe van Middelstum g.m.,
Helena Clant tot Stedum); voorts vele eenvoudige banken
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(XVIII A) en portaal, waarop St. Hippolytusfiguur
(XVIII) en twee vazen (XVIII B).
Gebeeldhouwde (gerestaureerde) zandsteenen epitaaf
voor Egbert Onsta (f 1476), tweeden priester der kerk,
met relief: schenker, geknield voor de Moeder Gods,
zijn patroon en een ridderfiguurtje tusschen zuiltjes met
kaarsen, de overhuiving afgesloten door een fries van
kruisbloemen.
Grafkelder der Lewe's, waarop zerk met liggende
naaktfiguur op tombe, engeltjes en cartouchewerk en
een met wapen in omlij sting en opschrift op draperie:
in 1654 gemaakt op last van Johan Lewe en Geertruida
Alberda, 31 en 26 jaar oud (geh. 17 Oct. 1648); voorts
vele zerken met wapens.
Schilderingen : op het derde gewelf van het W. een
Adam- en Evagroep (+ 1 S oo, opgehaald in 1916-17);
een in 1897 blootgelegd Laatste Oordeel (XVIa) is weer
overgewit.
Avondmaalszilver : fraai bord (merken : Groningen,
Hendrik Muntinck?), in 1656 geschonken door Johan
Lewe en Geertruid Alberda, met hun wapen; in bruikleen
in het Museum van Oudheden te Groningen : twee gladde
bekers, waarvan een in 1656 geschonken (merken : Groningen, Hendrick Muntinck) en een (merken : Groningen
1701, Johannes Dronrijp) met wapen-Lewe en leeuwtje
op het deksel.
Klokkenspel van drie-en-twintig klokken, in 16611662 gegoten door Fr. Hemony, geschonken in 1663 door
Johan Lewe en Geertruid Alberda; luiklok (,,Sanctus
Ludgerus"), in 1420 gegoten door Johan Schonenborch,
in 1888 uit Garnwerd hierheen overgebracht ter vervanging van een kleine gescheurde klok (1630).
In het Museum te Groningen voorts in bruikleen van
de kerk een kristallen kaarsenkroon-Lodewijk XV, oorspronkelijk afkomstig van de familie Lewe.
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g 1. Van den in oorsprong middeleeuwschen BORG
rest nog binnen het omgrachte terrein een geschuttoren ; volgens een cartouche (XVIIb), uit welken
tijd de huidige toestand geheel dateert „heeft Jr. Onno
van Ewsum dit gebout tegen de wille van Groningen, vid.
Schotanum". In het uitwendig ronde, doch binnen achtkante bouwwerk, dat oorspronkelijk een inspringenden
bovenbouw had, een kazemat, overwelfd door een zevendeelig gewelf met gordelbogen, geslagen van een middenpijler naar de hoeken van het achtkant, met driehoekige
kanongaten. Uit het lage achtkante pannendak rijst een
pijlertje, bekroond door een leeuwtje met schild, waarop
een ridderfiguurtje met kruis (de stichter met het kruis
der orde van Cyprus). In de boerderij een console met
wapenfragment-Ewsum.
Een fraaie zandsteenen schouw (1 5 6i), van hier afkomstig, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam,
een meer eenvoudige (XVII) in het Museum van Oudheden te Groningen.

EWSUM,

2. Van de gebouwen van den ASINGABORG restte een
hoog rechthoekig woonpaviljoen met zadeldak tusschen
sluitgevels, geleed door natuursteenen waterlijsten en
met oude ontlastingsboogjes boven de venstertjes en met
uitmetselingen (i6i i, volgens steen met in cartouche „soli
deo honor et gloria", waarvan afhangend de wapensd'Embda en-Veelckers en waarboven tetragram in stralenkrans omlijsting) ; in den voorgevel voorts twee gekoppelde boogvelden met metselwerk in keperverband. Aangezien men het ter plaatse als het voormalig poortgebouw beschouwde, is dit paviljoen bij de restauratie
aansluitend bij een nieuw woonhuis, dusdanig
in 1926,
verbouwd.
3. A 35o. Tegenover de kerk een puntgevel (1689,
blijkens steen).
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4. Achtkante KORENMOLEN met stelling „De Hoop"
(1855): geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten
kap.
Torenwerd.
a. Netverzwaringen, beenen, bronzen en ijzeren voorwerpen, waaronder een Frankische bronzen sleutel uit de
wierde, zijn in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. Op de plaats der in '818 afgebroken kerk liggen op
het kerkhof bij een modernen toren nog een groot aantal
zerken, waaronder verscheidene met wapens ; de oudste
(1654) met de namen van Joan Lewe en Geertruida
Alberda en het wapen hunner heerlijkheid Middelstum
is overgebracht naar de kerk te Middelstum.
Westerwijdwerd.
a. Een alhier gevonden vuursteenen bijl (terpentijd)
en een bronzen munt van Antoninus Pius, tal van voorwerpen (terpentijd) uit de wierde bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen; eveneens zijn aardewerk, netverzwaringen, spinschijfjes, enz. (alles Germaansch, Frankisch, Saksisch en Karolingsch), van hier
afkomstig, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De thans NED. HERV. KERK, welke zou zijn gesticht
door de bewoners van den borg Ewsum, is een rechtgesloten baksteenen gebouw van vier traveeën en een
toren (+ 125o, vermoedelijk reeds XV en later zeer
geschonden). Aan de noordzijde nog twee lisenen, in de
tweede travee een oorspronkelijk rondboogvenster met
uit- en inwendig kraalprofiel en in de westelijke travee
een hol-geprofileerde spitsbogige ingangsnis met ellipsvormig getoogden ingang; voorts sporen van dichtgemetselde rondbogige ingangen en vensters. De vlakopgaande,
slechts uit de kerk toegankelijke, toren heeft in zijn be148
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nedendeel dichtgemetselde galmgaten en in zijn door
holle natuursteenen waterlijsten geleed bovendeel telkens
twee rondbogige galmgaten; tentdak. Inwendig over de
tweede en derde travee nog de koepelachtige gewelven
met acht ribben, gespannen tusschen spitsbogige gordelen muraalbogen.
In de tweede travee gaan van de ribben (onderbroken
door een rechthoekigen middensteen), welke in een rechthoekigen sluitsteen samenkomen, de westelijke diagonaalribben van den grond op; in de derde travee hebben de
ribben een rechthoekig kapiteeltje bij hun samenkomst
in een rozet. Onder den noordelijken muraalboog der
derde travee is in 18 97 een op de oorspronkelijke pleisterlaag aangebrachte muurschildering blootgelegd : twee
strijdende ridders, wellicht een personificatie van den
strijd tusschen goed en kwaad; tevens kwamen toen op
het gewelf overblijfselen van een geschilderd baksteenmozaiek te voorschijn. Het oostelijke gewelf heeft echter
— naar boven de gewelven te zien is — zes ringsgewij s gemetselde velden, slechts met een tusschenstuk van vlechtingen, en twee, blijkbaar van een herstelling afkomstige,
eenigszins schelpvormige velden in keperverband; het
westelijke gewelf bestaat uit afwisselend ringsgewijs (4),
in keperverband (2) en in vlechtwerk (2) gemetselde velden. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (XIX A).
Geverfde banken (XVII).
Zerken o.a. uit 1653 en 1662.
Klok (XVIIIa), gegoten op last der kinderen van Lewe
van Asinga, toen deze 97 jaar oud was.
Avondmaalszilver: beker (merken: Groningen 1662,
Hendrick Muntinck), in 1656 voor dit doel vervaardigd
en geschonken door Joan Lewe en Geertruid Alberda,
met hun wapen; fraaie zilveren „tellieur" (merken, schenkers en wapen, als voren).
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In het bezit van den heer Joh. Frieling is een beker
(merken als voren) met gedreven voet (engelkopjes, fries
van bandwerk, dubbel gevlochten afsluitende band) en
met graveerwerk : Geloof, Hoop en Liefde in cartouches.
I. De voormalige (in 1863 herbouwde) pastorie
heeft een steen (+ 1650) met een groote cartouche, waarop een spreuk en kleinere cartouche met de wapens-Lewe
en -Alberda.
g

2. Twee zandsteenen schouwen (1540 en 1652) uit
de boerderij „De Palen" (Zwartlap) bevinden zich in
het Museum van Oudheden te Groningen.
3-7. MOLENS. Achtkante korenmolen met stelling
„Zeldenrust" (1855 of eerder); achtkante watermolens
in den polder de Deellanden, den polder Engeweer of
Kleine Breeksterpolder (opgericht 18 17; klein), de polders
„De Palen" (opgericht 1867) en „De Breeken" of Groote
Breeksterpolder (1 8 3 8).
MIDWOLDE.
Midwolde.
e. De NED. HERV. KERK 1S een rechthoekig, door twee
afgewolfde daken gedekt gebouw, waarvan blijkens een
steen den 26 October 173 8 de eerste steen is gelegd onder
het bestuur van Johan Hora, met een toren, volgens opschrift boven het portaal aan de noordzijde in 1708 gebouwd ter vervanging van de vier torens, die eertijds stonden op de vier hoeken der aan den Dollart ten offer gevallen gemeenschappelijke kruiskerk van Midwolde en
Midwolderhamrik; midden voor den noordgevel der
kerk een portaal met Ionische pilasters en driehoekig
fronton. De kerk heeft tweemaal versneden beeren en
spitsboogvensters. De toren bestaat uit een vierkanten
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onderbouw en een achtkant bovendeel van een lage gemetselde en een hoogere houten geleding, waarop een
open achtkant koepeltje. De schuine zijden van het gemetselde achtkant hebben verzwaringen, tegen welker
gezwenkten voet hoekvazen; van het houten achtkant
zijn de rechte zijden tot galmgaten geopend en zijn de
schuine kanten versierd met vaasmotieven, waarboven
een soort schelpen. Inwendig over de kerk een gedruk
houten tongewelf op moerbalken, geschoord door (vermoedelijk latere) zuilen. De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel en doophek (XVIII A);
Avondmaalstafel (nog XVII ?).
Orgel (1 772, door den „kunstmeester" A. A. Hints)
met rijkgesneden kas en rugpositief.
Twee banken (XVIIIa) van de Ennemaborg met gesneden zijstukken en afdekking en twee meer eenvoudige
(XVIII A); voorts vele banken (XVIIIa).
Vele zerken, waaronder de oudste uit 1625 en een voor
ds. Wilhelmus Schortinghuis (t '75 o).
Zeer oude klok (?).
g I. De ENNEMABORG is een fraai dubbel landhuis
(-I- 1 700) met omlijste middentravee.
2. Spinnekop-WATERMOLEN (1845) in den polder
Ennemaborg.

Oostwolde.
e. De NED. HERV. KERK, blijkens een gedenksteen
boven het poortje in stijl-Lodewijk XVI in 1775 gesticht,
ter vervanging eenex kerk van vóór de Hervorming, is
een kruiskerk met ondiepe armen, waarvan die aan de
wegzijde in 1822 is verlengd; open torentje op de kruising. Inwendig stucpilasters met hoofdgestel en flauwgewelfde stuczoldering (vermoedelijk XIX A). Zij bezit:
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Preekstoel met twee koperen kaarshouders en doophek met lezenaar; staande houten doopvont (alles XVIIIB).
Orgel (i8io), de tribune met lezenaar.
Zes banken (XVIII B), twee met de oorspronkelijke
bekroningen, twee met opzetstukken (XIX A) en twee
eenvoudige.

Verscheidene zerken (op het kerkhof), de oudste uit
1728.
Avondmaalszilver : twee bekers (i82.5), drie schotels
en twee kannen (alle 1846).
Zeer oude klok (?).
Achtkante KORENMOLEN (1854) met stelling : riet
op steen, rietenkap.
g.

MUNTENDAM.
e. De NED. HERV. KERK, een onbeteekenend gebouw
(1840, blijkens opschrift), bezit :
Kroontje (XIX A) zes-lichts.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1841).

NIEUWE-PEKELA.
e 1. De NED. HERV. KERK, een zaalgebouwtje met
dwarsarm (gesticht in 1704, vergroot in 1767 en 1827 of
1864) bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (+ 1700).
Avondmaalszilver: schotel (1771) en twee bekers, een
(merken : Groningen 1737/1738, L. v. Giffen) met het
stadswapen en een (1837).

2. De EVANGELISCH LUTHERSCHE KERK is een eenvoudig rechthoekig zaalgebouw (1760).
g 1. C. 43. Voormalig
deur: 1802).
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2-3. Ronde steenen KORENMOLEN (+ 1 890) met
stelling en achtkante KORENMOLEN (1856) met stelling:
geasfalteerd hout op steen.
NIEUWE-SCHANS.
e i . De NED. HERV. KERK is een rechthoekig zaalgebouwtje (eerste steen voor den herbouw gelegd 7 Aug.
1751, blijkens opschrift) met rondboogvensters, vergroot
bij het inbrengen van het stucgewelf; tevoren was boven
de kerkruimte een ammunitie- en hooizolder, ten behoeve
waarvan pakhuisvensters in den gevel. Een voorportaal
is weggebroken. De kerk bezit:
Preekstoel (XIX A).
Koperen kroon (XVII), tweemaal zes-lichts en twee
kaarshouders (XVIII ?).
2. Voormalige SYNAGOGE (18ii, blijkens ankers),
eenvoudig rechthoekig gebouwtje.
g I. Voorstraat-hoek Zandpad. VOORMALIGE HOOFDWACHT. Rechthoekig gepleisterd gebouwtje met hoog
wolfdak, waarop torentje met (kerk)klok (1474 of 1 477 ?)•
2. Voorstraat 22. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en topfronton.
3. Voorstraat 42. Deuromlijsting met Ionische pilasters en hoofdgestel; de naastgelegen helft van het huis
met deur (XVIII).
4—.6. MOLENS. Dorp Wz.: achtkante korenmolen met
stelling, hout op steen, houten kap ; achtkante Rijkswatermolen (182o) in den Lintelopolder; klein achtkant molentje (1769) in den polder de Stadskiel.
NIEWOLDE.
e. De NED. HERV. KERK is een driezijdig gesloten gebouw (1718, blijkens opschrift) met een toren (1765, blij153
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kens een steen : „door de bestiering van H. E. T. de Drews,
taalman van de gezworen gemeente van Groningen",
hersteld in 1 904). De kerk heeft aan den voet uitgezwenkte
pilasters en spitsboogvensters. De toren bestaat uit een
vierkant benedendeel en een achtkant bovendeel met een
naaldspits. De kerk bezit:
Preekstoel (1718, blijkens jaartal op het achterschot), in
de gesneden kuippaneelen de Evangelisten en het kindeke
Jezus.
Orgel (1787, door J. F. Wenthin).
Talrijke oude banken (XVIIIa).
Eenige zerken, de oudst zichtbare uit 1805.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (1707, gemerkt
T. Muntingh fecit) en een (1831).
Twee klokken, waarvan een in 1773 door J. Borchard
te Enkhuizen en een in 1812 door A. van Bergen gegoten.
g 1 -4. MOLENS. Dorp : achtkante korenmolen met
stelling (186 5 ): riet op steen, rieten kap; achtkante watermolens in den polder Tonnistil (1864), den Nonnegaatster
polder (1792, hout); Oostwolderhamrik, Achtkante korenmolen met stelling (1862): geasfalteerd hout op steen,
geasfalteerd houten kap.
h. In het waterschapshuis van het Oldambt worden
van het vroegere waterschap Termunterzijl bewaard: drie
zilveren bekers, een (1689, merken Groningen, Johannes
Dronrijp) met het wapen van Adam Berchuys, drost der
beide Oldambten, overste-schepper en de wapens der zijlvesten, een (i7II, merken : Groningen, Thomas Muntingh
met het wapen van Reindt te Winckel, drost en schepper
als voren en der zijlvesten, en een (1724, merken: Groningen, I M) met het wapen van den drost-overste schepper
Gerhard Schaffer, der zijlvesten en van den secretarisontvanger; en een schotel (merken : Groningen 1736,
Bernardus Blenke ?) aangeboden door den drost-schepper
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Hendrik Berghuis, met diens wapen, benevens die der
zijlvesten en van den secretaris-ontvanger-fiscaal.
NOORDBROEK.
e I. De NED. HERV. KERK is een kruiskerk (XIV A),
geschonden door bepleistering in 1840 en eenige vergrooting der vensters, bestaande uit een schip van drie
traveeën (de westelijke travee te halver diepte), een dwarspand met weinig uitspringende armen en een koor van
één travee met vijfzijdige sluiting (I 135o). Ten N. een
vrijstaande gepleisterde, zeer zware en lage zadeldaktoren
(XIII). De verminkte westgevel is in 1 7 80 grootendeels
vernieuwd; tegen den AblifeleOdwarsarm een portaal : 1786.
Bij de aansluiting van schip en noorderdwarsarm een ten
deele uitgemetselde trap. De muren van schip en dwarspand worden versterkt door eenmaal versneden lisenen,
die van de sluiting door tweemaal versneden lichte lisenen.
Hooge geprofileerde spitsboogvensters, geflankeerd door
gelijk gevormde spaarvelden met rondstaaf (in de westelijke travee slechts twee spitsbogige blindvelden), waaronder spitsboognisjes, behalve bij het koor en den oostwand van het dwarspand, die slechts lager aanvangende
alterneerende vensters en nissen hebben. Gedichte rondbogige, in een spitsboognis gevatte ingang in den zuidmuur van het schip. In de eenigszins verschillende dwarspandtoppen spitsboognissen met te weerszijden door een
klimmend boogfries gesloten velden en geheel boven
vlechtingen. De toren heeft in den noord- en den zuidwand drie, in den west- en den oostwand twee rondbogige
galmgaten en in de toppen een groot rondbogig spaarveld, aan weerskanten waarvan met twee rondboogjes
gesloten velden. Inwendig koepelachtige gewelven met
acht van den grond opgaande ribben -- behalve de
westelijke travee en de dwarsarmen, die kruisribgewelven
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hebben en de sluiting, thans zonder gewelf —, gescheiden
door spitsbogige gordelbogen op halve-zuilen met kraalprofielen. De wanden hebben beneden van den grond
opgaande spitsbogige nissen, de de vensters flankeerende
nissen zijn segmentvormig gesloten; bij de koortravee
onder de vensters met twee rondboogjes gesloten nissen,
bij de sluiting geen nissen. De kerk bezit:
Koorhek (1 805), waarvoor bank (vernieuwd in 1805)
met oudere koperen kandelaars.
Rijkgesneden preekstoel (1 75 8 of wat later) in stijl
Lodewijk XV (in 1 779 gelakt) met twee koperen tweearmige kaarshouders.
Doophek in stijl Lodewijk XIV (in 1 779 gelakt) met
rijken voorlezerslezenaar-Lodewijk XV.
Orgel (in 1 768 vergroot en verbeterd door A. A. Hintz,
hersteld en gewijzigd in 18 5 5) met rugpositief en gesneden
borstwering.
Galerij (XVIIIc) in den noorderdwarsarm, de borstwering met gesneden paneelen.
Verscheidene zerken op het kerkhof en in het dorp,
de oudste uit 1603.
Gewelfschildering (XV, blootgelegd : 1 906) op het
koorgewelf: Opstanding.
Koperen kroon (XVIII B), tweemaal acht-lichts, met
het provinciewapen.
Avondmaalszilver : drie bekers, een (i642; merken:
Groningen B L), een (1805, gemerkt F S) en een (1837);
vier schotels (185o).
Klok, in 181 7 hergoten door Udo van Bergen, zoon
van een der gieters.
De DOOPSGEZINDE KERK 1s een eenvoudig zaalgebouw (1811).
2.

g 1-6. MOLENS. Dorp : twee achtkante korenmolens
met stelling, waarvan een hooge, „Aurora" 0833);
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achtkante watermolens in den polder De Bolderij (opgericht 1862), den polder Noordermolenkolonie (i8oi),
den Stootshornerpolder (opgericht 188 5 ) en den Roodetilsterpolder (1 799 of 1785).
NOORDDIJK.
Engelbert.
De NED. HERV. KERK iS een in oorsprong middeleeuwsch, blijkens een steen in 1904 verbouwd, gepleisterd, driezijdig gesloten gebouw. Thans groote spitsboogvensters, doch in twee zijden der koorsluiting nog
langwerpige spitsboogvenstertjes; de koorpartij heeft gewijzigde beeren. Inwendig vlakke overzoldering. In het
koor een geprofileerd rechthoekig nisje, bekroond door
een ezelsrugboog, waarbinnen een traceering met driepassen (XV). De kerk bezit:
Gesneden preekstoel (XVII B) met dubbelen koperen
kaarshouder (± 1700).
Een paar zerken, de oudst zichtbare met wapen (onleesbaar).
Koperen kroontje (I i 700), tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII ?).
Klok, in 1630 gegoten.
e.

Middelberd.
e. De NED. HERV. KERK 1S een gepleisterd, driezijdig
gesloten gebouw met dakruiter op den gevel, waarin
groote spitsboogvensters en een latere vlakke zoldering,
wellicht in oorsprong middeleeuwsch, doch volkomen
gewijzigd; boven den ingang een cartouche met tekst:
1731 en een steen: 1 90 5 . Zij bezit:
Geverfden preekstoel (1743)-Lodewijk XIV met tweearmigen koperen kaarshouder.
157

NOORDDIJK

Geverfd doophek met gesneden balusters uit denzelfden tijd.
Orgel met tribune (1822), gedragen door zuilen, verbonden door korf bogen.
Een aantal banken (XVIII--XIXa).
Twee koperen kronen (XVIII), o.s. driemaal en tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (1743).
Klok, in 175 5 gegoten door J. Borchardt te Groningen (?).
De grafzerken zijn onder den houten vloer verborgen.
Noorddijk.
a. Ho o g eb rug. Een bronzen munt van Maxentius,
alhier aangetroffen, bevindt zich in het Museum van
Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK is een thans vierzijdig gesloten
gebouw (XIII), sterk gewijzigd door het inbreken van
groote spitsboogvensters, bij de koorpartij, het uitbreken
der gewelven, enz., met een forschen, door een laag tentdak gedekten toren, waarin een omlijste steen : „2 9 Mei
1 648 de eerste steen gelegd door Anna Maria Ulgers",
met haar wapen, dat van den predikant Bolardus Stechman en die van de kerkvoogden Otto Valcke, drost der
Oldambten en den gerichtsadsessor Jan Roelofs; voorts
in den sluitsteen van den toreningang :173 5 en daarboven
een steen: 1904. De van groot formaat steen opgetrokken
zijmuren der kerk toonen nog van de oorspronkelijke
behandeling de lisenen, enkele spitsbogige spaarnisjes
met vlechtwerk en een gedichten spitsbogigen ingang
met kraalprofiel; het koor heeft pilasterachtige verzwaringen. Inwendig nog flauwe sporen van de inkassingen der
vroegere gewelven; het koor is inwendig ietwat breeder
158

NOORDDIJK

dan het schip, doordien zijn muren lichter zijn. De toren,
die met een geringe verjonging aan alle zijden en en
ietwat grootere verjonging aan noord- en zuidzijde
opgaat, heeft enkele natuursteenen banden en aan drie
zijden twee kleine spitsbogige galmgaten. De kerk
bezit :
Preekstoel (XIX A).
Zerk (thans staande) in het koor voor 0. B. Th. H.
Baron van Rehden (t 181o) met wapen; onzichtbaar een
uit 1784 en andere.
Vier gebrandschilderde glazen (1765), een o.a. met
cartouche: „kerkeraad van Noorddijk" en de wapens der
leden, afbeelding der kerk van het Z. (met drie spitsboognissen met vlechtingen in plaats van twee zooals nu),
een met het wapen van den predikant Theodorus Lubbers
en zijn echtgenoote geb. Wichers, een met het wapen van
den kerkvoogd Eijze Tjaarda de Drews, taalman der gezworen gemeente van Groningen en een met dat van den
kerkvoogd en Groningschen raadsheer Louis Wichers en
zijn vrouw Elisabeth Helena Gruys, alle met baldakijnbekroning.
Oud offerblok met beslag (in nisje).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (XVII ?) en een
(1828).
Twee klokken, een groote in 166o door Jacobus de
Vrij, en een kleine in 1714 door Jan Crans in Enkhuizen
gegoten.
g I-j4. MOLENS. Ruischerbrug aan het Damsterdiep
(1865 ?) en Noorderhoogebrug aan het Boterdiep (io):
achtkante korenmolens met stelling: o.s. horizontaal hout
op steen en geasfalteerd hout op steen; achtkante watermolens in den Noorderpolder (1889): riet op veldmuren,
rieten kap en den Borgslooterpolder (1871), riet op veldmuren, rieten kap.
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OLDEKERK.
Faan.
a. Een alhier gevonden kogelpot en elf andere kogelpotten (alle + X) uit een put, zijn in het Museum van
Oudheden te Groningen.

Niekerk.
e. De thans NED. HERV. KERK is een oud (XII--XIII ?),
doch zeer gewijzigd, en wat betreft de zuidzijde en de
driezijdige sluiting in 1864 gepleisterd, gebouw met een
zuiderdwarsarm en een ommantelden zadeldaktoren; met
name aan de noordzijde veel tuf. In den zuidmuur van
het schip een gedichte rondbogige ingang; tegen de sluiting eenmaal versneden verzwaringen. De vlakopgaande
toren vertoont hier en daar (latere) hoekblokken en aan
alle zijden twee kleine ronde galmgaten. Inwendig over
het schip een flauwgebogen, over den dwarsarm een
lagere balkenzoldering. In den toren boven de eerste
zoldering een rondbogige doorgang naar de kerk, de boog
van tuf en daarboven een spitsbogige opening met tufsteenen afdekking. De kerk bezit:
Preekstoel (I 70 5 ), de kuip op voluten met kinderkopjes,
met paneelen, waarop de symbolen der Evangelisten en
van Dood en Leven, tusschen gegroefde Ionische zuiltjes.
Twee dubbele banken (XVIII).
Groote koperen kroon (XVIII), tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1708,
Thomas Muntingh).
Klok, in 1620 door M. Francois Simon en André
Aubertin gegoten.
Oldekerk.
e. Op het kerkhof een open houten KLOKKENSTOEL
met klok, in 163o door Nicolaas Sicmans gegoten.
I 6o

OLDENHOVE
g. E e k e b u r e n. Achtkante KORENMOLEN „De Hoop"
( 18 54 of 1857), van hout op steen.

OLDENHOVE.
a. Urnen (VI—VIII), een Frankisch zwaard, een Saksisch urntje, dobbelsteenen en speelschijfjes, een bronzen
crucifix (terpentijd) uit het grafveld in de wierde van
Aalsum en verder een honderddertigtal voorwerpen (terpentijd) uit deze wierde; aardewerk, net- of weefgetouwverzwaringen, spinklosje (alles volksverhuizingstijd) uit
de wierde van Engelum en soortgelijke voorwerpen (terpentijd) uit die van Frijtum, een zilveren muntje van
Gordianus uit een wierde nabij Oldenhove, en twee aarden
Germaansche vaten (terpentijd) uit de wierde van Niehove
bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
Niehove.
e. De NED. HERV. KERK, gelegen op den het dorpsmiddelpunt vormenden kerkring, is een door het inbreken van groote vensters, het aanbrengen van beeren,
enz. gewijzigd, driezijdig gesloten, met klimop begroeid
gebouw (XIII A) met een sierlij ken dakruiter op den
voorgevel. Aan de noordzijde nog meest (gewijzigde)
smalle rondboogvensters en een geprofileerde ingang,
waarboven een steen : 1619. Inwendig een koofzoldering.
De kerk bezit:
Geverfden preekstoel en Avondmaalstafel (XVIII of
XIX A).
Orgel (XIX A).
Twee banken, een met opzetstuk, waarin een wapen
(XIX A).
Verscheidene zerken, waaronder een paar uitgesleten
zandsteenen, en overigens hardsteenen, de oudst leesbare
uit 1613.
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Stukje gebrandschilderd glas (+ 16 5 o) met afbeelding
der kerk.
Een gegraveerde Avondmaalsbeker (1706, in den bodem een munt van 1679) is thans in particulier bezit ter
plaatse.
Oldenhove.

De NED. HERV. KERK (H. Ludgerus) is een rechtgesloten gebouw (XIII, later, vermoedelijk XVIIc, gewijzigd) met een kloeken toren (XIII, gewijzigd). Aan
de noordzijde hebben nog drie traveeën twee, door nissen
geflankeerde, vensters met kraalprofiel. De vlakopgaande
zadeldaktoren, met twee spitsbogige galmgaten aan iedere
zijde, heeft in den oostelijken topgevel drie nissen met
klaverbladbogen; aan de zuidzijde een ingangsportaal
(1664, blijkens opschrift) met twee wapens, het mannelijk
gekwartileerd i Ripperda, 2 Van Deest, 3 en 4 Van Heerma, het vrouwelijk, 1 Schellingwoude, 2 Commerstein,
(Johan Willem Ripperda g.m. Aleida
3 Backer, 4
van Schellingwoude). De toren heeft inwendig in de benedenruimte groote spitsboognissen en de aanzetten van
een koepelgewelf op zwikken. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII B, gelakt).
Geverfde Avondmaalstafel (XVIII) met marmeren
blad.
Collatorbank (1650) met de wapens-De Mepsche en
-Van Wickeringhe; een bank (+ 1 700) met gesneden
opzetstuk en dezelfde wapens als boven het portaal, doch
; voorts enkele
met hartschilden-Jensema en
1 6 5 0), waarvan twee met zij schotten;
andere banken
ouden hanger voor kerkzakjes.
Koperen kaarsarm en collectebus (1665).
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker met oud (XVII
of XVIII) bovenstuk; drie oude tinnen schotels.
e.

a
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Klok, in 1734 door Johannes Borghardt te Groningen
gegoten met het wapen van Rudolf de Mepsche.
g 1--2. Achtkante KORENMOLENS met stelling, aan de
NOzijde van het dorp „De Leeuw" (i8 5 5 , ook pelmolen),
aan de ZOzijde „Aeolus" (i 846), beide van geasfalteerd
hout op steen en met geasfalteerd houten kap.

Saaksum.
e. De NED. HERV. KERK is een uitwendig driezijdig,
inwendig halfrond gesloten, door pilasters versterkt zaalgebouwtje met rondboogvensters (XVII of XVIII), inwendig overdekt door een gebogen zoldering, met een
ouden vlakopgaanden zadeldaktoren (vermoedelijk in
1550 in zijn tegenwoordigen vorm gebracht), waarbij aan
de noordzijde een lage, driezijdig uitspringende traptoren
met gemetselde afdekking. Deze ommantelde en in zijn
bovendeel geheel van kleine steen gemetselde toren wordt
verlevendigd door hoekblokken en aan twee zijden een
(vermoedelijk oudere) holle waterlijst; spitsbogige ingangsnis en korfbogig getoogde galmgaten. Inwendig
in de door een kruisribgewelf op kraagsteenen overdekte
benedenruimte een gedenksteen (z 5 5 o) met cartouche,
vastgehouden door twee staande figuren, geflankeerd
door wapens; geprofileerde spitsbogige doorgang naar
de kerk, boven de eerste zoldering een doorgang naar een
ouder gebouw. De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel (XVIIb) met boogpaneelen.
Zerk (1762).
Klok, in 162 9 door Nicolaes Sicman in Groningen
gegoten.

ONSTWEDDE.
Een bronzen halsring (bronstijd) met barnsteen uit
de Onstwedder Barlagen; een nephrieten strijdbijl (neoa.
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lithicum, bekertijd) en twee bronzen munten (IV) van
Romeinsche soldatenkeizers onder Mussel gevonden; twee
steenen hamers (neolithicum, bekertijd), een vuursteenen
beiteltje (jongere steenen tijdperk), een bronzen beitel,
lanspunt en hamer (bronzen tijdperk) en Romeinsche
munten uit Onstwedde; twee beitels en eenige ringen van
brons (bronstijd) te Onstwedderholte aangetroffen; een
bronzen randbijl (vroege bronstijd) uit Stadskanaal; een
steenen hamer (jongere steentijd, bekertijd) bij het uitgraven van het Pagediep ten Z. van Termaarsch en een
bronzen beitel (bronstijd) in 1907 uit het veen aldaar gekomen; de bij het onderzoek van drie grafheuvels en gedeeltelijk daarboven gelegen kringgrepurnenvelden te
Wessinghuizen in 1927 gedane vondsten (steenen tijdperk;
ijzeren tijdperk, zoowel Hallstatt als La-Tène-periode;
bronzen tijdperk) bevinden zich alle in het Museum van
Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaus), reeds vermeld
in 115 0, hersteld en vernieuwd in 1713 en 1837 blijkens
opschriften, gerestaureerd in 193o door den architect G.
van Hoogevest, is een gebouw (XV B) van vier traveeën
met 5/I2-sluiting en een forschen toren, (XIV ?) bekroond
door een van vier- tot achtkant ingesnoerde gemetselde
spits. Moderne aanbouwen aan de zuidzijde. De kerk heeft
tweemaal versneden beeren en hooge spitsboogvensters,
waaronder een baksteenen waterlijst, rechthoekig gebroken om den gedichten ingang in de westelijke travee
Zz.; aan de noordzijde een korfbogig-getoogden ingang.
De geheel baksteenen, vlakopgaande toren wordt slechts
verlevendigd door een enkele waterlijst, een afsluitenden
muizentand, eenvoudige ronde galmgaten en lichtspleten;
in den oostmuur een grootendeels door het kerkdak bedekt gedicht nisje, waarboven de moet van een hooger
dak. Inwendig door spitsbogige gordelbogen gescheiden
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koepelachtige stergewelven, de hol-geprofileerde baksteenen ribben met natuursteenen sluitsteenen en kraagstukken, opgaand van korte muraalzuiltjes. De kerk
bezit :
Een aantal koperen kaarshouders (meest XVIII).
Klok, in 1812 vernieuwd door M. Fremy, A. van
Bergen en Zonen, H. van Bergen en C. Fremy.
Een gebeeldhouwde gothische zandsteenen doopvont
(1323, blijkens randschrift ?) van hier afkomstig, doet
thans dienst als bloemenbak in een boerderijtuin in het gehucht Veenhuizen (Onstwedde).
g I. E 3. Oude boerderij van het Saksische type met

topgevel van staande deelen; inwendig oude tegels en
een geschilderde bedstedewand.
2. E 17. Dergelijke boerderij.
3. M u s s e 1. STANDERDMOLEN, afkomstig van Peize.
4-5. Achtkante KORENMOLENS met stelling : geasfalteerd hout op steen, aan de wegen naar Wedde en Vlachtwedde.
Stadskanaal.
e. De NED. HERV. KERK, een zaalgebouw (1830) met
houten tongewelf bezit zerken voor ds. 0. T. de Cock
(t 18o6) en diens echtgenoote (t 1 7 81), alsmede twee
zilveren Avondmaalsbekers (XIX A).

OUDE-PEKELA.
I. De NED. HERV. KERK is een zaalkerk (1683-1686),
in 1783 volgens opschrift naar het 0. vergroot door den
bouwmeester G. Kuyper op last der stad Groningen,
met een toren, in 1804 blijkens een gedenkplaat herbouwd,
e
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eveneens op last der stad door haren bouwmeester H. Verburgh; op den ingangssluitsteen der kerk: 1683. Rondboogvensters, inwendig een stuczoldering. De toren bestaat uit een vrij hoogen steenen onderbouw, welke met
afgeschuinde hoeken overgaat in een houten bovendeel
van twee open achtkante geledingen. De kerk bezit:
Doophek en banken met eenig snijwerk (f 1700 ?).
Enkele zerken, de oudste (1756); in het gebouw gemetseld een steen voor den schoolopziener Hendrik
Wester (4 1821).
Avondmaalszilver : twee bekers, waarvan een (merken:
Groningen 1738, L. v. Giffen), en een (18o8); bekken
voor Avondmaalscollecten (1807) en een voor Doop en
Avondmaal (1835).
g 1--13. MOLENS. Dorp : twee achtkante korenmolens
met stelling, een (1817, blijkens steen) van steen en hout,
en een (1856); achtkante watermolen in den Tweeden
polder (opgericht 1854).
SAPPEMEER.
Borgercompagnie.
g. De BUITENPLAATS „WELGELEGEN " (4 17 5 0), het
eenig overgeblevene der vroegere buitens in de Groninger veenkoloniën, is een vrij groot gebouw van één verdieping met afgewolfd hoog dak, waarvoor ingezwenkte
middentopgevel aan voor- en achterzijde; latere achteraanbouw en oorspronkelijk bijgebouw. Inwendig een
marmeren haardomlijsting (XVIII), uit de stad Groningen
afkomstig en een gebarsten klokje (1688, Petrus Overney
Leovardiae). De tuin is naar de bewaard gebleven aanwijzingen en een kadastrale kaart uit het begin der i9de
eeuw opnieuw in den ouden trant aangelegd.
2. Ronde steenen WATERMOLEN (1835, afgebroken in
1932).
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Sappemeer.
e. De NED. HERV. KERK, in 1653—'55 op last der stad
Groningen in navolging van de kerk te Willemstad,
vermoedelijk door Conraet Roelefs, gebouwd als een
achtkant kerkje met koepeldak, is ernstig geschonden
door een plompe (inwendige) verbouwing in 1 79 1 tot
kruiskerk met lagere traveeën in de hoeken, nadat het
koperen dak was gesloopt en het bovendeel der muren
aan vier zijden van het achtkant ten deele uitgebroken;
verder door beklamping en gedeeltelijke bepleistering.
Aan den oorspronkelijken toestand herinnert behalve de
achtkante grondvorm slechts het zandsteenen pilasterpoortje (165 5) met het wapen der stad Groningen in de
bekroning. Vrijstaande klokketoren (1783, het bovendeel
vernieuwd in 1898, blijkens steenen). De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (± 1 700) met gesneden paneelen.
Vier banken (XVII B), waarvan een met overhuiving,
waaronder gesneden draperie en het wapen-Star Lichtenvoord en -Swartten in cartouche en een met in het fronton
het wapen der stad Groningen.
Een koperen Avondmaalsschotel (XVII• A), met afbeelding der verspieders van Kanaan, bevindt zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.

h. Ten huize van den heer Wildervanck bevinden
zich een groot keukenstuk (paneel, J i 5 8o, vermoedelijk
Vlaamsch werk) en veertien portretten : mans- en vrouweportret (paneel j 1615 a 1620, door een onbekende),
mans-, vrouwe- en kinderportret (o.s. i 63 en 1634,
door een onbekend Hollandsch meester), meisjesportret
(paneel, : 1635 à 1640, door een onbekende onder invloed van Rembrandt), damesportret (1 1660, door een
onbekende), mansportret
(1666, door een onbekende),
p
Guiljaum Dircksz van Bleijswijck (+ 1670, door een onbekende) en zijn vrouw Catharina van Wel (1693, D. M.
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L. Court fec.), vrouweportret (16 93 , D. M. L. Court f.),
Abraham van Bleijswijck (H. Serin f.) en zijn vrouw Anna
Antonia van Hemert (H. Serin f. 1714); mansportret met
wapen-Van Hemert (Collarius pinxit 1737).
SCHEEMDA.
Eeksta.
e. De NED. HERV. KERK, in 18 7 1 gebouwd ter vervanging van een rijzige kruiskerk in den trant van die te
Zuidbroek, bezit uit het afgebroken gebouw:
Rijkgesneden preekstoel (1636, trap nieuw), de kuip
met ingelegde paneelen tusschen vrijstaande Ionische
zuiltjes.
Avondmaalstafel (XVII A).
Twee koperen kaarshouders (XVII).
Orgel (XVIII).
Zilveren Avondmaalsbeker (1764) met in den bodem
het wapenstempel van den ambtman Sebo Ockens.
Een aantal zerken ligt omgekeerd als kerkpad op het
kerkhof.
Nieuw-Scheemda.

e. De NED. HERV. KERK, een rechtgesloten zaalkerk
met spitsboogvensters, waarvan in 1661 de eerste steenlegging plaats vond, blijkens een steen met de wapens der
eerste kerkvoogden en predikant in den in 1906 vernieuwden voorgevel, bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (XVIII B ?) met
twee koperen tweearmige kaarshouders.
Verscheidene koperen bankkandelaars (XVIII).
Orgel (1695, door Schnitger ?).
Eenige zerken o.a. met wapen en hoekmedaillons uit
1668 en 1748 en twee rijke (1 762) in stijl Lodewijk XV.
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Twee kroontjes (XVIII), acht-lichts.
Zilveren Avondmaalsschotel (1 75 2, merk van Arnoldus van Essen ?) en twee bekers (1826).
g. Achtkante WATERMOLEN (1 79 8) in den Westerschen
molenpolder.

Scheemda.
e. De NED. HERV. KERK is een gewijzigd laat-gothisch,
volgens een gedenkbord uit 1896 in 1515 gesticht gebouw, gewijzigd in 1626 door wegbreken der beeren en
verlaging der vensters, het inwendige voorts in i 792, de
vensters opnieuw in 18 5 2, de westgevel en de omlijsting
der vensters inwendig nogmaals in 1888 ; aan de zuidzijde
een rechthoekig uitgemetselde traptoren. Zware en lage
vrijstaande toren (XVIa), welks rechtopgaande muren
oorspronkelijk werden afgesloten door vier topgevels met
zadeldaktrappen, waarvan de oostelijke en westelijke bij
den herbouw van het bovengedeelte in 188 7 niet wederom
zijn aangebracht; natuursteenen portiek Lodewijk XVI
met Ionische pilasters en vazen. Inwendig thans een houten zoldering; in den westwand is nog de spitsbogige
muraal zichtbaar. In den toren een kruisgewelf, welks
ribben van vierkante doorsnede samenkomen in een sluitring. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII B) met ingelegde paneelen tusschen
Korinthische zuiltjes en een stuk van een doophek.
Twee koperen dubbele kaarshouders (XVIII ?).
Rijkgesneden laat-gothisch fragment (1 5 26, door magister Johannes Emedensis) van de tribune van het vroegere orgel (volgens het bord in 1740 door A. Hins verbeterd, in 1789 door T. C. Snitger vergroot, in 1874 door
een nieuw vervangen), waarvan de prachtige kas met
tribune zich bevindt in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Bank met fronton (XIX A) en een groot aantal oude
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eiken banken (XVIII); galerij met zuiltjes en snijwerk
(XVII) en festoenen Lodewijk XVI (1792, in dit jaar
werd de galerij blijkens het bord naar het koor verplaatst).
Talrijke zerken, o.a. voor Albert Horenken (t 1598),
Tiacktien Tammens (t 1628), lieutenant Wypko Hittiens
(t 1642).
Geverniste koperen kroon, tweemaal zes-lichts en
kroontje, zes-lichts (beide 1 81o).
Avondmaalszilver : beker (merken : gekroonde 0, IG),
twee schotels (i82.1) en een grootere (1840), kan (185o).
Twee klokken, een kleine gegoten in 1 5 76 en een groote
in 1625 door Claes Sickmans.
g 1-2. Achtkante WATERMOLENS in de polders „De
Dellen" (I 8 53) en Scheemderzwaag (opgericht in 1 878).

Westerlee.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1776 ter vervanging van een middeleeuwsch gebouw (H. Georgius), is een
zaalkerkje met rondboogvensters, versterkt door aan den
voet uitgezwenkte pilasters, met een toren, afgesloten door
een pyramidaal dak; aan de zuidzijde van den toren een
pilasterpoortje, waarboven een gebeeldhouwd natuursteenen opzetstuk Lodewijk XVI, o.a. met opschrift
herinnerende aan de stichting en St. Joris den draak verslaande. Inwendig stuc-pilasters en hoofdgestel, gedrukt
houten tongewelf. De kerk bezit:
Gelakten preekstoel in stijl Lodewijk XV, met allegorische vrouwefiguren op de kuip, doophek en voorlezerslezenaar Lodewijk XV, een geverfde bank met opzetstuk, waarin het provinciewapen, twee koperen kroontjes, tweemaal zes-lichts (alles uit den bouwtijd).
Orgel (18 17).
Gedreven en gegraveerden Avondmaalsbeker (1715,
merken: Groningen, Johannes Dronrijp), met voorstele.
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lingen der Annonciatie, Geboorte, Beweening aan het
kruis en een daarnaar gevolgden beker (i 8 3 7).
Klok, in 1 760 door J. Borchardt te Enkhuizen gegoten,
-geschonken door Stad en Lande.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling : hout op
steen, houten kap.

SLOCHTEREN.
Harkstede.
e. De NED. HERV. KERK, blijkens een gedenkbord in
169 2-1700, in den trant der middeleeuwsche Groninger
baksteenkerken, doch met detailleering uit den eigen tijd,
gesticht door den Ommelander syndicus Henric Piccardt
en zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers en gebouwd door
den metselaar Henric Coeur en den timmerman Geert van
der Aa van Groningen, is een door twee lage beuken,
waarover riblooze kruisgewelven met gordelbogen, onderkelderd driezijdig-gesloten gebouw van vier traveeën;
over de (van het W.) derde travee aan de noordzijde een
vierkante uitbouw, waaronder de grafkelder van het geslacht Piccardt en aan de zuidzijde een van een vroegere
kerk afkomstige en oorspronkelijk vrijstaande toren
(XIII A), vermoedelijk in 16 5 7 (blijkens een steen met
het wapen der stad Groningen in den zuidgevel) of anders
bij den bouw der kerk hersteld en van een houten spits
van twee open achtkante geledingen op het afgeknotte
dak voorzien. Tweemaal versneden beeren en spitsboogvensters. Een steenen trap voor den gevel — waaraan
verbonden een trap naar de beun (1824 ?) leidt naar de
rechthoekige ingangsnis met een rondbogige, door blokken verlevendigde ingang, waarboven het wapen-Piccardt en Rengers en een cartouche, herinnerende aan den
bouw in 1694; hooger in het gevelveld een relief: Johan-
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nes de Dooper en Abel ( ?), het Lam Gods aanbiddende.
De zware toren heeft aan de zuidzijde nog vier rondboognissen met verschillend gevormd vlechtwerk en het wapen
der stad Groningen (16 5 7) en hooger aan de drie vrijliggende zijden eenvoudige ronde galmgaten. Inwendig
kruisribgewelven op schalken -- waartusschen bij het
oostelijk gedeelte onder de vensters spaarnissen, gedeeld
door met rondbogen verbonden zuiltjes -- op welker
kapiteelen het wapen-Piccardt en -Rengers. Op de verdieping van den uitbouw een kerkekamer, waarvoor het
orgel. In de sluiting een relief: Mannaregen ( ?). De toren
heeft inwendig aan alle zijden op geringe hoogte diepe
rondbogige nissen. De kerk bezit:
Geverfden gesneden preekstoel (+ 1 700), bekroond
door een figuur met bijbel.
Orgel met geverfde gesneden kas (+ 1 700) met het
wapen-Piccardt en -Rengers.
Banken (I 1 700), boven die (achteruitgezet) onder de
kerkekamer teksten in gesneden omlijsting.
Epitaaf (+ 1700) met treurende putti en doodssymbolen, naast den ingang tot den grafkelder in de kelderverdieping ; bij de kosterswoning een zerk (1656).
Eenige gebrandschilderde ruitjes (1695 , in de kerkekamer) met de namen en sporen der wapens van Henric
Piccardt en Anna Elisabeth Rengers.
Gedenkbord van den bouw (± 1700), in de kerkekamer.
Avondmaalszilver : twee bekers (merken : Groningen
1700, Johannes Dronrijp) met balustervoet, geschonken
door Henric Piccardt en echtgenoote, een diaconiebeker
van Scharmer (1724, geen zilver?), een blad (merken:
Groningen 172 5 , Barent Pootholt ?), \ bij combinatie met
Scharmer aan Harkstede overgegaan en een (i850).
Klok, in 1818 gegoten door Andries H. van Bergen en
M. Fremy.
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g 1. Een paar gedenksteenen van het afgebroken huis
„Klein-Martijn" van Piccardt bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.

2. Achtkante KORENMOLEN (-1- 18 3 o) met stelling : geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.
3. Achtkante WATERMOLEN in den polder „Het Lageland" (opgericht 1877).
4. Klein-Har k st e d e. Spinnekop-wATERMOLEN in
den Bakkerspolder.
Helium.
e. De NED. HERV. KERK, in 12 95 gesticht, is een zeer
gewijzigd (schipankers : 1646) en door een pleisterlaag
bedekt -- waaronder vooral bij het best bewaarde koorgedeelte veel tuf moet schuilgaan -- halfrond-gesloten
gebouw met een van groote steen gemetselden toren,
welks benedendeel eveneens veel tuf zou bevatten, afgesloten door een laag inspringend houten bovendeel met
ingesnoerde spits (XIX); de toren en het koor zijn op
veldkeien gefundeerd. De sluiting heeft nog lisenen en hooggeplaatste flauw-spitsbogige gedichte vensters of nissen.
Bij den toreningang op blokken: 1795 en in den sluitsteen de wapens-Rengers en -Lintelo (?). Inwendig een
houten zoldering. De kerk bezit:
Geverfden en vergulden preekstoel (1 75 0, trap jonger)
met gesneden paneelen Lodewijk XIV, in het middelste
waarvan het wapen van L. S. Rengers.
Geverfde bank met opzetstuk (XVII B of wat later),
waarin de wapens-Ripperda en -Rengers.
Zerk met rijk gebeeldhouwd wapen in cartouche-omlij sting voor Anna Margaretha Ripperda-Rengers (t 1663)
en voor de kerkdeur een fragment met de wapens-Rengers
en -Ten Water.
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Twee ronde wapenborden, een gebeeldhouwd met het
wapen-Rengers, waaronder bordje: 1568 voor Frans
Rengers van de Post en een geschilderd voor Egbert
Rengers (t 1587), en een geschilderd ruitvormig bord
(1630) met het wapen-Van Ittersum.
Zilveren beker (merken: Groningen 1665, Henrick
Muntinck) met het wapen-Rengers-Ittersum.
Klok, in 1300 (?) gegoten.
Kolham.
a. Een alhier gevonden muntje van Antoninus Pius
bevindt zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, een gepleisterd driezijdig
gesloten zaalgebouw, waarin spitsboogvensters, met dakruiter op den gevel (boven den ingang het provinciewapen en: 1641) bezit:
Preekstoel (+ 16 5 0, gelakt) met boogpaneelen.
Luifelbank met zijschotten en wapen-De Sandra Veltman (--1-, 1700).
Zerk voor ds. Gualtherus Piccardt (t 1 742) met wapen
en draperie.
Zilveren gegraveerden Avondmaalsbeker (XVIIB, geen
merken) en schotel (merken: Groningen 1705, C L ?),
geschonken door den unicus collator H. de Sandra Veltman.
Klok, in 1808 door Andries Heeres van Bergen gegoten met den naam en het wapen van den unicus
collator H. de Sandra Veltman.
g 1--- 2. MOLENS. Dorp : achtkante korenmolen met
stelling (1906, achtkant en kap afkomstig van een watermolen aan de Borgsloot, daarvóór iets ten Z. afgebrande
achtkante grondmolen); achtkante watermolen (18 5 6) ;
riet op veldmuren, in den Kolhamster Westerpolder.
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Scharmer.
Op het kerkhof der grootsche in 1824 afgebroken
kerk bevinden zich nog enkele zerken met wapens, de
oudste van 1605.
e.

g 1-4. Achtkante WATERMOLENS in den Scharmer
Kloosterpolder, thans Polder Scharmer (opgericht 1845),
den polder Scharmer Laagveenontginning (opgericht
1 904), den Rozenburger Molenpolder (opgericht 1878)
en den Oostpolder (opgericht 1 885).

Schildmeer.
g 1--,5. Om het meer WATERMOLENS in den Tatjehórnder molenpolder (opgericht 1868, overgebracht van
den zuidoever), den Zandwerfpolder (opgericht 1892,
Helmster molen, riet op hout en steen), den Overschildpolder (18o6, achtkant, riet op veldmuren) en den Uiterbuursterpolder (i8 9o, na afbranden vorige molen uit 1 800,
achtkant).

Schildwolde.
De NED. HERV. KERK iS een gepleisterd, 5/8-gesloten
zaalgebouw, in 1686 blijkens den ingangssluitsteen gebouwd (op oudere grondslagen ?), waarbij een indrukwekkende vrijstaande toren (XIII B, onoordeelkundig
hersteld in 182 9 blijkens ankers, voorts in 1885, 1904--05
en 1 92 9, vooral in het zuidwestelijk bovengedeelte). Deze
met geringe verjongingen opgaande toren is gedekt met
een gemetselde, van de hoekpunten der vier topgevels
opgaande achtkante spits. Oorspronkelijk klaverbladvormig getoogde (?) ingang aan de zuidoostzijde. Flauwspitsbogige galmgaten, geflankeerd door gelijke spaarnissen (meest met kraalprofiel in den boog, de nissen ten
deele nog met vlechtingen) tusschen een benedenste
e.
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boogfries, waaronder en waarboven zaag- of muizenlanden, en het afsluitende spitsboogfries. In de puntgevels
klimmende smalle spaarvelden, ten deele nog door de
oorspronkelijke boogjes gedekt en onderling door zuiltjes of stijlen gescheiden, waarbinnen spitsboognisjes met
vlechtingen (een enkele met kraalprofiel). De kerk bezit:
Preekstoel (1661, gemerkt G G W en huismerk) met
dorpsch snijwerk en getorste zuiltjes aan de kuip.
Dubbelen koperen kaarsarm (XVIII).
Twee banken (+ 1660) met gesneden friezen en zijstukken met pijnappels en opengewerkte paneelen, waarvan de eene met opzetwapen-Venhuizen en -boeren
familie en de andere met overhuiving op schroefzuilen,
waarboven eenrijk opzetstuk : cartouche met festoenachtige
motieven en wapen; voorts een bank (XVIIId) met overhuiving, waarop het wapen-Wijchgel.
Verscheidene zerken, de oudste van 1601, voorts voor
J ele van der Laer (t 1620), Gerbrandt Froom (t 1666),
Jan Geertsema (t 1758) en Hermanna Verhagen (t 1761).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een grooten op drie
leeuwtjes met gedreven voet en gegraveerde voorstelling
van den zeeslag bij Duins (merken : Groningen 1644,
W en J ineen), in 1806 geschonken door Mevr. WijchelGeertsema en een door haar in 1845 geschonken.
Uurwerk (1 702, door R. Symons, in 1 908 hersteld).
Twee klokken, waarvan een in 1603 gegoten door
Gregorius Gregori uit Halle (Saksen) en een in 1785
vergoten door C. Fremy en M. F. Heidefeld.

g

1-4. ACHTKANTE MOLENS. Korenmolen met stelling „De Hoop" (1809 of 1819, door den molenbouwer
Kunst uit Niewolde, in plaats van standerd) ; watermolens
in den Zandwerfpolder, den Overschildpolder (1872,
hout), den Zandjerpolder (1892, vroeger houtzaagmolen
van Foxholsterbosch, de vorige molen ± 1879 verkocht
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naar den Fledderboscherpolder in Tenboer) en den
Kloosterpolder (opgericht 1799).
Siddeburen.
e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd en door het
inbreken van groote vensters gewijzigd gebouw (westelijk
gedeelte XII A, oostelijk gedeelte en geheele overwelving
XIII A) van vier traveeën met ietwat inspringende en
hoogere halfronde sluiting en een forschen zadeldaktoren
(naar het schijnt verlaagd XIX A). Het muurwerk der
twee westelijke onversierde traveeën bestaat uit tuf. De
beide oostelijke traveeën hebben in het bovendeel der
muren een door een rondboogfries afgesloten doorgaand
spaarveld, de sluiting zeven van den grond opgaande rondbogige spaarvelden, waarboven een lichte verjonging. De
toren bestaat uit een van tuf opgetrokken benedendeel,
waarin groote (thans rechtgesloten) spaarvelden, een geleding van afwisselende lagen tuf- en baksteen en een laag
baksteenen bovendeel met tentdak; boven den ingang
een steen: I8o 3 , doelende op een plaatselijke vernieuwing
(in 1 9 32 op zeer schendende wijze herhaald). Inwendig
over de diepe westelijke travee een koepelachtig gewelf
op acht ribben, onderling bij hunne samenkomst door,
tegen een sluitring stootende, klaverbladstaven verbonden,
over de drie andere traveeën meloenvormige koepelachtige,
in vischgraatverband gemetselde gewelven met vier in
een sluitring samenkomende ribben, alle gespannen tusschen rondbogige muraalbogen en spitsbogige gordelbogen (beneden schuin weggehakt), geschoord door inwendig gemetselde beeren; over de sluiting, afgescheiden
door een rondbogigen triomfboog, een lager koepelachtig
gewelf met vier (twee van kraagsteenen opgaande) ribben, waartusschen, bij hunne vereeniging in een fraaien
druiper, klaverbladstaven. De sluiting heeft inwendig
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onder de vensters eveneens van den grond opgaande rondbogige nissen. De kerk bezit :
Geverfden preekstoel (XVIIc) met eenig snijwerk en
Ionische zuiltjes aan de kuip, en gesneden doophek
(XVIIc) met siertrossen op de stijlen.
Voorlezerslezenaar (gemerkt : I, 1693 R B), waaronder
randje met gothisch motief.
Koperen doopbekken (1811).
Verscheidene zerken, de oudste van 1665.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een (1762, merken:
Groningen, Barent Pootholt) met het wapen van L. S.
Rengers, toparcha in Siddeburen, en een (1831).
g 1-3. MOLENS. Achtkante korenmolen met stelling
„Windlust" (1 871, daarvoor aan de Ouden Weg ten N.O.
van de kerk); achtkante watermolen (tegen 1800) in den
Kleine Oostwolderpolder en in de Oostermeeren : Noorderpolder 0807); Spinnekop (?) in den Ruigsterpolder
(opgericht 18 78 ?).

Slochteren.
a. Een aarden potje (laat-Karolingsch), van hier afkomstig, is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De NED. HERV. KERK, in 1 78 3 (volgens een steen
boven den ingang in den noordgevel) op last van mr.
Hendrick de Sandra Veldtman herbouwd en vernieuwd,
is het door aanzienlijke verlaging der muren, het inbreken
van groote vensters, enz. verminkte en na brand in 1881
gepleisterde overblijfsel van het dwarspand eener grootsche kruiskerk (+ 1300). De noord-, zuid- en westgevels
vertoonen uit- en vooral inwendig nog sporen van de
oorspronkelijke behandeling : van den grond opgaande,
door colonnetten gescheiden hooge spitsbogige spaarnissen, waarboven het benedendeel van nissen en gedichte
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vensters, enkele nog met rondstaaf. De ten 0. vrijstaande,
met een geringe verjonging opgaande, zadeldaktoren
(XIII B) heeft een eenvoudigen rondbogigen zuidingang
en aan zuid- en noordzijde twee — waaronder een klein
rondbogig gat -- aan oost- en westzijde drie galmgaten;
in de topgevels met twee spitsboogjes gesloten, klimmende spaarnissen, waarin nog grootendeels verschillend gevormd vlechtwerk. Inwendig ter hoogte van de tweede
zoldering inkassingen voor een gewelf. De kerk bezit:
Ronden preekstoel (XIX A).
Enkele zerken, de oudste voor Zeino Henrick Rengers
(t 1613) met gebeeldhouwd wapen in cartouche en
hoekwapens.
Twee koperen bolkronen, tweemaal zes-lichts, en een
kroontje, zes-lichts (XVIII).
Rouwborden voor Anna Elisabeth Piccardt-Rengers
(t 1704) en Henric Piccardt (t 1712).
Gedreven en gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker
(merken: Groningen 1632, Berent Alberts).
Koperen collectebus (1768).
Klok, in 1373 gegoten, naar het schijnt afkomstig uit
de afgebroken kloosterkerk te Wittewierum.
g I. De FRAEYLEMABORG is een oud, door grachten
omgeven, wellicht in oorsprong middeleeuwsch, doch
sindsdien zeer gewijzigd en grootendeels gepleisterd
gebouw, dat van den oorspronkelijken toestand slechts
den grondvorm, een hoofdgebouw met boven het dak
oprijzenden, door afschuining der hoeken van vier- tot
achtkant overgaanden toren (XVII ?) met ingezwenkte
afdekking, en met loodrecht op het gebouw staande korte,
naar voren springende vleugels heeft behouden. Het
hoofdpaviljoen heeft een risaliet met omlijste middentravee
en balustrade (XVIII B). Inwendig een vestibule, waarin
een ordonnantie met stucwerk-Lodewijk XVI, afkomstig
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van de laatste verbouwing (1 7 81), een kamer met fraai
gesneden eiken schoorsteen (+ i 700), waarin het wapenPiccardt en met een beschilderde balkenzoldering, in de
groote zaal een schoorsteenstuk : Willem III door Brandon, een eenvoudige schoorsteen (XVIIIc) van marmer
en stuc, een kamer met twee witjes, waarvan een (1775,
door E. van Drielst), in de achterzaal stucwerk en een
kamer met geschilderd behang (XVIIId). In het park
verscheidene vazen (XVIII), waaronder een groote
(XVIIId). In het slot hangen de volgende doeken: twee
kerkinterieurs (door P. Neefs), twee genrestukken (door
H. Mommers), twee italieniseerende landschappen (door
A. Pijnacker), portret van den syndicus Piccardt (door
J. Sterrenberg), een harpspelende David (f 1 700, heet
te zijn besteld door H. Piccardt), verschillende portretten
van het geslacht De Sandra (XVII—XVIII) o.a. generaal
De Sandra (door Pieter van Onraet) en twee andere
(door denzelfde), vier (door Corn. Troost) en een kwartierstuk-De Sandra (16 79) ; voorts twee kanonnetjes met
het wapen-De Sandra, eenige in de omgeving gevonden
urnen met bijpotjes, enz.
2. In de herberg, vroeger het RECHTHUIS, „Het Hoogehuis" worden verschillende schilderijen bewaard 1) : een
vrouwsportret (15 72, aet. 47), een mansportret (1595, aet.
68), een vrouws- en mansportret (beide 1617, „aet. 5 7 en
5 9") met wapens, en voorts een idyllische groep van drie
kleine meisjes (+ 1700 ?).
3--7. ACHTKANTE WATERMOLENS in den Oosterpolder (1787, „Meneersmeulen"), den Kleinen Oosterpolder
(opgericht 1825), den Grooten Polder (1783), den Kooipolder (1903), den Ruitsterpolder (opgericht 1829) en
den Hooilandspolder (opgericht 1 898, oorspronkelijk
oliemolen van Onderdendam).
1)
I 8o

Op het tijdstip van opname.
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STEDUM.
Garsthuizen.
De NED. HERV. KERK I ó 7 1) bezit:
Zerken met wapens en kwartieren voor Johan Huininge
ab Oostwold (t 16 39) met diens echtgenoote Anna Maria
Tiarda van Starckenborch (t 1638), Anna Bertha van
Ewssum (t 1661) en ds. Johannes Samshusen (t 1662)
met zijn echtgenoote Lucia Barthelts (t 168o).
Zilveren Avondmaalsbeker (i7í4) met de wapensLintelo en -Levee.
E.

g 1. Van den voormaligen DIJKUMBORG of Huize
Hissema is het borgterrein nog herkenbaar.
2. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1 839), geasfalteerd hout op steen, geasfalteerd houten kap.

Stedum.
Twee bronzen Romeinsche beeldjes en een paar
potjes (terpentijd) uit de wierde van Krangeweer, alsmede
aardewerk (terpentijd), een bronzen mantelspeld (volksverhuizingstijd) en een versierde paardekoot (terpentijd),
in de wierden van Stedum aangetroffen, bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
a.

e. De thans NED. HERV. KERK, vermeld in 124 5 en in
1257, in 1877-78 hersteld door den architect J. J. van
Langelaar uit Breda, bestaat uit een schip van twee traveeën, een dwarspand, een (niet voor den dienst gebruikt)
koor van één travee (alle XIIIc) met vijfzijdige sluiting
(XV A), en, op geringen afstand van het schip, doch met
de kerk verbonden, een zadeldaktoren (XIII A, later,
vermoedelijk XIV verhoogd, hersteld in 1620 blijkens
steen); bij de aansluiting van koor en noorderdwarsarm
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een (bij de restauratie vernieuwde) sacristie met verdieping.
Uitwendig : tegen het 13 de-eeuwsche gedeelte meest bij de
restauratie aangebrachte beeren, waartusschen in elke
travee een reeks van vier spitsbogige spaarvelden, hier en
daar nog door schalken met kapiteeltjes gescheiden, waarboven een reeks van vijf nissen of vensters (met kraalprofiel) en een fries van rondboogjes op verschillend
gevormde draagsteenen. In de westelijke schiptravee gedichte rondbogige ingangen met kraalprofiel, in den zuiderdwarsarm een holgeprofileerde rondbogige ingang; in
de toppen van het dwarspand aan de zuidzijde zes klimmende spitsboognissen met kraalprofiel en aan de noordzijde door colonetten met kapiteeltjes gescheiden spitsbogige spaarnissen. De koorsluiting heeft eenvoudige
groote spitsboogvensters en tweemaal versneden beeren.
De vlakopgaande toren heeft aan de westzijde dubbele
hoekverzwaringen (blijkens een steen aangebracht in i 8o8,
vernieuwd in 1836) en aan iedere zijde drie rondbogige
galmgaten, waaronder reeksen van rondbogige spaarvelden en waarboven aan de oost- en de noordzijde groote
spitsbogige spaarvelden met twee gedichte nisjes. Inwendig is de kerk, behoudens de sluiting met stergewelf,
overdekt met meloenvormige koepelachtige gewelven,
gespannen tusschen spitsbogige muraalbogen en gepolychromeerde tweeledige gordelbogen, het vooruitspringend
gedeelte op, van baksteenen kapiteelen voorziene, driekwartzuilen ; deze gewelven hebben acht in ringen samenkomende, van den grond opgaande ribben. De wanden
hebben in elke travee onder de vensters een reeks door
colonetten met baksteenen kapiteelen gescheiden spitsbogige spaarvelden (in den westwand van den zuiderdwarsarm slechts geschilderd), in den oostwand van het
dwarspand echter twee spitsbogige nissen met dubbel
kraalprofiel (in den zuiderdwarsarm gedicht) ; in den westwand van den noorderdwarsarm twee lage zeer kleine
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lichtopeningen. De westelijke scheptravee wordt naar
het W. afgesloten door twee op een middenpijler rustende
holgeprofileerde spitsbogige scheibogen. In den toren
een gemetselde open klokkenstoel, vermoedelijk vrijwel
gelijktijdig met den toren gebouwd. De kerk bezit;
Rijken preekstoel (16 7 1, gelakt), met gesneden paneelen,
waarop het wapen van Johan Clant en doodssymbolen,
tusschen gegroefde Korinthische zuiltjes met versierd
voetstuk, en friezen.
Eenvoudig doophek (XVII B).
Orgel (168o, grootendeels vernieuwd in 1 7 88 door
Dirck Lohman en Gerhard Diederieg Lohman van
Embden, op last van T. A. Gerlacius) met balustrade,
in het midden waarvan een groot paneel (168o met
snijwerk en twee figuren (Heracles en Minerva ?) te
weerszijdenvan het alliantiewapen-Gerlacius en -Gockinga.
Dubbele heerenbank (1669 of XVII B, gelakt), de overhuiving op getorste Ionische zuiltjes met fries en bekroond
met het wapen van Johan Clant in omlijsting, en het
achterschot geflankeerd door voluutpaneelen.
Vele eenvoudige banken (1669 of XVII B, gelakt), het
achterschot der westelijkste in het schip met spijlen en
bekronend Tankwerk.
Fraai gebeeldhouwd marmeren grafmonument (1672,
door Rombout Verhulst) voor Adriaan Clant (t 1668),
opgericht op last van zijn zoon Johan met het liggende
beeld van den overledene op de tombe, waarachter
een groote cartouche met opschrift, geflankeerd door
kwartierschilden.
Zandsteenen zerk voor Andelof Nittersum (t 1471) en
zerk met koperen wapen voor Johan Clant (t 1694),
toegang gevende tot den grafkelder van het geslacht
Clant.
Op de gewelven een (in den zuiderdwarsarm verdwenen) beschildering (op het kruisingsgewelf gedateerd
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1418) met rankwerk en kleine bijbelsche figuren en
symbolen; een paar wijdingskruisen in het koor.
Koperen kroon (XVIII), tweemaal zes-lichts en enkele
kaarshouders (XVIII).
Twee gesneden wapens (XVII B) : -Clant en -Hinkart
en -Clant en -Coenders (in de sacristie); wapenborden voor
Johan Horenken (t 1654), Adriaan Clant (t 1665), Anna
Clant-Coenders (t 1665), Johan Clant (t 16 94), Elisabeth
Lewe-Clant (t 1696), Everhard Frederik van Lintelo
(t 1761) en Petronella van Lintelo-Lewe (t 1761), twee
voor douairiere Hochepied-Gerlacius (t 18z6); voorts
twee looden, vijf koperen en drie zilveren platen van
doodkisten. In de consistorie een bord met data betreffende
preekstoel, orgel enz.
Vaandel (1788) met „Vivat Oranje" en wapens.
Klok, in 1300 gegoten.
In de pastorie een portret van Johan Clant (t 168o,
doek).
g I. Van den in 1669 door Philip Vingboons herbouwden BORG NITTERSUM is tusschen de oude grachten
het voorplein met een overgebleven schathuis nog herkenbaar.
2 - 8. MOLENS. In het dorp de achtkante pelmolen
met stelling „De Zilvermeeuw" (het achtkant van den
korenmolen „Windlust" te Enumatil, in 1891 gebouwd
ter vervanging van een lagen achtkanten bovenkruier);
watermolens in den polder „De Bult" (1868, achtkant),
den Westerkrangeweerster polder (opgericht voor 1800,
ronde steenen molen), den Ooster Krangeweetsterpolder
(De Volharding 1857, vernieuwd in 1915), den Krangeweersterpolder (1867, achtkant), den Docterspolder (1915,
achtkant) en den Barnheemsterpolder (opgericht in 1868,
achtkant) : riet op veldmuren, rieten kap.
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Westeremden.
a. De in het terpengrafveld en in andere deelen der
dorpswierde gedane vondsten (VI--VII), waaronder twee
runenhoutjes, aardewerk, beenen, houten, bronzen en
ijzeren voorwerpen enz., bevinden zich alle in het Museum
van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Andreas), reeds bestaande
in 12I 7, in 1238 door brand geteisterd en daarna vermoedelijk met behoud van de koortravee en een deel van
het overige muurwerk herbouwd, oorspronkelijk waarschijnlijk een kruiskerk, is een rechtgesloten geschonden
gebouw van vier traveeën, hoofdzakelijk van baksteen,
doch met nog veel tufsteen van den oudsten bouw.
Boven den ingangssluitsteen in den, blijkbaar herbouwden,
westgevel een gedenksteen, herinnerende aan den bouw
van den dakruiter in 18o8. Uitwendig nog lisenen, waartusschen bij de twee westelijke traveeën gedeelten van
een rondboogfries, dat voorts onderbroken wordt door
drie (twee aan de noordzijde, een gewijzigd aan de zuidzijde) hooggeplaatste rondboogvensters, uit- en inwendig
met kraalprofiel. In de derde travee aan de zuidzijde een
groote gedichte spitsboog. In de zijmuren der koortravee
twee rondboognissen met vullingen in keperverband.
De, niet tot den oudsten bouw behoorende (?), sluitgevel
heeft beneden een groep van drie (gedichte) flauw-spitsbogige vensters met kraalprofiel en kapiteel-ringen, geflankeerd door rondbogige spaarvelden in keperverband;
hierboven vier door zuiltjes met zandsteenen kapiteelen
gescheiden en met een driepas gesloten spaarvelden — waarbinnen dergelijke, doch smallere spaarvelden in keperverband —, geflankeerd en bekroond door afgeknotdriehoekige spaarvelden, door stijlen gedeeld en met
vlechtingen versierd. Inwendig hebben de derde en de
koortravee hunne koepelachtige gepleisterde gewelven
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behouden. Het eerste, van baksteen in keperverband,
heeft acht in een rozet samenkomende ribben op kapiteeltjes ; een rondbogige gordelboog op halve zuilen scheidt
het van het lagere tufsteenen, ringsgewij s gemetselde
koorgewelf met zes in een sluitsteen samenkomende
ribben, waartusschen driepassen. In den oostwand beneden
een door twee spitsboogjes gesloten spaarvelden en ook
verder in de schipmuren overblijfselen van dergelijke
spitsbogige spaarvelden. De kerk bezit:
Geverfd koorhek (+ 165o) met snijwerk.
Geverfden preekstoel (+ 165o) met barokke boogpaneelen tusschen gecanneleerde zuiltjes en fries.
Dubbele bank (XVII A) en eenige banken met oude
zijstukken (XVII B).
Schilderingen : op het koorgewelf om den sluitsteen
lineair rank- en bladwerk (-+-- I2oo), op het andere gewelf met gepolychromeerde ribben mozaiekwerk (j 12 5o)
waarbuiten distelachtige motieven en boven de muralen
heiligenfiguren (+ 145o; de Zondeval is, bij de fixeering
in 1 926 door Jacob Por, afgevallen).
Twee klokken, iri 1685 te Emden in Fivelingoo vergoten, de kleine volgens het opschrift door Carolus
Spronneaux en Hugo Weri.
Fragmenten van zandsteenen sierdeelen bevinden zich
in het Museum van Oudheden te Groningen.
Achtkante KORENMOLEN met stelling „De Vlijt"
(1856, door den molenmaker H. Bremer).
g.

TENBOER.
Garmerwolde.
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit het dwarspand en
het koor (XIIIc) eener voormalige kruiskerk, waarvan
het schip ± 185i is gesloopt; ten N.O. een vrijstaande

186

TENBOER

zeer zware, door een zadeldak gedekten toren (+ i z 5 o).
Bij de aansluiting van den zuiderdwarsarm en eenig muurwerk van het voormalige schip een rond uitgemetselde
traptoren. De kerkmuren worden geleed door van den
grond opgaande spitsbogige, ten deele nog van een kraalprofiel en in de koppen van vlechtwerk voorziene spaarvelden (één paar door colonnet gescheiden), waarboven
telkens twee flauw-spitsbogige (gedeeltelijk naar beneden
doorgetrokken) vensters met kraalprofiel, geflankeerd
door, meest nog met vlechtwerk gevulde, velden; hierboven in de oostelijke dwarspandgevels (en bij de zijgevels der koortravee sporen van) een rondboogfries. In
den noorderdwarsarm een klaverbladbogig getoogde ingangsnis (de ingang gedicht) met dubbelen kraal. De het
best bewaarde oostelijke sluitgevel (met ingebroken ingang) heeft echter vijf zeer hoog-opgaande spaarvelden
met kraalprofiel, in welker bovendeel, bij de drie middelste, spitsbogige vensters en, bij de buitenste, vlechtwerk,
en hierboven een fries van door zuiltjes gescheiden rond bogige spaarveldjes; in den top (met gewijzigde afdekking)
vier nissen met vlechtwerk in kraalprofiel, de binnenste
in klaverbladvorm gesloten, geflankeerd door recht gedekte nisjes met vlechtwerk, en geheel boven, een rond
casement met kraal. In de onderling eenigszins verschillende geveltoppen (de afdekking gewijzigd) van het dwarspand door colonnetten gescheiden klimmende spaarvelden met kraalprofiel en vlechtwerk. Inwendig : koepelachtige gewelven met acht, (bij drie gewelfvakken) in
een soort rozet samenkomende en van hoekschalken opgaande ribben, gescheiden door spitsbogige, met rondstaven gelede gordelbogen op grootendeels weggehakte
driekwartzuilen met ringkapiteeltjes. In de sluit- en de
westwanden van het dwarspand onder de omkraalde vensters van den grond opgaande, door colonetten met kapiteeltjes gescheiden, rondboognissen.
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De toren heeft een rondbogigen ingang en aan de
noord- en de zuidzijde drie, aan de oost- en de westzijde
twee eenvoudige galmgaten; de top van den westelijken
puntgevel is vernieuwd.
Inwendig diepe spitsbogige spaarnissen. De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel (174o).
Geverfd gestoelte (j 1700) met het wapen Julsingh.
Vele zerken, o.a. met wapens voor Bawe de Mepsche
(t '613), Everhardt de Mepsche (t 1646) in randomlijsting,
Rudolf de Mepsche (t 1657) in omranding, een zeer groote
en rijke voor Pompejus de Valcke (t 1727) en Anna
Lucia Julsingh (t 174o).
Avondmaalszilver : twee bekers, een groote en twee
kleine schotels, een kan (alles 1838).
Twee klokken, waarvan de slagklok in 1604 door
Gert Powels te Emden en de luiklok in 1614 gegoten.
g 1--2. WATERMOLENS. Langelandster molen (polder
opgericht 1829), geasfalteerd hout op veldmuren en molen
in „Het Hondegat" of Dijksterhuisterpolder, riet op
houten onderstuk.

Lellens.
e. De NED. HERV. KERK is een eenvoudig za algebouw
waarvan, blijkens een steen met cartouche-omlijsting,
waarboven het afgehakte wapen-Gruys, 1 o Juni 1667 de
eerste steen werd gelegd en dat door Jr. Hilbrant Gruys
en Geertruit Gruys-Horenken werd gesticht. Zij bezit:
Preekstoel (XVIIb, gelakt) met barok gesneden paneelen en friezen in den trant van Vredeman de Vries.
Gedreven koperen doopbekken (XVII ?).
Orgel (XVIIId), overgang van kabinetorgel naar het
gewone type.
Een bank met opzetstuk en zijstukken (XVIII A) met
het wapen-Wychgel (?) en
, een met lager
188

TENBOER

opzetstuk en zijversieringen (4- i 700) met uitgewischt
wapen-Tho Lellens of -Ompteda, en een groot aantal
eenvoudige banken (XVIII--rXIX A).
Verscheidene zerken, de oudste 1709, voorts voor
Cornelis Brontsema (t 1780), Catharina Brontsema-Menses
(t 1781) en Brontheies Brontsema (t 1786).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken: Groningen 1698,
Johannes Dronrijp) met gegraveerd wapen en een (1818,
gemerkt V G) met het wapen-Wychgel.
Klok, in 1686 gegoten door Carolus Spronneaux en
Hugo Veri, gegoten op last van Gruis en Cecilia Tam.
minga met hun wapen.
g. Aan den in 1897 gesloopten BORG OF HET HUIS TE
LELLENS herinneren nog : de oprijlaan, aan welker einde

een groot gesmeed hek en palen (XVIII), bij het terrein
met sporen der omgrachting een gesmeed hek (Lellensborg 18o 1 en Klinkenborg 1785), voorts in het schathuis
een cartouche (1681), een maskerkopje in een schelp
(XVII) en een luiklokje (1681), en in den tuin een gebeeldhouwd voetstuk (XVII) voor een tuinsieraad.
Een zandsteenen tuinvaas, van hier afkomstig, bevindt
zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
2. Achtkante

WATERMOLEN in

den polder Bouwlust

(1869): riet op steen.

Tenboer.
Germaansch aardewerk, netverzwaringen, spines en andere voorwerpen (alles terpentijd), van hier
schijfjes
afkomstig, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.
a.

De thans NED. HERV. KERK, de kerk van het voormalige Benedictijnenklooster is een rechtgesloten gebouw (XIII B) van vier traveeën met een nieuw torentje
e.
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op den, blijkbaar lateren, westgevel (XV). In den noordmuur teekenen zich af bij de beide oostelijke traveeën
de rondbogige schildbogen, en in den zuidmuur over
drie traveeën van het 0. behalve deze bogen --j waaronder twee gedichte rondbogige doorgangen naar de
kerk — ook de aanzetten der overwelving van verdwenen
gebouwen of gangen. Een ten W. vrijstaande toren moet
+ I 800 zijn afgebroken. In den door lijsten gedeelden
westgevel met dubbel versneden beeren een rondbogige
ingang met imposten en een sluitsteen, waarboven een
door spitsboognissen geflankeerd spitsboogvenster en
vervolgens drie spitsbogige spaarvelden met holle kanten.
De door lisenen en een waterlijst gedeelde zijgevels vertoonen boven die lijst telkens twee van een kraalprofiel
voorziene spitsbogige vensters (sommige gedicht, andere
naar beneden doorgetrokken), geflankeerd door dergelijke spitsbogige nissen (aan de noordzijde een paar naar
beneden doorgetrokken en tot vensters geopend, in het
midden van den k + wand geen nissen wegens den daar
driehoekig uitgemetselden traptoren) en boven, tusschen
de vensters en nissen, drie ronde casementen, de middelste
gedicht en die te weerszijde met vlechtwerk. Onder de
waterlijst welke in de twee oostelijke traveeën aan de
noordzijde hooger ligt — heeft de noordgevel : in de
westelijkste travee een spitsbogige ingangsnis, met kraalprofiel, waarbinnen een eveneens van een kraal voorziene
klaverbladbogig getoogde nis, met (gedichten) korf
bogigen ingang, geflankeerd door (niet tot den grond
doorgetrokken) spitsbogige velden, waarbinnen rondbogige nissen met kraal; in de tweede travee een tweetal
door een dubbele colonnet gescheiden, van den grond
opgaande spaarvelden; in de derde travee een spitsbogigen
(gedichten) ingang, de zuiltjes met kapiteeltjes, waarnaast,
tegen den traptoren een dubbele zuil met draagstuk (waarop vroeger de na te noemen Christuskop rustte ?).
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De sluitgevel heeft drie langwerpige spitsboogvensters,
geflankeerd door spitsbogige spaarnissen, waarboven
ronde casementen, de middelste met gedichte opening, de
overige met vlechtwerk; in den top een groot spaarveld,
waarbinnen klimmende, door colonnetten gescheiden
spaarvelden met verschillend gedekte (de beide middelste
klaverbladbogig) nissen met kraalprofiel en vlechtwerk
en, geheel boven, ruitvlechtingen. In den zuidwand een
steen (uit pastorie of klooster) : „sub domino Gerardo......
Abbat. Ao 1565". Inwendig een moderne vlakke zoldering. De rijkst behandelde, thans door een muur van de
preekkerk gescheiden, oostelijke travee heeft in de zijwanden en terzijde in den oostwand spits- of rondbogige
van den grond opgaande, meest nog omkraalde nissen,
waarboven een doorgaand smal spaarveld, onderbroken
door rondbogige nisjes en (deels verdwenen) zuiltjes; in
den sluitwand om de vensters colonetsgewijs opgaande en
onderling verbonden kralen, door ringen onderbroken.
De kerk bezit:
Houten balk met tekst en „Ao. 1618" (op den ingebouwden muur), afkomstig van het voormalige koorhek.
Geverfden preekstoel (XVIIc) met barokke lijstpaneelen
en friezen.
Twee overhuifde banken met o.s. nog drie en zes laatgothische holgeprofileerde armsteunen op zuiltjes (XVI).
Verscheidene zerken, de oudste van 161 7 ; eenige dienen
als kerkpad.
Twee houten kronen (XVIIId), zes-lichts.
Twee oude offerblokken.
Zilveren gedreven en gegraveerden Avondmaalsbeker
(1665, merken : Groningen, T en R ineen), en een in i8 5 o
geschonken beker.
Klok, in 1705 vergoten door Mamees Fremy.
In het Museum van Oudheden te Groningen een baksteenen Christuskop (XIII), van hier afkomstig.
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g 1-8. MOLENS. Ronde witte steenen korenmolen
(183 9); Grauwedij k : achtkante korenmolen met stelling
„Windlust"; watermolen in den Boltjerpolder (opgericht
1818, 1868 ?); Oosterdijkshorn: houten spinnekoppen in
den Reddingiuspolder (1867) en den Ten Boersterpolder
(1857); St. Annen : achtkante watermolen in den Lichtenvoortsterpolder (18 9 2 ?), riet op steen.

Tenpost.
a. Een bronzen munt van Antoninus Pius uit de wierde
ten W. van Tenpost bevindt zich in het Museum van
Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, een modern zaalgebouwtje,
bezit:
Geverfden preekstoel (XVIIb) met eenigszins barokke
paneelen en met lezenaar (XVIII A).
g 1. Ronde steenen
schijnlijk XIX).

KORENMOLEN met

stelling (waar-

2. Zeskante houten ZAAG- EN KORENMOLEN met stelling (18 5 2, oude korenmolen van Westeremden, het binnenwerk uit Oost-Friesland afkomstig).
Tezinge.
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit het door verlaging
van het muurwerk en anderszins verminkte koor van een
travee met uitwendig veelzijdig gesloten, doch inwendig
halfronde sluiting (-F 12 5 0) van de overigens in 1786 afgebroken kruiskerk van het voormalige Benedictinessenklooster Germania (in 1183 gesticht ?) en een toen van
de afbraak daartegen herbouwd westelijk kerkgedeelte,
blijkens het jaartal boven den ingang en een knip-teekening. In den zuidwand, der, evenals de sluiting door lise-
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nen versterkte, koortravee twee van den grond opgaande
spaarvelden met kraal-profiel en sporen van een derde,
waarin de ingang, inwendig nog met dubbelen kraal;
hierboven het grootste deel van een (gedicht) venster met
uit- en inwendig kraalprofiel en van een nis met vlechtingen. Op den noordmuur dier travee bevinden zich moeten
van rondbogen, waarboven een reeks spitsboognisjes,
vermoedelijk van vroegere aanbouwsels, en het benedendeel van twee gedichte vensters, geflankeerd door spaarvelden met vlechtingen, alles uit- en ten deele inwendig
met kraalprofileeringen.
Inwendig, in den noordwand een diepe nis met kraalprofiel voor den gedichten doorgang en onder de overblijfselen van het gedichte venster en de nissen drie van
den grond opgaande, door schalken met fraaie kapiteeltjes gescheiden spitsbogige spaarvelden. De kerk bezit:
Preekstoel (± 165o) met eenigszins barok-gesneden
lij stpaneelen.
Koperen lezenaar (XVIII).
Eenige zerken, waarvan de oudste 159(7 ?) voor Coppen de Mepsche, verder een (1664) met wapens en (voor
de kerkdeur) een met wapen-De Mepsche.
Tinnen Avondmaalsschotel (1699).
Klok, in 181 7 door A. H. van Bergen en M. Fremy
gegoten, voorts met de namen C. Fremy en U. van
Bergen.
gI

.

Een zandsteenen schouw (1564) uit de BOERDERI J
bevindt zich in het Museum van Oudheden

STUURWOLD

teGroningen.
Achtkante korenmolen met stelling
(1852): riet op steen; achtkante watermolens in den Kievitspolder (opgericht vóór 1854) en den Bovenrijgster of
Jan Nanningspolder (1799); Bovenrijge: zaagmolentje op
schuur.
2-5. MOLENS.
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Wittewierum.
a. Vaatwerk (terpentijd) uit de wierde is in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De huidige NED. HERV. KERK, een modern of althans geheel gemoderniseerd en gepleisterd gebouw, bewaart geen herinneringen aan de reeds in 1211 vermelde
en in 1238 vernieuwde kerk van de vermaarde Praemonstratenser abdij Bloemhof te Wittewierum. Zij bezit:
Bank (XVIIb) met wapen, gevierendeeld : 1 en 4 Rengers, 2 en 3 Polman, in cartouche, gehouden door vogels.
Verscheidene zerken o.a. een van zandsteen met gebeeldhouwde wapens voor Swer Renghers (t 1558), hardsteenen zerken voor Judith Wermelo Rengers (t 1618),
Johan Rengers (t 1626), Elysabeth Rengers (t 1634), Bawe
Jensema weduwe Johan Rengers (t 1636), Edsert Rengers
(t ' 6 5 2), en zijn vrouw Bawe Clant (t 16 5 2), Egbert
Rengers (t 1663).
Geschilderde wapenborden voor Lammert Schotto
Rengers (t 1779) en zijn vrouw Ambrosia Elisabeth
Bentinck (t 1 779) in gebeeldhouwde omlijsting Lodewijk
XVI.
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1654,
Hendrik Muntinck) met wapen-Rengers en -Polman.
Klok, in 182 9 door A. H. van Bergen gegoten, Rengers
Hora Siccama collator.

Woltersum.
De NED. HERV. KERK, blijkens de kerkeraadsnotulen in 183 7--' 3 8 vrijwel herbouwd naar bestek van
Pieter Kuipers, timmerman in Ten Boer en onder bestuur
van Willem Reinders, mr. timmerman in Woltersum, een
zaalgebouw met rondboogvensters binnen, van den grond
opgaande, rechthoekige spaarvelden, met een toren op
e.
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het vroegere koor (ter vervanging van een ten N.O. vrijstaanden toren), bestaande uit een hoog vierkant benedendeel en een laag achtkant bovendeel met rondbogige
nissen of galmgaten, bezit:
Preekstoel en een paar opzetstukken (XIX A) van banken.
Een steen (in het gebouw gemetseld) voor Johan van
Welveldt (t 1634) en een zerk (1769).
Koperen bolkroontje (XIX A), tweemaal zes-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (162 3 ; merken: dubbele
adelaar, P, onduidelijk) met wapen.
g 1. Achtkante
hout, rieten kap.
2.

KORENMOLEN

met stelling : riet op

Achtkante HOUTZAAGMOLEN (I 867), geheel van hout.

3-4. Achtkante WATERMOLENS in den Luddeweersterpolder (1802), van riet op veldmuren en den Blokumerpolder (1871).
TERMUNTEN.
Borgsweer.

e. De NED. HERV. KERK, een driezijdig gesloten zaalkerkje, blijkens steen gesticht in 163 5 en herbouwd in
18 81, met een toren (1 859), bezit:
Eenvoudigen preekstoel (1756).
Zerken onder de bevloering.
Klok, in 162 7 door Niclaes Sickmans in Groningen
gegoten.

Termunten.
a. De vondsten uit het alhier aangetroffen terpengrafveld (VI—VII) bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen.
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De thans NED. HERV. KERK, welke een overblijfsel
moet zijn der kerk van het in 125 8 door de abdij van
Aduard gestichte Cistercienserklooster Menterne of Termunt, waarmede in 12 99 het klooster Menterwold werd
vereenigd (-}- 1260), bestaat uit de rechtgesloten koortravee en de, blijkens den dubbelen triomfboog inwendig,
ietwat latere, aan drie zijden door latere muren gedichte,
kruising eenex voormalige kruiskerk; op den westgevel
een houten torentje. De muren der koortravee, vooral de
noordelijke en de sluitmuur toonen nog de oorspronkelijke
behandeling : zeer hoog opgaande spitsbogige spaarvelden
met kraalprofiel, de terzijde geplaatste door colonnetten
en de middelste door lisenen, beide rustende op kraagsteenen, gescheiden, binnen welke velden ronde casementen (in de sluiting met veelpassen) en daarboven een groep
van drie spitsbogige vensters en gelijke zijnissen met
vlechtwerk, alle met kraalprofiel; afsluitend rondboog
fries. De geveltop van den sluitmuur heeft zeven klimmende, door colonnetten gescheiden spitsbogige nissen
met kraalprofiel, waarboven nog een gedeelte van een
rondboogfries.
Inwendig heeft slechts de kruisingstravee haar koepelachtig gewelf met acht ribben — waarvan de diagonaalribben tot den grond doorloopen — gespannen tusschen
met kralen geprofileerde spitsbogige scheibogen, behouden. Het koor heeft door (ten deele weggehakte) schalken
gescheiden en met een spitsboogfries afgedekte spaarvelden, waarboven de wanden verlicht en doorbroken zijn
door een venstergang : een groep van drie spitsbogige
vensternissen, welker bogen (de middelste hooger dan de
twee andere) rusten op zuiltjes (meest door houten stutten
vervangen), waarvan de twee middelste vrijstaan ; in de
dammen hierachter nissen. De kerk bezit:
Gesneden preekstoel (midden-XVII) met kussenpaneelen tusschen getorste zuiltjes ; Avondmaalstafel (mide.
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den XVII); banken en betimmering in het koor (1654,
de opstelling in 185i gewijzigd) met eenig snijwerk ; trap
naar het orgel (XVII) met snijwerk.
Eenige zerken (XVII en 1744)
Avondmaalszilver : schotel (1768; merken : Groningen,
Van Giffen ?) met drie wapens. Een beker (1705, merken:
Groningen, Johannes Dronrijp) is verkocht aan een onbekende, een andere beker (1667), alsmede een kan van
aardewerk met zilveren deksel aan het Museum van
Oudheden te Groningen.
Klok, in 1796 vernieuwd door Andries Heres van
Bergen te Midwolde.
Achtkante KORENMOLEN (een aantal jaren geleden
na brand herbouwd), geasfalteerd hout op steen.
g.

Termunterzijl.
SLUIS met gebeeldhouwde zandsteenen leuning
)
(1 72 5 met achttien wapens, van drossaart Gerhardt Schaffer, van de Groninger burgemeesters Scato Ludolph
Gockinga, Pieter Berghuys, Cornelis Schay en Hermannus
Walthers, zijlvesten, van den secretaris, den ontvangerfiscaal en van Antoni Verburgh, bouwmeester der stad
Groningen en architect van den zijl.
c.

Wagenborgen.
a. Drie van hier afkomstige urnen (Germaansch, onder
invloed van Romeinsche vormen) bevinden zich in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

De NED. HERV. KERK (XIXd) bezit :
Preekstoel (1661, door Berent Berents te Groningen,
onderstuk nieuw) met getorste Ionische zuiltjes en cartouches in het fries van de kuip.
Zerk (1789).
e.
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Zilveren Avondmaalsbeker (1 704, merken : Groningen,
Johannes Dronrijp).
Klok, in 1843 door A. H. van Bergen en U. A. van
Bergen te Midwolde gegoten.
g. WATERMOLEN in den Wagenborgerpolder (1794,
Stinkvaartster watermolen).
Woldendorp.
a. Alhier gevonden zilveren muntjes (IX), waaronder
een denarius van Lodewijk den Vrome, zijn in het Museum
van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus) bestaat uit het,
door inbreken van groote vensters geschonden twee
traveeën diepe, schip (XIIIc) van een overigens verdwenen
kerk, die den kruisvorm had, blijkens een gespaard gedeelte der noordwestelijke kruisingskolom in de, thans
rechte, sluiting. Tegen den westgevel een latere aanbouw,
waarop een dakruiter. Aan de noordzijde sporen der oorspronkelijke, langwerpig-spitsbogige vensters en in den
noord- en zuidmuur gedichte ingangen. Inwendig concentrisch gemetselde koepelachtige gewelven met acht ribben, gespannen tusschen spitsbogige gordelbogen op
driekwartzuilen en muraalbogen. De westwand wordt
boven den ingang geleed door een blinden venstergang:
een groep van vier nissen (de twee middelste, hoogere
spits-, de twee buitenste rondbogig), onderling gescheiden door vrijstaande zuilen. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (1646, blijkens een vroeger aanwezig jaartal, in i 8o6 van de zuidzijde naar het oosteinde
verplaatst) met boogpaneelen; Avondmaalstafel (114 ).
Zerken uit 1628, 1655, 1676.
Zilveren Avondmaalsbeker (XVII A, gemerkt R. F.)
g I. In de NED. HERV. PASTORIE een stichtingssteen
(1765) Lodewijk XV.
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2-4. MOLENS. Dorp : achtkante korenmolen „Hercules" met stelling (1 79 8), het met riet gedekt bovendeel
op een lagen gemetselden onderbouw; watermolens in den
Woldendorperpolder (1861, later afgebrand) en in den
Zomerdij kstermolenpolder.

UITHUIZEN.
e I. De NED. HERV. KERK (H. Jacobus), in 161 2 blijkens jaartal op een trekbalk hersteld en thans gepleisterd,
bestaat uit een schip van drie traveeën (XIII A), waarin
groote vensters zijn gebroken, met een (naar inwendig
blijkt grootendeels tufsteenen) toren (XII, verhoogd),
een koor van een rechthoekige travee met driezijdige
sluiting (XV A), waartegen aan de noordzijde een kapel
en een nog later aangebouwde noordelijke zijbeuk langs
de tweede en derde schiptravee. De toren heeft achtereenvolgens gekoppelde rondbogige en boven een waterlijst
in het baksteenen gedeelte rondbogige galmgaten; afgeknot tentdak, waarop een spitsje.
Inwendig over het schip koepelachtige gewelven met
acht in rozetten samenkomende ribben, gespannen tusschen flauw-spitsbogige gordelbogen en rondbogige
scheldbogen; overigens kruisgewelven met ribben van
eenigszins rechthoekige doorsnede, bij het koor op colonnetten. De kerk bezit:
Rij kgesneden preekstoel (1713), op de kuippaneelen de
Evangelisten, hun symbolen en lofwerk, tusschen allegorische vrouwefiguren en David; barokke trap, rijk achterschot, het ommantelde klankbord met wapen-Alberda
en -Van Berum en een palmtak houdende figuren.
Doophek (XVIIIa) met Ionische pilasters en geajoureerde paneelen.
Orgel (:1: I700) met rugpositief, op de versierde tribune het wapen-Alberda en -Van Berum.
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Hooggestoelte (1 7(33) als koorafsluiting, in het fronton
van het rijkbehandelde bovendeel het wapen-Alberda en
-Van Berum; versierd benedenschot en daarvoor staande
banken (XVII B) met het wapen-Alberda; vele eenvoudige
banken (XVII).
Vele koperen wandarmen (XVIII).
Talrijke zerken, waaronder de oudste voor Bonno
Awlsum (t 15 6o), met koperen cartouche en wapen, en
zerken met wapens voor Johan Takuma (t 1 59 5), en
Margaretha Clant-Lewe (t 16o6).
Geschilderde wapenborden voor Mello Alberda (t 1699),
Unico Allard Alberda (t 1714), Everdina Cornera van
Berum douair. Alberda (t 1 741), Unico Allard Alberda
van Menkema en Dijksterhuis (t 179o).
Avondmaalszilver : twee bekers, een (1644, merken:
Groningen 1632, onleesbaar) en een (1818), en schotel
(184 S ); doopbekken (I 83 5, door J. Schokwijk te Rotterdam).
Klok, (XVIII B) door Mamees Fremy vergoten.
2. De NED. HERV. PASTORIE bezit een schoorsteen, de
boezem met rijkgesneden middendeel en spiegel (-+- 1700)
te weerszijden aangevuld met allegorische vrouwefiguren,
naar het voorbeeld van een schoorsteen in den borg
Menkema.

e. MENKEMA, de het best bewaarde Ommelander
BORG, volgens een steen met de wapens-Clant en -Mannin-

ga vernield in 1400 (?) en voorts gerepareerd en uitgebreid in 1614 door Osebrandt Clant en Josina Manninga,
vergroot en vermoedelijk inwendig geheel verbouwd door
Unico Allard Alberda en Everdina Cornera van Berum
(gehuwd 1 7 01), is in 1921 door de erfgenamen, de familie
Lewe van Nijenstein, van den laatsten bewoner G trhard
Alberda van Menkema en Dijksterhuis — na wiens dood
in 1 9 o2 de oude inboedel grootendeels werd verkocht -200
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met de tuinen, singels, enz. aan het Museum van Oudheden te Groningen geschonken. Sindsdien is het gebouw
1922—'27 door den architect A. R. `Xi ittop Koning op
Rijkskosten hersteld en zooveel mogelijk gemeubeld in
den trant der oude borgen, van welker bewoners ook
portretten en kwartierstaten bijeengebracht worden. De
tuinen zijn nieuw aangelegd door de firma Copijn onder
gebruikmaking van een oud plan (XVIIIa). Het schathuis,
waarin een steen: 1686 met het wapen-Alberda, is door
den genoemden architect verbouwd tot tentoonstellingsruimte voor oude voertuigen, ververschingslokaal en bewaarders-woning.
Het omgrachte gebouw bestaat uit drie Noord—Zuid
gerichte paviljoens met verdieping onder zadeldaken,
waarvan het onderkelderde oostelijke (dientengevolge
met andere verdiepinghoogte dan de beide andere) met
(ten deele) gekoppelde ontlastingsboogjes boven de langwerpig-smalle vensters met geprofileerde tusschendorpels
en geprofileerde waterlijsten in den noordelijken puntgevel vermoedelijk het oudste is. Het westelijke paviljoen
met door lijsten gedeelde zijtrapgevels, in den noordelij ken
waarvan de b.g. steen en het zuidelijk gedeelte van het
middenpaviljoen, zullen in 1614 zijn gebouwd. De hoefijzervorm, die het gebouw blijkens een teekening uit 1717
moet gehad hebben, is vervolgens verdwenen door de
volbouwing van het aan de noordzijde gelegen binnenplein
met het (grootste deel van het) middelste, breedste, paviljoen kort na 17oo; de tegenwoordige wenteltrap ligt op de
plaats van den ouden traptoren in den zuidoosthoek der
binnenplaats. Tevens moet in verband daarmede de geheele indeeling zijn gewijzigd, zoodat de huidige middengang ontstond met, in het midden van den westgevel, een
omlijste deur (XVIII, bovenlicht XIX A), waarboven
het gebeeldhouwde, gekwartileerde wapen-Alberda—Van
Berum.
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Vóór dezen ingang het uit den tijd der genoemde verbouwing dagteekenende voorplein met torentjes op de
hoeken, waartoe een brug toegang geeft met gemetselde
posten, waarop dekstukken (,,anno 16 94") en schildhoudende leeuwtjes, afkomstig van den in 1902 afgebroken Alberda-borg Dijksterhuis te Pieterburen.
Inwendig : beneden rechts de voorkamer met een
schoorsteen-Lodewijk XVI van marmer en hout met
ruiterportret van Unico Allard II Alberda (doek, 1744
door J. A. Wassenberg, hersteld) en twee grauwtjes boven
de deuren ; in de daarachter gelegen z.g. ridderzaal een
rijkgebeeldhouwde schoorsteen (± 1700) met in pilasteromlijsting een ovaal doek : Perseus en Andromeda (vermoedelijk door Herman Collenius, hersteld door C. B.
van Bohemen) en onder den afdekkenden spiegelboog
het wapen-Alberda en -Van Berum; in de achterkamer een
eenvoudige gesneden schoorsteen (XVIIIa) met doek;
allegorie op den oogst (door Herman Collenius, hersteld
door C. B. van Bohemen) en in de oostelijke vensters gebrandschilderde familiewapens. Ter linkerzijde : in de
voorkamer een gebeeldhouwde schoorsteen (XVIIIa):
Hercules een monster bevechtend, geflankeerd door de
wapens-Alberda en -Van Berum, waarboven een hersteld
doek : Iupiter en Danae; kamertje met behang (XVIII);
in de achterkamer een gesneden schoorsteen (XVIIIa)
met doek : offer van Iphigenia (door Herman Collenius),
vier vensters met gebrandschilderde wapens der bekendste Groninger geslachten (o.a. een 1649, drie 1680, drie
1705) en een praalbed (XVIII A), bekleed met geel damast. Op de nog niet geheel ingerichte verdieping : in een
kamer links eenige gebrandschilderde wapens (1649 en
1680), wellicht afkomstig uit de afgebroken borgen
Asinga te Ulrum en Ewsum te Middelstum. In de kelderverdieping is een oud-Groninger keuken ingericht. In
het park enkele oude tuinbeelden en zonnewijzers, o.a.
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afkomstig van het buiten „De Kamp" te Helpman en uit
den tuin van het in 1 922. gesloopte woonhuis der familie
Hommes, Nieuwe Weg i2. te Groningen.
2. BOERDERIJ MENTEKEMA. Rechthoekig voorgebouw
(1 73 o) met zadeldak tusschen sluitgevels.

3 --4. Achtkante MOLENS. Dorp : korenmolen met stelling „De Liefde" (1866, vroeger standerdmolen), waarbij
„sarrieshut"; Uithuisterpolder Valom: korenmolen met
stelling (1886); watermolen „De Zeemeeuw" in den
Lauwerpolder (18 92), achtkante bovenkruier met schroef
en windroos.
UITHUIZERMEEDEN.
Oldenzijl.
e. De thans NED. HERV. KERK (XIII A) is een gebouw
van vier traveeën, waarvan de beide oostelijke ietwat
inspringen, met een halfronde sluiting; op den gevel een
moderne dakruiter. De noordmuur, het best bewaard,
heeft in het door een muizentand afgezette westelijke gedeelte een halfverzonken en dichtgemetselden, rondbogi
gen ingang en twee geprofileerde rondboogvenstertjes,
alle met rondstaven; in de twee oostelijke, door een liseen
gescheiden traveeën gelijke venstertjes, de rondstaven met
natuursteenen ringen, waaronder aan de sluitingszijde een
rond omkraald casement met vierpas (dichtgemetselde
hagioscoop ?) en een laag spitsboogvenstertje. De sluiting
wordt geleed in verticalen zin door van den grond opgaande, door lisenen gescheiden en met drie rondboogjes
gesloten, spaarvelden, gekoppelde rondbogige velden op
colonnetten met gebeeldhouwde kapiteeltjes, waarbinnen
drie rondboogvenstertjes, en een uitgekraagd rondboogfries.
Inwendig over de oostelijke travee nog het koepel14
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achtige gewelf met vier, op hoekschalken rustende,
ribben, gespannen tusschen den gedrukten triomfboog,
spitsbogige muralen en den rondbogigen gordelboog
met vooruitspringenden rondstaaf op driekwartzuilen;
van het gewelf der aangrenzende travee resten slechts
de oostelijke ribschalken, rib- en muraalaanzetten. In
de zijwanden dezer traveeën onder de vensters twee
gekoppelde spitsbogige nissen. De met een half koepelgewelf gedekte sluiting vertoont van den grond opgaande
nissen, gescheiden door dubbelzuiltjes, op welker kapiteelen rondstaven rusten, boven welke nissen een omgaande rondstaaf lijst. De kerk bezit:
Preekstoel (1768) met motieven-Lodewijk XV; doophek (+ 1700).
Geverfde bankengroep (XVIII A) met snijwerk-Lodewijk XIV en de wapens-Alberda en -Clant; overigens
eenvoudige banken, waarvan vele met zij schotten (4
I 700) .
Eenige zerken, de oudste zichtbare van 1608.
Ovaal geschilderd gedenkbord (1683), herinnerend
aan de aanschaffing van een klok en een uurwerk.
Zilveren Avondmaalsbeker (1 703; merken: Groningen,
Johannes Dronrijp).
Oosternieland.
e. De NED. HERV. KERK (H. Nicolaus) is een gebouw
van drie traveeën met een vijfzijdige sluiting (XIII),
dat vooral uitwendig door beklamping (grootendeels)
der muren en het inbreken van groote vensters heeft
geleden. In de sluiting nog vier rondboogvenstertjes, in
den noordwand van het schip een rondboogvenster en
een paar gedichte nisjes.
Inwendig : koepelachtige gewelven met acht in rozetten
samenkomende ribben (bij de sluiting op hoekschalken),
gescheiden door spitsbogige gordelbogen. De kerk bezit:
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Geverfden preekstoel (1 773) in stijl-Lodewijk XV,
eenvoudige Avondmaalstafel (XVIII).
Vele zerken op het kerkhof, de oudste uit 1653.
Zilveren Avondmaalsbeker (1659, merken : Groningen,
P R ineen ?), waarop een voorstelling van de kerk met
vrij staanden zadeldaktoren.
Oudeschip.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling, geasfalteerd
hout op hout.
Roodeschool.
g I. Achtkante KORENMOLEN met stelling in het
dorp (steentje W.A.R.B. J.H. 185 7, vroeger grondmolen).
Uithuizermeeden.
e. De thans NED. HERV. KERK, een (gepleisterd)
gebouw, in oorsprong j i2 5 0, later wellicht bij den
aanbouw van de dwarsarmen in i7o 5 (-- , 1 70 8 ?), verbouwd of althans van een nieuw koor voorzien en
grootendeels anders gewelfd, bestaat dientengevolge uit
een schip van twee traveeën, een dwarspand, een koor
van één travee met vijfzijdige sluiting en een hoogen
toren (1 7 1 7-1726, blijkens opschrift onder het bestuur
van Onno Tamminga ab Alberda), herbouwd na brand
1896—'97 onder leiding van den bouwkundige Wieland
uit Loppersum; een oude vrijstaande toren is in 1734
afgebroken. Het koor heeft tweemaal versneden beeren,
De toren, met zijruimten, bestaat uit een vierkant steenen
benedendeel, dat door afschuiningen in een laag achtkant
overgaat, waarop twee open achtkante geledingen van
hout; portaal met Toskaansche pilasters. Inwendig over
de oostelijke schiptravee nog het oorspronkelijke koepelachtige gewelf met acht in een rozet samenkomende
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ribben; de rondbogige muralen zijn aan de noordzijde
bewaard gebleven in beide schiptraveeën, aan de zuidzijde slechts in de westelijke travee, overdekt door een
hooger kruisgewelf met ribben van rechthoekige doorsnede, van het voorgaande gewelf door een spitsbogigen
gordelboog gescheiden. Over de kruising een hoog,
over de dwarsarmen twee lage schelpvormige kruisgewelven, welker ribben in het muurwerk teniet loopen,
gespannen tusschen spitsbogige gordelbogen en den
triomfboog. Over het koor zeer lage kruisgewelven met
laag gelegen middelpunt, de ribben bij de sluiting neerkomende op colonetten. De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel (1 708, door den Groninger
bouwmeester Albert Meyer, het lofwerk door den beeldhouwer De Rijk), de kuippaneelen met de Evangelisten
en hun symbolen omgeven door lofwerk, tusschen
allegorische vrouwefiguren.
Doophek (XVIIIa) en geverfde Avondmaalstafel
(XVIII B) met marmeren blad.
Twee koperen zandlooperhouders (door den geelgieter R. Haikes ?) en tweearmigen kaarsarm, tevens
lezenaarhouder (XVIIIa).
Orgel (1 785 door A. A. Hintsz, onder bestuur van
Willem Alberda, in 1 93 1 hersteld door L. Verschueren
te Heithuizen) met rugpositief, de kas met Lodewijk XV
en XVI-motieven.
Twee dubbele banken (+ 1700), versierd als de
preekstoel met de wapens van Onno Tamminga van
Alberda en Josina Petronella Clant; vele eenvoudige
banken en een lambriseering (XVII).
Twee tochtportalen (XVIIId).
Grafmonument voor Rudolf Huinga op Ungersma
(t 1574), op de tombe diens liggend houten beeld in
wapenrusting met doodskop in de hand en een leeuw
aan den voet, op een doodsbed met draperie (alles gezo6
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verfd); verscheidene zerken, de oudste uit 1647 (op het
kerkhof).
Groote koperen kroon (XVIII), tweemaal acht-lichts.
Gesneden wapenbord in stijl Lodewijk XVI voor
Willem Alberda van Rensema (t 1786) met zestien
kwartieren.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (merken : Groningen
I 800 ?, tweemaal J W).
Klok, in 1397 door Harmannus (?) gegoten.
g 1. HUIZE RENSUMA, blijkens een steen gesticht in
1700 (door Onno Tamminga van Alberda), vernieuwd
in 1758 (door Egbert Alberda), is een landhuis, aan de
achterzijde met midden-risaliet, waarop een gebeeldhouwd
opzetstuk en vazen. Inwendig twee schoorsteenmantels
(XVIII) met spiegel en schilderstuk.

2-4. MOLENS. Achtkante korenmolen met stelling
„Simson" (181 9); achtkante korenmolen met stelling
(+ 1890, vroeger oliemolen te Bedum) aan den Hefswalterweg ; achtkante watermolen „De Goliath" (1897,
eerste molen 1882 afgebrand) in den Eemspolder.
ULRUM.
M e n n e w e e r. Een aarden potje en een haarkam
(terpentijd) uit de wierde bevinden zich in het Museum
van Oudheden te Groningen.
a.

Niekerk.
De NED. HERV. KERK, een, blijkens een gedenksteen
in 1629 (van oude steen) herbouwd en van een toren
voorzien, gepleisterd, door pilasters versterkt gebouw
met rondboogvensters, bezit:
Preekstoel (XVIIId) met koperen dubbelen kaarshouder (XVIIId).
e.
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Bank (:1: i 700) met gesneden achter- en zij schotten,
en de wapens-In- en Kniphuisen en -Lewe.
Verscheidene zerken, de oudste uit 1564.
Zilveren Avondmaalsbeker (1642, merken : Groningen,
M).
Ulrum.
e. De NED. HERV. KERK is een rechtgesloten gebouw
van vier traveeën (XIIIb) en één westelijke travee,
waaruit een latere toren (XV) opgaat; het gebouw is
in 1 9 16/7 onder leiding van den rijksbouwmeester
C. H. Peters in den oorspronkelijken staat teruggebracht
Uitwendig; lisenen, in de beide westelijke traveëen
enkele oorspronkelijke rondboogvensters en nissen met
rondstaafprofiel en vlechtingen, (aan de zuidzijde) een
gedichte rijkgeprofileerde rondbogige uitgang en twee
latere spitsbogige ingangnissen met korfbogigen doorgang
(die aan de noordzijde gedicht); in den sluitgevel klimmende rondbogig gesloten, door colonetten gescheiden
langwerpige spaarvelden. In den noordmuur een kleine
lage hagioscoop (?). De vrij hooge toren, van kleine
steen, gedeeld door waterlijsten en met rondbogige
galmgaten, wordt gedekt door een van vier- tot achtka • í1
ingesnoerde naaldspits. Over het, bij de restauratie van
de pleisterlagen ontdane, inwendige achtereenvolgens
een koepelachtig gewelf zonder ribben, een met vier
ribben, een met acht in een rozet samenkomend en een
gewelf met vier ribben, gespannen tusschen spitsbogige
gordel- en muraalbogen. De schildbogen der westelijke
travee zijn behandeld als (rijk-geprofileerde) scheibogen;
op den Z.O.hoek een (thans losse) baksteenen zuil. Het
aanzien der torentravee is bij de restauratie geheel gewijzigd. De kerk bezit:
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Preekstoel (XVIII A) met koperen kaarshouder.
Orgel (in 18o6 blijkens opschrift vergroot en vernieuwd) met de namen van J. C. E. ab In- en Kniphuizen
en M. D. In- en Kniphuizen-Lewe.
Heerenbank (+ 1660) met rijk achterschot, bekroning en zijschotten, met het wapen van In- en Kniphuisen.
Enkele zerken, de oudste met wapen (1678).
Drie koperen kroontjes (XVIII, twee wellicht later),
waarvan de eerste tweemaal vijf-lichts en de andere zeslichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (1685, merken : Groningen,
IDB ineen).
Twee klokken, waarvan een groote laat-middeleeuwsche
door Herman en een in 1698 door Petrus Overney
gegoten.
Vierhuizen.
e. De NED. HERV. KERK, een in 1845, ter vervanging
eenex kerk van 1644, gesticht, gepleisterd gebouw,
waarin rondboogvensters, met een ingebouwden toren
(1843, wegens slooping in 18 39 van een vrijstaanden
ouden toren), bezit :
Preekstoel (XVIIb, 1928/ 9 hersteld) met, door karyatiden gescheiden, boogpaneelen.
Koperen doopbekken (1824).
Twee stel eenvoudige banken (XVIII B).
Verscheidene zerken op het kerkhof, de oudste uit
1669.
Klok, in 163o gegoten door mrs. Nicolas Rovier en
André Aubertin met wapen gekwartileerd-Lewe-Mulertde Mepsche-Scherpenzeel van Anna Lewe erfvrouw tho
Asinga tot Pansert.
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g. Achtkante KORENMOLEN met stelling
vervanging van een grondmolen).

(i 8 5 8,

ter

Vliedorp.
e. Op het kerkhof liggen enkele zerken, de oudste
van 1685.

Zoutkamp.
Achtkante KORENMOLEN met stelling (i852), gebouwd als pelmolen.
g.

USKWERD.
a. Bij fundeeringswerken voor den nieuwen toren
der Ned. Herv. kerk werden in 18 96 drie zware in een
driehoek gelegde tafelvormige granietblokken (oudheidensche rechtspraaksteenen ?) aangetroffen. Beenen
voorwerpen, netverzwaringen en naalden (late terpentijd)
uit de wierde bevinden zich in het Museum van Oudheden te Groningen, evenals een bronzen sleutel (Romeinsch ?) uit de wierde Watwerd, een bronzen schijf
met knop (VII) met gekleurd email, vaatwerk, beenen,
houten, hoornen en ijzeren voorwerpen (alles terpentijd),
netverzwaringen, spinsteentjes, kralen, barnsteenen oorhanger, enz., uit die van (Klooster)Wijtwerd.
e. De NED. HERV. KERK (H. Jacobus), reeds bestaande
vóór 1231, is een, in oorsprong middeleeuwsch, driezijdig
gesloten gebouw, naar het schijnt nog met veel tufsteen,
dat echter door bepleistering, het inbreken van groote
vensters, het sloopen der gewelven (in 1855), de vervanging van den vrijstaanden toren door een hoogen
westtoren (1869) zijn karakter geheel heeft verloren.
Inwendig zijn nog de inkassingen der gewelven zichtbaar.
De kerk bezit:
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Fraaien preekstoel met motieven-Lodewijk XIV en
vroeg-Lodewijk XV, op het klankbord een wapen
gevierendeeld in 1 en 2 Alberda, in 3 Horenken, in 4
Van Berum met hartschild Alberda.
Twee banken met versieringen, vroeg-Lodewijk XV.
Verscheidene zerken, de oudste van 1698.
Zilveren Avondmaalsbeker (1840).
Twee klokken, o.s. in 1 5 05 door Harmannus en in
1690 door Leonard Walraven(?) gegoten.
g 1. De „KRUISSTEE" heeft een oud gedeelte (1 609,
blijkens jaartal) met oude langwerpig-smalle (inwendig
korfbogig en geprofileerd) vensters met geprofileerden
tusschendorpel, gedekt door een zadeldak, waarvoor een
puntgevel. Inwendig een goedbewaarde kamer, waarin
een schoorsteen (XVIIa), de hooge vuurplaats (met in
den achterwand tegels van ± I zoo) tusschen gepleisterde
karyatiden en gedekt door een natuursteenen kap met,
in het fries, wapens en de Blijde Boodschap, waarboven
een schuin-toeloopende gemetselde boezem; voorts in
deze kamer een bedstede-betimmering (XVIII) en verschillende oudheden.
2. In de BOERDERIJ KLOOSTERwI JTWERD, ter plaatse
van de voormalige Johanniter commanderij Wijtwerd,
een geverfde natuursteenen haardomlij sting (1461 of
1464) met geprofileerde wangen en kap, in welker fries
de wapens der Johannieterorde en haren toenmaligen
commandeur Johannes Munter; voorts een geverfde
zandsteenen Veronica-statie (XVI A) met het ordewapen
en schild met lelie. In den tuin een zerk voor Evert
Josten (t 1652).
3. Achtkante KORENMOLEN met stelling „Eva"(1 890);
de vorige molen (1818) was een watermolen uit Bedum,
die ultimo 1899 afbrandde.

2II

VEENDAM

VEENDAM.
Borgercompagnie.
g. Hooge steenen

KORENMOLEN met

stelling (1874).

Veendam.
d. In het RAADHUIS wordt een aantal plaatselijke
oudheden bewaard, o.a. een schouw (XVIIId) met haardplaat (1681), haal, ketel en tegels, een klok (XVIIId),
voorts een verzameling van producten der plaatselijke
industrieën.
e I. De NED. HERV. KERK is een zaalgebouw, in
1663 gesticht blijkens jaartal op den steen met het
provinciewapen in den ommantelden toren, vergroot in
176 5 . Uitwendig lichte pilasterverzwaringen en rondboogvensters. Over het inwendige een gestucadoorde
tonvormige houten zoldering op halve-zuilen, waartegen
eiken korbeelen. De kerk bezit:
Gesneden preekstoel met het wapen van Veendam en
overblijfsel van het doophek met voorlezerslezenaar
(beide XVIIIc).
Orgel (i82. 5 , door Timpe, later uitgebreid).
Bank met gesneden opzetstuk in stijl-Lodewijk XIV.
Zerken van 1674 en 169 1, in de torenruimte.
Koperen kroon (1785), driemaal zes-lichts.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1794).
Klok, in 1544 gegoten, naar het schijnt afkomstig uit
Midwolde.
2. De SYNAGOGE (1 8 92) bezit uit het voorgaande
gebouw (1798):
Ark en hek bi} de ark, almemmor, deuren; twee
zilveren siertorens (1 823) en twee (+ 1840), brandewijnkom (XIX A) voor cederappel, gegraveerden zilveren
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beker (XVIII A) met, als bodem, een munt (1655) van
Frederik III van Denemarken; een voorhangsel (1798)
en een 0846); een koperen kroon, tweemaal zes-lichts,
een reflector (beide 1 i 800), een aantal kandelaars bij
de ark en de almemmor; tinnen schotel en kan.
I-4. MOLENS. Achtkante korenmolen met stelling
(18 9 8, tevoren oliemolen in Raskwerd); ronde steenen
watermolens in den polder „De Verbetering" (18 70) en
den Boven-Oosterpolder (1 870); Ommelanderwijk : ronde
steenen korenmolen (spinnekop-korenmolen -}- 1910
omgewaaid).
g

VLACHTWEDDE.
Vier messen en vier schaven van vuursteen (laatneolithicum of bronstijd), bij graafwerk te Boertange
gevonden; een steenen bijltje en hamer te Ellersinghuizen, een wigvormige hoornsteenen beitel in het
Wanderveen, een vuursteenen beitel te Smeerling, een
amphibolieten strijdhamer bij landontginning te Stobben
aangetroffen (alles jongere steenen tijdperk); de in 193o
bij de ontgraving van een zgn. „heidensche legerplaats"
te Sellingen gedane vondsten (La Tène-periode); een
vuursteenen bijl (jongere steenen tijdperk), een steenen
hamer (bekertijd) en een bronzen lanspunt (H-- 1000-500
v. Chr.) te Ter Apel, een vuursteenen bijl (steenen tijdperk) en een beitel van eruptief gesteente (jongere steenen
tijdperk) te Ter Haar, een hoornsteenen bijl (jongere
steenen tijdperk) te Terwisch gevonden ; twee steenen
bijlen (steenen tijdperk), hunebedden-vaatwerk en eenig
aardewerk (ijzeren tijdperk) uit Veele; een steenen beitel
en kwartsieten bijltje (jongere steenen tijdperk) uit Veldhuis ; enkele soortgelijke werktuigen en wapens uit Vlachtwedde (steenen en bronzen tijdperk); de hoofdzakelijk
in 1927 en 1932 in de grafheuvel- en kringgrep-urnena.
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veldnekropool en „heidensche legerplaats" te Wessingtange opgegraven voorwerpen bestaande uit vuursteenen
artefacten, bekervaatwerk, urnen (bronstijd en oudere
ijzertijd) met een paar vroeger gevonden vuursteenen
beitels en bijltje (jongere steentijd); urnen en bijpotjes
(La Tène periode) uit het kringgrepurnenveld bij de
„Pottenberg" onder Wollinghuizen, bevinden zich in het
Museum van Oudheden te Groningen.
Boertange.
b. Van de vroegere vesting (XVId), waaraan de
radiale aanleg met vijf van een groot middenplein uitgaande straten herinnert, rest slechts een gewijzigd
fragment van een BASTION.

d. Voormalig KRUITHUIS (XVII A ?), thans pakhuis.
e. De NED. HERV. KERK, een gepleisterd zaalgebouwtje
uit 1 869, aan de achterzijde met een steen, herinnerend
aan den aanleg der vesting in 1593 door graaf Willem
Lodewijk van Nassau, bezit:
Eenvoudigen geverfden preekstoel (XVII B), de kuip
met boogpaneelen tusschen Korinthische zuiltjes.
Een paar zerken, de oudste van 1721.
Koperen kroontje (XVIII), tweemaal zes-lichts (een
arm afgebroken).
Credobord (+ 1600) in den vorm van een drieluik
met de Tien Geboden en het Onze Vader in Vredeman
de Vries-cartouche en 1 Cor. II.
Avondmaalszilver : schotel (1708; merken : R F en
R P) met wapens, blijkens opschrift afkomstig uit de
vesting Leeroord, beker (f 1600, gemerkt : R en A(?)
in schildje) met gedreven bokaalvoet en door Minerva(?)
beeldje bekroond deksel; kan (merken: Groningen i 75 S
Barent Pootholt ?).
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g I. C 149 . Dubbele puntgevel (1666, blijkens ankers),
één top nog met tandlijst.

2. C 53. Kopjes en steenen (XVII) boven de vensters,
naar het heet afkomstig van een verdwenen poort.
3. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1887); geasfalteerd hout op steenen onderbouw.
Sellingen.
De NED. HERV. KERK is een eenvoudig, door het
inbreken van groote vensters gewijzigd gebouw met
driezijdige, door latere beeren versterkte sluiting (XIVa,
blijkens den lancetvorm van een dichtgemetselden ingang,
van een klein venster aan de noord- en van een aan de
zuidzijde) ; op den westgevel een dakruiter (vernieuwd
XIXd). In den noordmuur der koortravee teekent zich
een breede boog af (schildboog van het gewelf eener
vroegere sacristie ?), waarboven een dakmoet. Het dak
dezer travee heeft gedeeltelijk nog de oude holle en bolle
pannen.
Inwendig : over de door een spitsbogigen triomfboog
van het, thans vlak overzolderde, schip gescheiden koortravee een koepelachtig stergewelf met natuursteenen
ribben op kraagsteenen (vermoedelijk XV). In den
westmuur een paar rondboognissen, vroeger vensters.
De kerk bezit :
Achtkante natuursteenen doopvont (vermoedelijk XV).
Ouden ijzeren doopbekkenhouder met koperen bekken
(1765, N. S. P.).
Geverfden preekstoel (XVII ?), + i8 5 o in de noordelijke
provinciën gekocht.
Overblijfselen van schilderingen (XV B, blootgelegd
en gefixeerd in 1921—'22 door den schilder E. Bokhorst) :
op den triomfboog de H. Christoforus en de H. Margaretha
e.
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met een monster aan haar voet, en rankornament, op het
koorgewelf de Evangelistensymbolen, bloemornament en:
„broeder Jan van Aken en Johannes ...... maler".
Zilveren Avondmaalsbeker (173 8, gemerkt AF ineen).
Ter-Apel.
Van de gebouwen van het in 1464 e.v. ter plaatse
van een vroegere stichting der Praemonstratensen gebouwde KLOOSTER DER KRUISHEEREN, sinds 1619 eigendom der stad Groningen, waarna allengs een gedeelte
werd gesloopt en het overige ingericht tot Ned. Herv.,
kerk, pastorie, school, onderwijzerswoning, catechisatiekamer, kosterij, enz. resten nog:
e.

A. de in 1837 van haar venstertraceeringen en kruisgewelven beroofde kerk (+ 1 j oo), waartegen het verminkte oostelijk gedeelte van den zuiderkruisgangsarm.
B en C. de oostelijke en een groot deel van den
noordelijken (in het oostelijk gedeelte onderkelderden)
vleugel met den oostelijken en den noordelijken (aan
twee zijden den noordvleugel omsluitenden) arm van
dien kruisgang, in 1834 van hun verdieping beroofd.
Deze overblijfselen zijn in 1931—' 33 hersteld onder
leiding van Ir. C. L. de Vos tot Nederveen Cappel,
ingenieur der stadsbezittingen. Hierbij zijn in de kerk
en het fragment van den zuidelijken kruisgangsarm
opnieuw gewelven aangebracht, de gedichte schipvensters
geopend en alle vensters van traceeringen voorzien (met
gebruikmaking in de kerk van tien oude gewelfsluitsteenen
en het maaswerk van twee vensters der koorsluiting,
dat grootendeels in denrond
werd terp evonden in
gteruggevonden
de fundeering van een boerderij in de omgeving), in kerk
en kloostergang de wanden als schoon werk behandeld,
uit de vertrekken van beide vleugels latere scheidings216
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wanden verwijderd, de ontsierende in 1868 ten W. in
het verlengde van den noordvleugel gebouwde school
en schuur gesloopt, enz. Ten 0. ongeveer in de as van
laatstgenoemden vleugel werden de grondslagen van
een gelij k-onderkelderd verdwenen kloostergebouw gevonden.
A. De kerk bestaat uit een schip van drie traveeën
-- vóór 1931 bergplaats en thans in stede van het koor
voor den kerkdienst bestemd -- door twee het oksaal
dragende muren gescheiden van het koor van twee
traveeën met 5/8-sluiting. Op het midden van het dak
een in 18 37 vernieuwd torentje. De zuid- en de oostmuur
worden versterkt door eenmaal versneden beeren, de
noordmuur is zwaarder aangelegd; hooge spitsboogvensters, waaronder een holle zandsteenen waterlijst,
rechthoekig omgebogen bij het ietwat kortere westelijke
venster. Op den westgevel teekent zich een vroeger
aangebouwd portaal af, op den noordwand der oostelijke
koortravee de moet van het vroegere hoogere dak van
den oostvleugel en in den noordwand van het schip de
sporen van den zuidelijken kruisgangsarm. Tusschen de
muren van het oksaal en in den noordwesthoek van het
schip een tweede, holgeprofileerde korfbogige doorgang.
Inwendig waren de inkassingen voor de gewelven
zichtbaar gebleven; in den noordwand van het koor een
korfbogige doorgang, gevat in een spitsbogige omlijsting
met beelddrager in het boogveld. De kerk bezit:
Sacramentshuisje (XVIa), waaronder piscina, gemetseld
in den zuidoostelijken sluitingswand, met rij kgebeeldhouwde laat-gothische omlij sting en overhuiving.
Steenen oksaal (XVIa), de zandsteenen borstwering
op rijkversierde koof aan de koorzijde nog met dertien
rijkgebeeldhouwde paneelen (beeldjes verdwenen) ; aan
de schipzijde te weerszijden van den rechthoekigen
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doorgang boven elkander twee nisjes —j de bovenste
voor beeldjes met gebeeldhouwde omlijsting --j en een
groote altaarnis; van de borstwering is aan deze zijde
slechts een deel der rijkgebeeldhouwde kooflijst over.
Rijk gebeeldhouwd zandsteenen priestergestoelte (XVIa,
in 193 I hersteld) van drie zetels in den zuidelijken sluitingswand.
Koorbanken (XVIa) met gebeeldhouwde wangen,
armsteunen en rustklampen, gedeeltelijk nog met lezenaars, welker voorpaneelen zijn beschilderd met laatgothisch maaswerk (hersteld in 1 93 2, door Jacob Por).
Preekstoel (1711), met eenig snijwerk en met het wapen
der stad Groningen.
Zandsteenen priorzerken voor Peregrinus, eerste abt
van het herbouwde klooster (fragment), Theodricus
Hardenberch (t i535) en Gerhardus ex Hasselt (-I- 1565) ;
hardsteenen voor Johannes Emmen (t 161 3 ), den laatsten
prior en eersten hervormden leeraar.
Oud offerblok met beslag XVII).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen,......).
Een bij de restauratie gevonden overblijfsel van een
muurschildering boven den doorgang in het koor, bleek
het behouden niet waard.
B. De o o s t v l e u g e l heeft in het zuidelijk gevelgedeelte vijf tweedeelige spitsboogvensters, waarboven
een doorgaande holle zandsteenen waterlijst. In het
noordelijk gevelgedeelte met gewijzigde vensters een
spitsbogige toegangsnis met korfbogigen ingang (naar
den kruisgang), waarboven een traceering en op den
zuidoosthoek sporen der vroegere oostelijke belending.
C. N o or d v l e u g e 1. Het oostelijk gedeelte had drie
zandsteenen kruisvensters behouden (een beneden tot
ingang doorbroken), waarboven gekoppelde ontlastingsboogjes, naar welker voorbeeld de overige vensters,
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bij twee waarvan de segmentvormige ontlastingsboogjes
nog aanwezig waren, zijn hersteld; voorts een rijkbehandelden, eenigszins gewijzigder arkel (1554, of 15 63
blijkens jaartal) met Renaissance-motieven, inwendig
gedekt door een netgewelf j e. In de westelijke travee een
rechthoekige ingang (waarop ingekrast : i 5 6o) met bovenlicht en ontlastingsboogjes. Op den westgevel, met een
inwendig in den kruisgang rijkgeprofileerden toegang,
sporen van een verdwenen gebouw; de door geprofileerde
lijsten gedeelde top heeft een paar dichtgemetselde
kruisvensters, de spitsbogige ontlastingsboog van het
bovenste met maaswerk.
Inwendig : in een der vertrekken van den oostvleugel een zoldering, hersteld naar het voorbeeld van
het bewaard gebleven gedeelte, dat tusschen de geprofileerde moerbalken een tiental gesneden maaswerkpaneelen
(4- i 5 oo) bezit; in een ander een gesneden bedstede( ?)wand en een schoorsteen met het wapen van Groningen
in den stijl-Lodewijk XV. In den noordvleugel een kamer
met een gothische zandsteenen schouw.
De kruisgang heeft spitsbogige tweedeelige vensters
met zandsteenen neggen en laat-gothische traceering,
waarboven een holle waterlijst; in de derde travee van
het 0. van den noordarm echter een breeden hol-geprofileerden spitsbogigen scheiboog, waarboven een dakmoet, van een verdwenen lavatorium in den pandhof.
Inwendig zijn de armen van den kruisgang overdekt
door kruisgewelven, gedragen door holgeprofileerde
baksteenen ribben met zandsteenen kraagstukken en
onderling door holgeprofileerde spitsbogige gordelbogen
gescheiden. In den oostelijken arm een holgeprofileerde
korfbogige en een spitsbogige kamertoegang, in den
noordarm een korfbogige toegang, waartoe men langs
een nieuw-aangebrachte trap opgaat. De twee-beukige
kelder (overblijfsel van het vroegere klooster ?) onder
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dezen vleugel is overkluisd door graatgewelven op korte
afgeschuinde pijlerstukken (de laatste j i 5 00).
In de vensters van den kruisgang bevinden zich nog
losse fragmenten der gebrandschilderde glazen (XVIc),
waarvan de meeste overblijfselen bewaard worden in
het Museum van Oudheden te Groningen; van deze
laatste zullen twee gedeeltelijke bewaarde glazen naar
het klooster worden teruggebracht.
g. Aan het kanaal een achtkante
stelling : riet op steen.

KORENMOLEN

met

Terhaar.
g. Open

STANDAARDMOLEN

a I830.

Vlachtwedde.
e. De NED. HERV. KERK 1s een gebouw (XV, hersteld
in 1837), ontstaan `door vergrooting van eene oudere
lagere kerk, van welke nog sporen van kleine vensters
of nissen in de muren zichtbaar zijn. Het is een schip
van vijf traveeën met 5/8-sluiting en met een onaanzienlijken toren (1856), geschonden door het wegbreken
van de meeste en wijziging van de overige steunbeeren
en van de, slechts aan de zuidzijde en in de sluiting aanwezige, groote spitsboogvensters. In de tweede travee
van het W. aan de zuidzijde teekent zich een, ten deele
verzonken, gedichte spitsbogige ingang af, in den noordwand der sluiting de schildboog van het gewelf van een
verdwenen sacristie (?).
Inwendig kruisribgewelven met spitsbogige scheibogen. De kerk bezit:
Uiterst eenvoudigen preekstoel (vermoedelijk XVII)
en eenvoudige Avondmaalstafel (XVII).
Twee koperen armluchters (XVII) en twee gesmeed
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ijzeren houders voor het doopbekken en een collecteschaal (XVII ?).
Een paar zerken, de oudste uit 1748.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1826).
WARFUM.
Breede.
e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd, door lisenen
(aan de zuidzijde door latere beeren) versterkt gebouwtje
van drie traveeën (vermoedelijk XIV of XV) met open
klokkespitsje op den afgeknotten gevel. In den sluitingspuntgevel klimmende langwerpige spitsboog- of met twee
spitsboogjes gesloten nissen en in den westgevel eenige
breedere spitsboognissen. De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII B of XIX A), de kuip met getorste
zuiltjes.
Avondmaalstafel met marmeren blad (XVIII).
Orgel (XVIIId ?) met het wapen-Alberda.
Heerenbank (XVII B) met het gesneden wapen-Sickinghe.
Zerk (1625) met wapen (als stoep).
Gedreven en gegraveerden Avondmaalsbeker (1757,
merken : M, onduidelijk) met als voet een munt (I6i 8)
der aartshertogen Albertus en Isabella.
Klok, in 1616 door Hans Falck van Nurremberg gegoten, met het wapen van Jr. Johan Sickinghe.
Binnen de singels en grachten van den voormaligen
staat thans een modern huis. IJzeren hek
met het wapen-Sickinghe en -Van Berum.
g.

BREEDENBORG

Warfum.
a. In 1871 lagen bij den toren nog twee zeer zware
steenen, volgens de overlevering afkomstig van een stapel
steenen voor heidensche plechtigheden. Een umbo (Ro221
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meinsch), van hier afkomstig, bevindt zich in het Museum
van Oudheden te Groningen, Germaansche fragmenten
van aardewerk, netverzwaringen, schaatsen (alles terpentijd), een stuk van een kam (laat-Karolingsch) in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e 1. De NED. HERV. KERK, een in oorsprong middeleeuwsch gebouw, dat in den noordmuur nog tufsteen
zou bevatten, zeer geschonden door bepleistering, het
inbreken van groote vensters, enz., bestaat uit een schip,
een hoogere 5/8-sluiting (15 73 ?) en een toren, waarvan,
blijkens een steen boven den ingang, 1 5 Juni 163 8 door
Feio Sickinghe de eerste steen is gelegd, volgens opschrift
op het zuiderportaal gerestaureerd in 1895. De muren van
het schip, waarvan het bovendeel inspringt, worden versterkt door pilasters, die der sluiting door tweemaal versneden beeren. In den noordelijken schipmuur een klein
rondboogvenster met rondstaaf, in den zuidmuur een
laag rondbogig venster met rondstaaf (pleisterwerk ?).
Inwendig over de sluitingstravee een stergewelf, de ribben op (afgehakte) colonnetten met gebeeldhouwde kapiteelen, samenkomend in een fraaien druiper. De kerk
bezit:
Preekstoel met symbolen op de kuippaneelen en doophek (XVIIId).
Orgel (I 8 i 2) met tribune.
Gesneden geverfde Avondmaalstafel met marmeren
blad en eenvoudige banken, portiek (alles XVIIId).
Talrijke zerken, de oudste uit 1612 met cartouche.
Twee koperen kronen (XVIII), tweemaal acht-lichts.
Zilveren Avondmaalsbeker (1596) met fraai deksel.
Twee klokken, o.s. in 1686 door Charles Spronneau en
Hugo Weri te Westeremden vergoten en in 1 701 gegoten.

2. De NED. HERV. PASTORIE, een oud, doch zeer gewijzigd, door tongewelven onderkelderd, gebouw met
222

WEDDE

glasbepleistering, heeft aan de achterzijde een steen : 1634
en een uitgebouwden traptoren, waarin een eiken spiltrap;
inwendig voorts een eenvoudigen geverfden schoorsteen
( 1 ; 175o) en deur (XVIII).
g 1. Dijkstraat. Achtkante KORENMOLEN met stelling
(XIX).
2. Kleine achtkante WATERMOLEN (buiten dienst) in
den Zuidhofspolder.
WEDDE.
Blijham.
a. Een alhier gevonden steenen hamer (jongere steenen tijdperk) is in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK, een blijkens een gedenksteen
in 1783 gesticht, eenvoudig rechtgesloten pilastergebouwtje met toren (18 72), bezit:
Geverfden preekstoel (XVIIId), de kuippaneelen met
bijbelsche symbolen; doophek (XVIII).
Zwaren koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Orgel (XIX A, door Van Oekelen te Haren).
Twee zilveren Avondmaalsbekers, waarvan een (1697,
merken : Groningen v G) en een (1823).
g I-3. MOLENS. Achtkante korenmolen met stelling
(182 3 als grondmolen, in 1857 herbouwd met stelling),
riet op steenen onderbouw en een „De Werkman" (1904
het achtkant, enz. van watermolen onder Beerta) ; Molenhorn : achtkant zaagmolentje met stelling op schuur, hout
zonder kleedhout.

Wedde.
a. Vier halvemaanvormige vuursteenen sikkels (steenen tijdperk), een onvoltooide strijdhamer (neolithicum)
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en een bronzen beitel (bronstijd), alhier gevonden, zijn
in het Museum van Oudheden te Groningen.
e. De NED. HERV. KERK iS een in oorsprong middeleeuwsch, doch na verwoesting in 1666 herbouwd en in
1 841 hersteld, gepleisterd driezijdig gesloten gebouw met
een eenvoudigen toren (186o). De koortravee met de sluiting is eenigszins breeder dan het schip; in den noordmuur van het laatste zijn de gedichte vroegere vensters
te onderkennen. Inwendig een moderne vlakke houten
zoldering. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1679, door Frederick Alberts, kistemaker tot Leer, blijkens cartouche), de kuip met getorste
zuiltjes en eenig snijwerk.
Drostenbank (XVIII), met het wapen van Groningen.
Verscheidene zerken, waaronder een van Bremersteen
voor Haye Addinghe (t 1492) met St. Joris en de Evangelisten en wapens, voor de „borggraven" Derck Haselhof
(t 165o) met zijn vrouw (t 1679), en Evert Haselhof
(t 169o) met zijn vrouw (t 1 68o), Petrus Rustebij (t 1693),
zijn vrouw Truidt Haselhof, den predikant Wijbrandus
Cranenborg (t 1 713), Magdelena Engelbarts-Haselhof
(t 1 729), voor de drosten Petrus Muntinghe (t 1 777) in
stijl Lodewijk XVI en mr. Albert Hendrik van Swinderen
(-1- 1 80 5 ) met zijn tweede vrouw Edzardina Sparringa.
Zilveren Avondmaalsbeker (1735, merken Groningen,
P K) als bodem een munt (1618).

g 1. Het HUIS OF DE BORG TE WEDDE, dat, na geheele
verwoesting in 1482, XVd zou zijn herbouwd, is in den
tachtigjarigen oorlog opnieuw geteisterd, in 1653 voor
een gedeelte in goeden staat gebracht, later opnieuw gewijzigd, en bestaat thans uit twee gerestaureerde paviljoens onder zadeldaken, met een bijgebouw, waarvan het
eene paviljoen geblokte segmentboogjes boven de vensters
heeft en in den zijgevel zandsteenen lijsten, omgaand om
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den achtkanten traptoren bij de aansluiting met het andere
paviljoen. In den traptoren, eveneens met ontlastingsboogjes, een fraai gebeeldhouwde steen met het wapenSchenck van Toutenburg in vroeg-Renaissance omlijsting
(tusschen 1 53 6 en 1 5 6o). In het huis : een bedstede-betimmering, een eenvoudige schoorsteen en deuren (±
1 7 5o), in den traptoren een houten spiltrap.
2---6. MOLENS. Dorp Wz.: achtkante korenmolen met
stelling (1903, was zaagmolen „De Vriendschap" van
Groningen, tevoren standerd) ; Wedderbergen : achtkante
watermolen (na 1849 ?) in den polder Weddermarke;
Wedderveer: ronde steenen watermolen (1901) in den
gelijknamigen polder en achtkante korenmolen met lage
stelling, in verwaarloosden toestand.
WILDERVANK,
Stadskanaal.
Achtkante KORENMOLEN met stelling, hout op steen
(XIX).
g.

Wildervank.
e I. De NED. HERV. KERK, voltooid in 168 7 als een
driezijdig gesloten gebouw met toren, is door aanbouw
(1 777), in de vormen van het bestaande gedeelte, van een
zeer breed, naar het N. drie en naar het Z. twee traveeën
diep dwarspand tot een kruiskerk geworden. Aan den
voet uitgezwenkte muurverzwaringen, rondbogige vensters en ingang. De lage toren, in het karakter van een
voorbouw, heeft een open achtkantig, door een peervorm
bekroond spitsje (1834). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII B), de kuippilasters met siertrossen
en de paneelen met de symbolen der Evangelisten en van
den Dood.
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Een bank (XVII B) en twee banken-Lodewijk XV-XVI; deur, waarboven kuifstuk-Lodewijk XV.
Zerken voor den stichter der kolonie Adriaan Geerts
Wildervanck (t 1 666, in 1857 opgebeiteld en in de sluiting
gemetseld), en den eersten predikant 0. Oomkes (t 1753).
Twee zilveren Avondmaalsbekers.
Twee klokken, o. s. gegoten in 1764 en 1834 .
2. De LUTHERSCHE KERK, een eenvoudig zaalgebouw
(boven een deur een steen : 1 760), inwendig met gesneden
sleutelstukken bij de zoldering, bezit:
Eenvoudigen preekstoel Lodewijk XV.
Doophek Lodewijk XIV en banken (XVIII B).
Koperen kroon (XVIII B), tweemaal zes-lichts.
WINSCHOTEN.
e. De NED. HERV. KERK (H. Vitus) is een eenschepig
rechtgesloten gebouw van vijf traveeën (XIII B), dat in
1 905—'06 naar een plan van den rijksbouwmeester C. H.
Peters in- en uitwendig zooveel mogelijk in den oorspronkelijken staat is teruggebracht. Vrijstaande toren (vermoedelijk + 1200 ?) ten N.W., in 1931 onder leiding
van den gemeente-architect P. Bolhuis hersteld en van
een betonnen bovenbouw van twee achtkante geledingen
(de benedenste met baksteen bekleed) voor een carillon
voorzien. De zijgevels der kerk hebben in elk der door
lisenen gescheiden traveeën twee langwerpige spitsboogvensters, geflankeerd door spitsboogvelden met vlechtingen, waarboven een (bij de restauratie nieuw aangebracht)
afsluitend rondboogfries en waaronder bij het oostelijk
gedeelte ronde casementen. In de tweede en vierde travee
spitsbogige ingangen (twee dichtgemetseld); die in den
zuidgevel vroeger met portalen (1754 en I 759), afgesloten
door ingezwenkte halsgeveltjes, welke bij de restauratie
zijn gesloopt. De oostgevel heeft drie spitsboogvensters,
geflankeerd door nissen met vlechtingen, waaronder drie
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ronde casementen; de rij kbehandelde top heeft door colonnetten gescheiden en met twee klimmende rondboogjes gesloten spaarvelden, waarbinnen vier spitsboognissen
te weerszijden van drie klaverbladbogig gesloten nissen
met vlechtingen, in de middelste waarvan een rond casement met vierpas. De westgevel, die in 1884 was gepleisterd en tevoren reeds was gewijzigd, is bij de restauratie
nieuw beklampt; het poortje (1 772, door den steenhouwer
B. Coender) is toen binnen opgesteld als toegang tot den
doorgang in de (voor kerkekamer en verwarming) afgeschoten helft der westelijke travee.
Inwendig waren grootendeels de van den grond opgaande, door colonnetten gescheiden en met twee spitsboogjes gesloten spaarvelden en de vensters — die bij de
restauratie de oorspronkelijke afmetingen hebben herkregen — flankeerende nissen met vlechtwerk bewaard
gebleven. Naar de aanwijzingen, die de spitsbogige muralen en de teruggevonden grondslagen der muurpijlers
opleverden, zijn toenmaals nieuwe koepelachtige gewelven
met acht in ringen en rozetten samenkomende, van den
grond opgaande ribben geslagen, gescheiden door geprofileerde spitsbogige gordelbogen. In den westgevel zijn
twee gemetselde trappen uitgespaard.
Het benedendeel van den toren heeft telkens twee
spleetvormige rondbogige, in een rondboognis gevatte
galmgaten; inwendig deuren met oude ijzeren sloten en
traliewerk. De kerk bezit:
Verscheidene, thans tegen de koorwanden staande grafzerken, de oudste van '1614 (?).
Avondmaalszilver : twee bekers (1732, gemerkt A F),
twee schotels (1804, doch merken: Groningen 1765,
Harmannus Friese, A D S), een schotel en twee kannen
(alle 1838) ; doopbekken (1838).
In den toren een groote klok, in 1773 door J. Borchardt
gegoten en een kleine (XIX A).
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Vier gesneden standvinken (XVII) der bij de restauratie
gesloopte koorgalerij, bevinden zich thans in het museum
van Oudheden te Groningen.
Drie koperen kaarskronen (XVIId) zijn in 1868 verkocht naar Tjum (Fr.).
2. De LUTHERSCHE KERK, een zaalgebouw (I 836),
heeft in den voorgevel een gedenksteen met gebeeldhouwde ovale omlijsting van het Latijnsche opschrift,
herinnerende aan de stichting van het voorgaande kerkje
te Winschoterzijl in 1695—'96 (t 1836) met medewerking
van koning-stadhouder Willem III en van Groningen.
Inwendig een zeskante preekstoel (1 7 13) met gesneden
paneelen. Voorts een zilveren Avondmaalsbeker, schotel
en hostie doos.
3. De SYNAGOGE (1854) bezit o.a. twee koperen kandelaars, in 1798 bij de stichting van het eerste gebouw geschonken, twee kleine siertorens (1824), een zilveren leeswijzer (1840) en beker (184 7), een achtarmigen koperen
kandelaar (XIX A).
4. In de NED. HERV. PASTORIE een houten schoorsteenboezem met gesneden paneel, vroeg Lodewijk XIV, waarop een toepasselijk Latijnsch en Hebreeuwsch opschrift.
g 1-4. MOLENS. Winschoterdiep : Achtkante korenmolens met stelling, een (1 761, vernieuwd = omhooggebracht in 1870 blijkens een gedenksteen) : riet op steen;
een (1862): hout op steen ; en een (1854): geasfalteerd
hout op hout ; Achterholt : ronde steenen korenmolen
met stelling „l'Espérance" (1899), thans ook zaagmolen.
WINSUM.
a. Een in 1906 in de wierde van Klein-Garnwerd, bij
een geraamte van man en paard, gevonden slagzwaard,
speerpunten, stijgbeugels en helm (alles Frankisch); voor228

WINSUM

werpen (terpentijd) uit de wierden van Schillingeham,
Valkuur en Winsum; kam met beenen handvat, beenen
haarnaald, spinsteentje en rond potje (alles terpentijd)
uit wierden nabij Winsum en Romeinsche munten, waaronder een van Antoninus Pius, in de nabijheid gevonden,
zijn in het Museum van Oudheden te Groningen. Bovendien bevinden zich aardewerk (Germaansch, I), netverzwaringen, spinschijfjes (alles Germaansch), bronzen
munten van Constantijn I, vaatwerk en scherven (Frankisch en laat-Saksisch), van hier afkomstig, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Bellingeweer.
Op het kerkhof der afgebroken kerk bevindt zich
een gebeeldhouwde zerk met wapens en kwartieren voor
Onno Tamminga (t z652).
e.

Maarhuizen.
e. Op het kerkhof der afgebroken kerk liggen nog
een groot aantal grafzerken, de oudste uit 163o.

Obergum.
e. De NED. HERV. KERK is een uit- en vooral inwendig
gewijzigd (o.a. in i 844) gebouw bestaande uit een schip
met zadeldaktoren (in oorsprong vermoedelijk XIII A)
en een ietwat inspringend, driezijdig gesloten koor
(XIV B ?). Het gebouw wordt versterkt door eenmaal
versneden lichte beenen. Het schip heeft (in den noordwand) een klein rondboogvenster en gedichte rondbogige
ingangen. Overigens groote spitsboogvensters (in den
noordelijken schipmuur een paar gedicht). De toren (in
zijn tegenwoordigen vorm hoofdzakelijk XV ?) heeft
boven den zuidelijken ingang steenen: 1 768 en 179o,

229

WINSUM

duidende op herstellingen, de tweede wellicht ook op de
ommetseling; eenvoudige ronde galmgaten. In den toren
overblijfselen van een koepelgewelf; spitsbogige muraalbogen, een diepe spitsboognis aan de kerkzijde, uitgespaarde trap naar de verdieping. De kerk bezit:
Preekstoel (1780) met gesneden kuippaneelen, trap,
enz. Lodewijk XV, met de wapens-Van Nyeveen met
-Sichterman en -Vinkers.
Eenvoudige Avondmaalstafel (1 790) met marmeren
blad.
Bank (XVIIId) met het wapen-Sichterman en
Verscheidene zerken, de oudste uit 1611/1634 met
wapen.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, een gegraveerden
(1714, gemerkt H. W.) met het wapen-Polman en -Rengers
en een kleinen onversierden (merken : Groningen 1709,
Johannes Dronrijp).
Klok, in I 849 door H. van Bergen en Comp. te Midwolde gegoten.
Ranum.
e. Op het kerkhof der verdwenen kerk liggen nog
verscheidene zerken, de oudste van 1667.

Winsum.
De NED. HERV. KERK is een, uitwendig door het
inbreken van groote vensters en vooral ook inwendig,
gewijzigd middeleeuwsch gebouw met vijfzijdige sluiting (XIII of XIVa ?) en zeer zwaar aangelegden ommetselden toren (XII B, boven den rondbogigen ingang
met blokken een cartouche met tekst XVIIb--c en een
steen: „hersteld in 1900"), te weerszijden waarvan ietwat
latere lage vleugels. In den noordmuur der kerk teekenen
zich af (Oz.) : een spitsboognisje (hagioscoop ?) en dichte.
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gemetselde nisjes, en (Wz.) : een klein spitsboogvenster.
De sluiting heeft grootendeels het afsluitende spitsboog
fries behouden. Op het dak behalve aan de noordzijde
nog de oude holle en bolle pannen. De toren en de met
lessenaarsdak daarbij aansluitende vleugels hebben natuursteenen getande hoeklij sten, aanzetkrullen en (ten
deele) omlijstingen der rondbogige galmgaten; van viertot achtkant ingesnoerde naaldspits.
Inwendig een graatgewelf met middenring over de
benedenruimte van den toren, die zich met ronde spaarbogen naar de zijruimten opent. De kerk bezit:
Orgeltje met kas (1840 ?) in den trant Lodewijk XV.
Talrijke zerken, de oudste voor Evertien Tammijnga
(t 161 7) met wapen en een fraai gebeeldhouwde voor
ds. Gerrit Aldershof (t 1766) en zijn vrouw (t 1778).
Offerblok (1692).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1646,
M; handvat en tuit later); grooten tinnen schotel (XVII
of XVIII) en twee kleine).
Klok, in 1633 gegoten door magister Nicolas Sicmans
te Groningen, op kosten der stad Groningen en de gemeente van Winsum, met het stadswapen.
1. Op het terrein van den voormaligen RIPPERDABORG staat reeds sinds XVIII A een boerderij.
g

Achtkante MOLENS : koren- en pelmolen met
stelling : riet op hout (vóór 1835); korenmolen met stelling : geasfalteerd hout op steen (± 18 5 0); watermolen
in den polder Winsumer- en Bellingeweerster Meeden
(1900, dikke molen uit Holland).
'T ZAND.
Tal van voorwerpen uit de dorpswierde van Eenum: beenera voorwerpen (terpentijd), bronzen tang
a.
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(volksverhuizingstijd), terra sigillata, vóór-Karolingsch
vaatwerk, Karolingsche cultuuroverblijfselen, een Romeinsche armspang, van hier afkomstig ; vondsten (VI—
VII) uit het terpengrafveld van Eenumerhoogte, Romeinsch aardewerk en verschillende voorwerpen (meest
volksverhuizingstijd), alhier gevonden; laat-Saksische
urnen (VI—VII) uit het grafveld in de wierde van Leermens, fragmenten van een potdeksel (terpentijd) en een
Friesch potje uit deze wierde; een gouden munt (VII--VIII, te Keulen door den muntmeester Suno geslagen)
en een Frankisch ijzeren zwaard uit de wierde van Oosterwijdwerd bevinden zich in het Museum van Oudheden te
Groningen. Bij de proefgraving in 1916 en de opgraving
in 1917 in de wierde Wierhuizen werden paalwerk van
vroeg-Germaansche woningen (I—II) en putten (Karolingsch en vroeger) gevonden; Germaansch aardewerk
(I), Romeinsche munten, terra sigillata en een oogfibula
(I A), van hier afkomstig, bevinden zich in het Museum
van Oudheden en het Biologisch-Archeologisch Instituut
te Groningen.
Eenum.
e. De thans NED. HERV. KERK 1S een zeer gewijzigd
rechtgesloten gebouw (in oorsprong vermoedelijk XIII)
met een later aangebouwden toren (XVa). In de torenruimte de oorspronkelijke (dichtgemetselde) rondbogige
ingang met deklijst, waarboven een langwerpig-rondbogig
(dichtgemetseld) venster met hollen dagkant. Het bovendeel der schipzijmuren is eenigszins terugliggend gemetseld (overblijfsel van een over de gansche lengte van den
muur doorloopend spaarveld ?); in den noordwand drie
gewijzigde rondboogvensters en een gedichte rondbogige
nis of een venstertje, in beide wanden een spitsbogige
ingangsnis met korfbogig getoogden doorgang. De vlak232
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opgaande (verzakte) toren heeft aan de zuidzijde een spitsbogige nis met flauwspitsbogigen ingang, waarboven een
verweerde steen : 17... en wordt gedekt door een van
vier- tot achtkant ingesnoerde spits, waarop een windvaan
met het wapen-Alberda. Het inwendige heeft een moderne
houten zoldering. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (1654) met barokke gesneden paneelen enfries.
Orgel (1704, door de zorg van Reindt Alberda en zijn
vrouw Johanna Horenken gemaakt), met hunne wapens,
gedeeld Alberda-Jarges en Horenken-Isselmuden.
Twee achterschotten van banken en een voorstuk
(XVIIc) met wapen-Coenders en -Leve; eenige eenvoudige banken met zijstukken en posten (XVIIc); twee
festoenen (XVIIc) aan het schot onder het orgel.
Steenen onder het orgel en in den oostmuur (onder den
preekstoel) ter gedachtenis aan Reindt Alberda (t 1724);
zerk voor ds. Hermannus Wiardi (t 1685).
Koperen kroontje (XVIII), zes-lichts.
Avondmaalszilver : schotel (merken : Groningen, L. v.
Giffen), in 1 762 geschonken door Willem en Susanna
Johanna van In- en Kniphuisen, geb. Alberda, met hun
alliantie-wapen; een beker (29 December 1 762, merken:
Groningen, L. v. Giffen), geschonken en met wapen als
voren, bevindt zich thans in het Museum van Oudheden
te Groningen. Kleine zilveren bel (keuren en wapen als
de schotel).
Klok, iil 1410 door Harmannus gegoten.
Leermens.
e. De NED. HERV. KERK (H. Donatus) bestaat uit een
nog grootendeels tufsteenen schip en een weinig uitspringend dwarspand (vermoedelijk XII), verhoogd bij
den aanbouw der rechthoekige koortravee (XIII b, c).
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Houten klokkespits (XVII of XVIII) op den westgevel
(oostmuur van een vroegere torenpartij ?). Het schip
heeft aan de noordzijde een gedichten rondbogigen ingang en aan de zuidzijde een gedicht rondboogvenster,
en in het bovendeel der muren een doorloopend (niet
door lisenen ingedeeld) spaarveld, waarboven een tufsteenen rondboogfries op baksteenen draagsteentjes, dat
ook aan de zijgevels van het dwarspand (behalve aan de
zuidwestzijde) nog aanwezig is; afsluitende baksteenen
hol- en bolle li jst, evenals bij het dwarspand en het koor.
Van het dwarspand — waarin enkele groote stukken
Bremersteen zijn gemetseld — vertoont de noordgevel
twee gedichte rondboogvenstertjes te weerszijden van het
gewijzigde hoogere middenvenster en in het oorspronkelijk deel van den top een spaarveld, afgedekt door een
klimmend (oorspronkelijkvermoedelijk rondboog)fries ; de
sterker gewijzigde zuidgevel heeft een korfbogigen geprofileerden ingang, waarboven een groot venster en twee
stukken door een tandlijst afgesloten spaarveld; in de
oostelijke zijwanden een gedichte rondbogige opening.
De gevels van het rijkbehandelde koor hebben vijf hooge,
van den grond opgaande, door schalken met natuursteenen
kapiteeltjes gescheiden rondbogige nissen, waarbinnen
kleinere nissen, de smalle op de hoeken met vlechtwerk,
de drie overige met vensters (het middelste hooger); in
den sluitgeveltop door schalken gescheiden, rondbogige
spaarvelden van onderscheiden grootte met kraalprofiel
en met verschillend vlechtwerk, als afsluiting een driehoekig, door ruiten gedeeld veld.
Inwendig: over schip en dwarspand thans een vlakke
zoldering, waarboven nog een balkenzoldering aanwezig
is; de kruising, die zich met spitsbogige gordelbogen
naar de dwarsarmen opent, heeft inkassingen van, of bestemd voor, een gewelf. Over het koor, dat op eenigszins
onregelmatige wijze bij het dwarspand aansluit, een me234
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loenvormig koepelgewelf, gespannen tusschen muraalbogen en een flauw spitsbogigen triomfboog met vier
kralen, met acht in een rozet samenkomende, van den
grond opgaande (thans afgebroken) ribben; in den oostwand der dwarsarmen een kleine diepe nis. De kerk bezit:
Klein oxaal (XIII ? gewit) in den zuiderdwarsarm.
Preekstoel (XVIIc) op modernen steenen voet, met
kussenpaneelen, waarin siertrossen tusschen getorste
Korinthische zuiltjes.
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : 1661, Groningen,
onduidelijk), waarop o.m. de afbeelding eener kruiskerk
met twee westtorens en een kruisingstorentje; voorts twee
oude tinnen bordjes.
Klok, in 1710 door Tittie Goossens gegoten.
g 1. In de smidse nabij de kerk een steen : 17....
2. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1853, waarschijnlijk in plaats van standerdmolen), waarbij een
„sarrieshut".
Oosterwi j dwerd.
e. De thans NED. HERV. KERK (vermoedelijk XIIB),
voor enkele jaren gerestaureerd door den bouwkundige
Rozema van Appingedam, bestaat uit een door het inbreken van groote vensters en de verlaging der muren
geschonden schip met vernieuwden dakruiter op den
gevel en een ietwat inspringende halfronde koorsluiting.
Het schip heeft in den gevel een rondbogigen ingang met
deklijst, waarboven het zandsteenen wapen-Ripperda ; in
den noordwand : een (gedichten) rondbogigen ingang met
kraalprofiel en deklijst, een open en een gedicht eenvoudig
rondboogvenster en hierboven een doorloopend spaarveld; in den zuidwand een gedichten doorgang, waarboven een moet van een verdwenen aanbouwsel en eveneens een doorloopend spaarveld. In de sluiting twee een16
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voudige kleine rondboogvensters en een dergelijk dichtgemetseld venster. Inwendig : thans een lage vlakke zoldering; het schip is van het voor de Avondmaalsviering
dienende koor gescheiden door een eenvoudig balusterhek (1855). De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (1666, blijkens jaartal op het
klankbord) met (gewijzigde ?) barokke boogpaneelen
tusschen schroefzuilen en friezen.
Koperen doopbekken op grootendeels houten houder
(1836).
Dubbele overhuifde bank (XVII B) met gesneden zijstukken en friezen en een opzetstuk met de alliantiewapens-Ripperda-Ripperda; fragmenten van eenvoudige
banken (XVII B).
Gebeeldhouwde zandsteenen rouwtafel voor Gisbertus
Hermannus Ripperda (t 1695) met vijftien kwartieren;
voorts zerken met wapens uit 1628, 1647, 1660, 1671,
1708 en 1807.
Groote koperen kroon (1837), tweemaal acht-lichts.
Wapenborden voor Carel Victor Ripperda (1686, 14 j.),
voor Elisabeth Sophia Ripperda (t 1695) en Margaretha
Elisabeth Ripperda (op het bord zelve t 1719, op rand,
van een ander bord: t 1738, 7 1 j.); een vierde bord zou zijn
stuk gevallen.
Houten offerblok met beslag (XVII B).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1668,
M) met wapen-Ripperda.
Klok, in 1694 door Peter Vermaten te Amsterdam gegoten op last van Gij sbert Herman en Josina Maria
Ripperda, met wapens-Ripperda en -Schade.
f. Het DIACONIEGASTHUIS (1879) bevat een stichtingssteen van het voorgaande gebouw (op een andere plaats).
g. Achtkante KOREN- EN PELMOLEN met stelling (1889,
het achtkant en de kap uit Briltil, de huidige molen op236
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volger van een in 1889 afgebrander zeskanten bovenkruier met lage stelling). Ten N. van dezen molen nog
de oude „sarrieshut" (XVII), met het wapen der Provincie
in den voorgevel.
't Zand.
De thans NED. HERV. KERK, oorspronkelijk (blijkens
onder de kap zichtbare zware stukken muur) een rechtgesloten gebouw (+ 125o), is later (vermoedelijk XV)
vergroot met een (thans door een modern schot van de
preekruimte gescheiden) hooger koor van één travee
met vijfzijdige sluiting; aan de oostzijde een vrijstaande
toren (in oorsprong + ' 2 5 o, hersteld in 1714, „vernieuwd"
in 1 762 blijkens steen met de wapens van den rentmeester
van Groningen, Berghuys en den kerkvoogd Jacob
Gerrits, en hersteld in 1 907). Het schip, in welks zuidwand groote vensters zijn gebroken boven de, van den
grond opgaande, met twee rondboogjes gedekte spaarvelden, toont aan de noordzijde nog grootendeels de
oorspronkelijke behandeling : in de door eenmaal versneden lisenen gescheiden traveeën boven dergelijke
spaarvelden telkens twee rondbogige nissen met vlechtingen te weertijden van smalle rondbogige vensters met
kraalprofiel en ringkapiteeltjes. Dergelijke profielen en
ringen aan de spitsbogige ingangsnis, waarin een rondbogige doorgang, en in de derde travee van het W., een
klein nisje. De westgevel (met vernieuwden top) heeft
boven moderne aanbouwen twee smalle rondboognissen
(oorspronkelijk vensters), te weerszijden waarvan breedere nissen met vlechtingen. In een portaaltje aan den
zuidkant van het schip een vierkante steen met 15o1
(betrekking hebbende op de verbouwing ?). De uiterst
zware zadeldaktoren heeft onder de toppen aan de noordzijde twee, aan de zuidzijde drie galmgaten.
e.
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Inwendig is het schip overdekt met meloenvormige
koepelgewelven, voorzien van acht in rozetten samenkomende ribben en gescheiden door spitsbogige gordelbogen (de oude triomfboog tusschen de derde en vierde
travee met rijker profileering), het koor met een vier- en
zesdeelig kruisribwelf met schalken. De zijwanden van
het schip hebben ten deele nog twee rondboogjes (beneden) en segmentvormig (boven) gesloten spaarnissen,
de westwand boven rondbogige spaarvelden twee nissen
met te weertijden een segmentvormig gesloten nis.
In den noordwand van het koor een geprofileerde, met
een ezelsrug gesloten nis (hostiekastje ?). De kerk bezit:
Mahoniehouten preekstoel (XIX A) : vierkant onderstuk en ronde kuip met zuiltjes en hoofdgestel, geverfde Avondmaalstafel (± 165o).
Rijk orgel
g met rugpositief, waarop motieven-Lodewijk
(blij kens opschrift in 1662 gemaakt, in 1791 uit het
midden der kerk verplaatst en vernieuwd), de galerij
rustend op vier getorste zuilen.
Geverfde banken (XVII) en een bankenblok met van
emblemen voorzien achterschot (XVIII d).
Zerken: een (i6. .) voor Johan Enthens, voorts vele
met wapens o.a. voor leden der geslachten Ompteda en
Alberda.
Drie koperen kaarsarmen (XIXa, een dubbelen), zes
zware enkele en een dubbelen bankkandelaar (XVIII).
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers (1830),
twee oude tinnen borden.
Twee klokken, in 15 o 1 door Gerardus de Wou en een
klein klokje in 1 7 33 door Johannes Borchhardt gegoten.
g I. In een schuur op het omgrachte en omsingelde
terrein van den voormaligen OMPTEDA-BORG, waarvan
ook de hekpalen (1756) no& aanwezig zijn, een groote
steen, van den kerktoren afkomstig, met opschrift „Anno
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1 7 14 is dese toom nieus gerepareert door ordre van
Gerhard Walrich van Bolzyrsema" en drie wapens, welke
weder in den toren zal worden aangebracht.
Zeerijp.
e. De thans NED. HERV. KERK is een kruiskerk (XIVc),
bestaande uit een schip van drie traveeën, een dwarspand
met ondiepe armen en een door een schot (18 90) van de
preekruimte gescheiden koor van één travee met 5/1 0sluiting en met een weinig uitspringenden traptoren in
den hoek van schip en zuiderdwarsarm; moderne aanbouwsels tegen den westgevel. Ten N.O. een vrijstaande
toren (XIVc, hersteld in 16o 8 blijkens een steen, in 1834
een hoogere spits door de tegenwoordige vervangen).
Natuursteenen hekpalen Lodewijk XVI. Het rijzige gebouw, geschoord door lichte driemaal versneden beeren,
doch bij het dwarspand door lisenen, heeft hooge rij kgeprofileerde spitsboogvensters met geglazuurde steenen
in de koppen; kleinere gedichte vensters in den oostwand
van het dwarspand en rondbogige zwaar geprofileerde
ingangen in de dwarsarmen en de westelijke travee van
het schip (aan de zuidzijde gedicht). De , rijkversierde
dwarspandtoppen hebben zeven klimmende nis en met
vlechtingen en kraalprofiel, de middelste àa dé noordzij de met ruiten, aan de zuidzijde met een eenvoudige
traceering, waarboven een driehoekig, in ruiten verdeeld, veld. De eenvoudige vlakopgaande toren, met een
spitsbogigen, door riblooze kruisgewelven overdekten,
doorgang -- de ingangsbogen gevat in scherp-spitsbogige nissen, waarboven aan noord- en zuidzijde drie
spitsbogige, aan de beide andere zijden twee galmgaten —
wordt bekroond door een afgeknot-pyramidaal dak,
waarop een spitsje; inwendig scherp spitsbogige spaarnissen. Inwendig: tusschen geprofileerde spitsbogige
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gordel- en muraalbogen gespannen meloenvormige
koepelgewelven met acht in ringen (over de kruising
in een rijke rozet) samenkomende ribben, in de dwarsarmen concentrisch gemetselde gewelven met vier ribben,
in de sluiting een vijfdeelig gewelf met ribschalken.
Langs de muren van schip en dwarspand onder de vensters
met twee rondboogjes gesloten spaarnissen, waarboven
in den noorderdwarsarm spitsbogige spaarvelden. De
kerk bezit:
Geverfden preekstoel (1646, door den kistenmaker
Johan Elderkamp, ten tijde van Maurits Ripperda en
Nicolaus van Borck gemaakt), met barokke kuippaneelen,
waartusschen de figuren van Geloof, Liefde, Rechtvaardigheid en Voorzichtigheid.
Orgel (1651, door T. Faber, S. S. T. Cand., ten tijde
van Maurits Ripperda en Nicolaus Borck), met gesneden
orgelkas, waarop de wapens-Ripperda en -Borck (het
instrument in 188o vernieuwd) en met rugpositief (in
oorsprong -I-- 1480 ?).
Twee dubbele banken (midden-XVII) met barokke
boogpaneelen en een met zijschot (XVIII).
Zerk (i600) en vele zerken met wapens o.a. : een (1621)
voor een van Borck, een (1631) voor Lucia Ten HolteClant, een (163 7) voor Reint ten Holten, een (1642) voor
Margareta Ripperda-Clant.
Geschilderde rouwborden : voor Maurits Ripperda
(t 1665), Margaretha Josina Ripperda (t 1670, „aet. 30"),
Nicolaas van Borck (t 1682, „aet. 63") met gekwartileerd
wapen-Van Borck, -Ten Holte-Wickeringe-Sigers; een
voor Anna Willemyna Theresa Grevinck (t 1684); een
voor Bouwina Horenken-Clant (t 1686, 22 jaar); een voor
Derk Clant (t i700); een voor Margreta Maria Henriette
Gruys-Greving (t 1700); een voor Margareta Josina
Alberda-Horenken (t 1 70 5 ); een voor Regina Veronica
Scheffert-Grevinck (t 1 7 1 7); een voor Habbina Elisabeth
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van Borck-Alberda (t1717); een voor Rudolph Grevinck
(t 1719).
Avondmaalsvaatwerk : beker (1714, merken : Groningen, Johannes Dronrijp), met de gegraveerde wapensBorck en -Grevinck; kan (XVIII) van aardewerk met
zilveren deksel, waarop Josua en Kaleb; twee oude tinnen
b ordjes.
Twee klokken, in 1 5 02 door Gerhardus de Wou gegoten.
g I.

Voor BORG HAYKEMA zie onder Delfzijl.

2. Achtkante KORENMOLEN met stelling : riet op hout,
uit Appingedam afkomstig.

Zijldijk.
e. De DOOPSGEZINDE KERK, een rechtgesloten zaalgebouw (i772) met spitsboogvensters, bezit :
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII).
Fraai kabinetorgel (1777, door H. A. Groet en H. Vool)
met snijwerk Lodewijk XV en beslag Lodewijk XVI,
afkomstig van de boerderij 't Waar bij Nieuw-Scheemda.
g. Achtkante KORENMOLEN met stelling „De Volharding" (1845, in 1886 omhoog gebracht) : hout op steenen
onderbouw.

ZUIDBROEK.
a. Een bronzen munt van Marcus Aurelius en een
Merovingsche gouden munt (vóór 755), alhier gevonden,
bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.

De NED. HERV. KERK (H. Petrus) is een rijzige kruiskerk (+ 13 oo, gerestaureerd uitwendig en inwendig wat
e.
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betreft de koortravee in 1 9 1 5 , waarbij o.a. de in 1770
vernieuwde westelijke topgevel en de afdekkingen der
overige toppen in den veronderstelden oorspronkelij ken
staat zijn teruggebracht), bestaande uit een schip van twee
traveeën, een dwarspand met ondiepe armen en een rechtgesloten koor van een travee, met een vrijstaanden zeer
zwaren zadeldaktoren (XIII). De door eenmaal versneden
lisenen versterkte kerkmuren worden achtereenvolgens
geleed door spitsboognissen, onderling gescheiden door
colonnetten en waarin bij het oostelijk gedeelte ronde
casementen, langwerpige spitsboogvensters met kraalprofiel (in iedere travee twee, doch bij den oost- en westgevel drie), geflankeerd door nissen met vlechtwerk en
kraalprofiel, en een afsluitend rondboogfries. In de oosten westtoppen en die van het dwarspand (aan de zuidzijde onvolledig) door colonnetten gescheiden en met
spitsboogjes gesloten spaarvelden, waarbinnen klimmende
spitsboognissen met vlechtwerk. Klaverbladbogig overtoogde, in spitsboognissen gevatte ingangen, alles met
kraalprofielen, in den noordmuur van het schip (blijkens
steen in 1 770 gedicht) en in den zuiderdwarsarm geprofileerde (gedichte) rondbogige ingangen binnen spitsboognissen met kraalprofiel in den zuidmuur van het
schip en den noorderdwarsarm. De gepleisterde toren
heeft een rondbogigen ingang, gekoppelde rondbogige
en in een rondboognis gevatte galmgaten, en in de toppen
door lisenen gescheiden spaarvelden.
Inwendig over de kerk koepelachtige gewelven met
acht, van den grond opgaande ribben, samenkomende in
stervormige ringen (bij het koor een rozet), gescheiden
door geprofileerde spitsbogige gordelbogen (beneden afgehakt). De wanden worden onder de vensters verlevendigd door met twee spitsboogjes gesloten spaarvelden, gescheiden door colonnetten; in de bij de restauratie van de pleisterlagen ontdane koortravee echter door
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dergelijke spitsbogige spaarvelden, waarbinnen ronde casementen. De kurk bezit:
Rijksgesneden koorafsluiting (1 709, middenopzetstuk
1843) met eenige bijbehoorende banken.
Preekstoel (1 7 36) in stijl Lodewijk XIV, de kuip met
allegorische vrouwefiguren en Mozes met de tafelen der wet.
Doophek C1 1 73 0) met voorlezerslezenaar (1779).
Orgel (1 794 door F. C. Snitger en H. H. Freytag) met
rugpositief.
Dubbele bank (16 7 1) met gesneden opzetstuk en zijstukken.
Verscheidene grafzerken, de oudste voor den ambtsman (Beerneer) Jarges (t 15 5 8).
Eenig, in hoofdzaak ornamentaal, schilderwerk (XVIII
B of XIX A).
Twee klokken, de oudste in 1610 door Herman gegoten.
g. Dorp Wz. Achtkante KORENMOLEN met stelling
„Zeldenrust" (i 8 89) : hout op steen, geasfalteerde houten
kap.

ZUIDHORN.
Noordhorn.
e 1. De NED. HERV. KERK is een door het inbreken van
groote vensters gewijzigd, rechtgesloten gebouw (vermoedelijk XIII) met een ommetselden (lateren ?) toren.
In de ten deele door lage lisenen versterkte zijmuren
sporen van rondboogvensters, in den zuidmuur ook van
een gedichten rondboogingang; in de sluiting twee rondboogvenstertjes en overblijfselen van spaarvelden. De
vlakopgaande onversierde toren, met spitsbogige galmgaten, wordt gedekt door een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits; rondbogige ingang en doorgang naar de
kerk. De kerk bezit:
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Gesneden preekstoel (1 718); Avondmaalstafel (XVIIb).
Eenige banken met snijwerk, een met het wapen-Clant
(XVII), een met het wapen-Hindricks (XVIIc) en nog
twee met boerenwapen (XVII B).
Zerken voor Abell Uckama (t 1622) met de kinderen
van Ebele Uckama (t 1 59o), Cornelis Uckama (t 1638),
Gosse Hindricks (t 1665).
Zilveren Avondmaalsbeker (1 702; merken : Groningen,
onduidelijk), als voet een munt met opschrift: „Sanct.
Rudbertus eps. Salisb. 1625".
Klok, in 1774 door Claudius Fremy te Noordhorn
gegoten.
2.

g

De

DOOPSGEZINDE KERK (181 I),

zonder belang.

I. Dorp : achtkante KORENMOLEN met stelling (I89o,

het achtkant, enz. afkomstig van Grijpskerk, de huidige
molen ter vervanging van een in 18 90 afgebranden lagen
achtkanten met lage stelling).
2. Polder Eldersveld-Zwakkenburg (opgericht
achtkante watermolen : hout op veldmuren.

1870) :

Zuidhorn.
Een gouden muntje van Marcus Aurelius Numerianus, alhier gevonden, bevindt zich in het Museum te
Groningen.
a.

e. De NED. HERV. KERK is een in oorsprong middeleeuwsch (vermoedelijk XII), zeer gewijzigd en door een
pleisterlaag (waaronder vooral in het westelijk deel
nog veel groot-formaat tuf) bedekt, driezijdig gesloten
gebouw met lage uitbouwsels aan de noord- en zuidzijde
en een van kleine steen opgetrokken (ommetselden ?)
toren (in zijn tegenwoordigen vorm XVI—XVII), waarin
aan de oostzijde een enkele band van tuf. Het oostelijk
244

ZUIDHORN

kerkgedeelte heeft driemaal versneden beeren. De vlakopgaande toren met kleine spitse galmgaten wordt bekroond door een van vier- tot achtkant ingesnoerde naaldspits. Inwendig een gestucte zoldering. De kerk bezit :
Fraai gesneden preekstoel (XVII B, trap en klankbord
nieuw) met vijf wapens, o.a. -Buningh, -Hanckema en een
gekwartileerd-Clant-Coenders-Rengers-Entens met hartschild-Hanckema (Derk Clant van Hanckema), en lofwerk op de kuippaneelen tusschen Korinthische zuiltjes;
doophek (XVII B).
Orgel (1793, door F. C. Snitger en H. H. Freytag).
Eenige banken met opzetstukken, waarvan een met
het wapen van Derck Clant van Hanckema en een met
wapen gekwartileerd -Ripperda-Clant-Lewe-Manninga van
zijn echtgenoote Margaretha Josina Ripperda; voorts
vele eenvoudige banken (alles XVII B).
Verscheidene zerken, de oudste volgens overlevering
voor Frerick Gaickinga (t '520) en voorts meest voor
leden der geslachten Iwema, Buningh en Siccama.
Rouwborden voor Vrouwe Baudung Clant (-I- 1704)
en Maurits Clant (t 1734).
Zilveren Avondmaalsbeker (merken : Groningen 1692/
1693, Johannes Dronrijp), in 1692 geschonken door en
met het wapen van Derck Clant van Hanckema.
g I. E n u m a t i 1. Achtkante KORENMOLEN met stelling (1907, ter vervanging van een in 1906 afgebranden
molen, het achtkant, enz. afkomstig van Dokkum).
2. Achtkante WATERMOLEN in den Zuidhorner Zuiderpolder (opgericht 1840).
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TOEVOEGSELS EN VERBETERINGEN.
Blz. 3 7, gemeente Bierum, aan te vullen met:
Bierum.
g. Aan den voormaligen BORG LUINGA ten Z. van de
kerk herinnert nog het omgrachte borgterrein en de brug
met twee gemetselde bogen, waarop het zandsteenen
wapen-Van Maneil en : anno 1756.
Blz. 77, gemeente Groningen, aan te vullen met:
e. Grafzerken uit de in 1832 afgebroken laat-middeleeuwsche BROEDER-, LATER ACADEMIEKERK, voor de professoren Nicolaus Mulerius (t 1630), diens zoon Carolus
Mulerius (x 163 8), Henricus Alting (t 1644), Johannes
Freitagius (t 1641) met Dothias Fritagius (t 1688), en
Menso Alting (t 1712), zijn thans opgesteld in de kelderverdieping van het Academiegebouw.
Blz. i33, gemeente Loppersum:
Loppersum.
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), lees : (H. Petrus
en Paulus).
Blz. 2 3 o, gemeente Winsum, aan te vullen met:
Winsum.
e. BRUG (1808) met zandsteenen bogen over het diep
tusschen Winsum en Obergum.
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OVERZICHTEN EN REGISTERS.

Chronologisch overzicht der voornaamste
bouwwerken.
ABDIJ.
XIIId.

Aduard(refter).

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE BEGRAAFPLAATSEN.
Baflo (Lutjesaaksum, terpengrafveld); Eenum (Eenumerhoogte, terpengrafveld); Godlinze (inheemsch laat-Merovingsch-Karolingisch grafveld); Haren
(Harenermolen, dubbele grafheuvel; Onnen, zgn. bijenkorfgraf, laat-MerovingschKarolingsch rijengrafveld); Leermens (wierdegrafveld); Noordlaren (hunebed);
Oldenhove (Aalsum, wierdegrafveld); Onstwedde (Wessinghuizen, drie grafheuvels en kringgrepurnenvelden); Termunten (terpengrafveld, VI—VII);
Vlachtwedde (Wessingtange, grafheuvel- en kringgrepurnenveldennekropool;
Wollinghuizen, kringgrepurnenveld); Westeremden (terpengrafveld).
BOERENWONINGEN.
1609.
1730.
XVII—XVIII.

Uskwerd (de Kruisstee, oude gedeelte).
Uithuizen (Mentekema).
Onstwedde (E 13 en E 17, „Saksische" type).
BORGEN.

vóór 1600. Midwolde (de Nienoort, herbouwd 1884); Wedde (Huis
te Wedde, 1653 en later zeer gewijzigd); Uithuizen (Menkema : oostelijk paviljoen).
1611.
Middelstum (Asingaborg, zgn. poortgebouw).
1614.
Uithuizen (Menkema: westelijk paviljoen, zuidelijk gedeelte middenpaviljoen).
1633.
Den Ham (Piloursema, vernieuwing).
1686.
Wirdum (Rusthoven, gemoderniseerd XIXa).
XVIId.
Leens (Verhildersum).
: 1700.
Midwolde (Oldambt : Ennemaborg).
1701-17.
Uithuizen (Menkema: noordergedeelte middenpaviljoen,
verbouwing inwendige, voorplein).
1813.
Nuis (Coendersborg).
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BRUGGEN.
XVII B.
1748.
1756.
18o8.

Aduard (til over Aduarderdiep).
Delfzijl (brug bij de zijlen).
Bierum (brug van den voormaligen borg).
Winsum (brug over het Diep naar Obergum).
GERECHTSPALEN.

1727.
Farmsum.
Vermoedelijk XVIII. Leens (voorm. kaakpaal, thans grenspaal tusschen Leens
en Ulrum).
GESTICHTEN VAN LIEFDADIGHEID.
Middeleeuwsch.
1405.
1632.

1681.
1695-96
1751.
1768.
1775.
1786.
1795.
XVIIId.
1802.

Groningen (Pelstergasthuis, grootendeels vernieuwd en
gewijzigd).
Groningen (Pepergasthuis, grootendeels vernieuwd en
gewijzigd).
Groningen (Anna Varwersgasthuis).
Groningen (St. Jacobsgasthuis, herbouw).
Groningen (Anthonygasthuis, vernieuwing).
Groningen (Zeylsgasthuis, vernieuwing).
Groningen (Vrouw Fransensgasthuis, vernieuwing).
Groningen (Nieuw Aduardergasthuis, vernieuwing).
Groningen (Mepschengasthuis, vernieuwing).
Finsterwolde (Armhuis).
Groningen (Tette Alberda-gasthuis, herbouw).
Nieuwe Pekela (voormalig werkhuis).

GOUVERNEMENTS- EN RECHTERLIJKE GEBOUWEN.
1509.
1635.
1647.
XVII A.
1784.

Groningen (voormalig rechthuis, later hoofdwacht).
Groningen (Goudkantoor).
Bellingwolde (voormalig rechthuis).
Groningen (Prinsenhof, grootste deel).
Groningen (Ommelanderhuis, herbouw).
KERKEN.

XII.
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Doezum (fragmenten); Zuidhorn (geheel gewijzigd); Leermens (schip en dwarspand, gewijzigd XIIIb/c); Siddeburen
(westelijke schipmuren); Bedum (overblijfselen); Baflo (gewijzigd); Holwierde (benedendeel schipmuren, boven-

gedeelte vermoedelijk gewijzigd XIII B); Kantens (westelijk gedeelte, gewijzigd); Westeremden (gewijzigd XIIIb);
Eenrum (muren westelijk gedeelte).
Niekerk (Westerkwartier, gewijzigd).
XII—XIII?
Marsum; Midwolde (schip); Oosterwijdwerd; Marum (geXII B.
wijzigd).
Haren (koor).
XIIIa.
XIII A. Den Andel; Siddeburen (oostelijk gedeelte, overwelving);
Zandeweer (gewijzigd en overwelfd XV); Oldenzijl; Obergum (schip, gewijzigd); Loppersum (schip, verhoogd en
overwelfd XVIa); Nuis; Uithuizen (middenschip); Wirdum; Tolberd (gewijzigd); Noordwolde (XV gewijzigd);
Haren (schip); Niehove (geheel gewijzigd).
Ulrum; Groningen (A-kerk: overblijfselen oude schip en
XIIIb.
dwarspand?)
± 1250. Tezinge (koor; westelijk gedeelte 1786 herbouwd); Uithuizermeeden (schip, gewijzigd); 't Zand (schip); Godlinze; Bierum (schip); Westerwijdwerd (XV en later gewijzigd); Eenrum (oostelijk gedeelte en overwelving);
Leens (wellicht ietwat later).
Leermens (koor).
XIIIb/c.
XIIIc. Loppersum (dwarspand, gewijzigd XVIa); Opwierde; Garmerwolde; Appingedam (middenschip en dwarspand) ;
Groningen (Martinikerk: middenschip en dwarspand,
XV B gewijzigd); Woldendorp; Stedum (behalve koorsluiting).
Krewerd.
1280.
Hellum (gewijzigd 1646).
1295.
Huizinge; Winschoten; Ten Boer (westgevel XV).
XIII B.
Holwierde (dwarspand).
XIIId.
Noorddijk (gewijzigd); Eenum (gewijzigd); Oldenhove
XIII.
(XVIIc gewijzigd); Noordhorn; Oosternieland (gewijzigd).
Hoogkerk (koor, geheel gewijzigd).
XIII ?
Zuidbroek; Holwierde (koor); Slochteren (1783 geheel
: 1300.
gewijzigd).
Winsum, Leegkerk (zeer gewijzigd).
XIII of XIVa.
Appingedam (koorsluiting); Bierum (koor); Sellingen.
XI Va.
Noordbroek (schip en dwarspand).
XIV A.
Noordbroek (koor).
± 1350.
Zeerijp.
XIVc.
Obergum (koor).
XIV B ?
Oostum; Midwolde (koor).
XIV.
Lettelberd (geheel gewijzigd).
XIV?
Noordlaren (schip gewijzigd).
XIV of XV A.

I7
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XIV of XV.
± 1400.
1425.
1427.
1445 .
XV A.
1450-60.
1465-66.
1484.
XV B.
XVd.

XV.
XV?
: 15 00.
1506 (XV ?).
1515.
XVIa.

Breede.
Meeden.
Groningen (A-kerk: koor).
Visvliet (gewijzigd).
Middelstum.
Uithuizen (koor met kapel); Stedum (koorsluiting).
Groningen (Martinikerk : koor).
Groningen (A-kerk: herbouw schip en dwarspand; westgevel 1711).
Bedum (herbouw).
Onstwedde; Bellingwolde ; Groningen (Martinikerk: koorkapel); Appingedam (schipzijbeuken).
Groningen (Martinikerk : westelijke traveeën middenschip,
zijbeuken schip en herbouw dwarspand); Loppersum (koor
en noorderzijkoor; Appingedam (zuiderzijkoor).
Pieterburen (koor); 't Zand (koor); Vlachtwedde; Fransum (schip gewijzigd); Groningen (A-kerk: sacristie).
Westernieland (1831 gewijzigd).
Loppersum (zuiderzij koor) ; Ter-Apel.
Beerta.
Scheemda (gewijzigd).
Loppersum (verbouwing schip en dwarspand); Groningen
(Martinikerk : sacristie).
Loppersum (zijbeuk schip).
Tjamsweer.
Appingedam (noorderzijkoor).
Wed.

1529.
1538 (?).
± 1550.
1 553Warfum (sluiting).
1 573 (?).
Uithuizermeeden (koor); Uithuizen (schipzijbeuk).
XVI (?).
Middeleeuwsch. Garnwerd (gewijzigd); Meedhuizen (gewijzigd 1624? en
1703); Ezinge (gewijzigd) ; Noordwijk (geheel gewijzigd);
Warfum (schip, gewijzigd); Zuidwolde (gewijzigd); Uskwerd (geheel gewijzigd).
Grijpskerk (gewijzigd).
1612.
XVIIa (1616 ?).
Grootegast.
Oude-Schans.
16 26.
Niekerk (gemeente Ulrum, herbouw).
1629.
1641.
Kolham.
Kantens (herbouw).
± 1650-1664.
Zuidwolde (vernieuwing).
1651?
16 53-55 .Sappemeer.
Groningen (Noorderkerk).
1660--65.
Niezijl.
1661.
Nieuw-Scheemda (voorgevel vernieuwd).
1661.
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1663.
Veendam (1765 vergroot).
1666.
Wedde (herbouw).
1667.
Adorp; Lellens.
1669.
Hoogezand.
1676.
Spijk.
1683-86.
Oude Pekela (1783 vergroot).
1686.
Schildwolde (herbouw?).
1687.
Wildervank (dwarspand 1777).
1692-1700.
Harkstede.
1694-96.
Groningen (Evang. Luth. Kerk).
XVII.
Warfhuizen.
XVII of XVIII.
Saaksum.
1704.
Nieuwe-Pekela (vergroot 1767 en XIX).
1705(-08 ?)
Uithuizermeeden (dwarsarmen en koor),
1717.
Friescheloo.
1718.
Niewolde.
1729.
Den Ham (vernieuwing).
1731 ?
Middelberd (gewijzigd 1905).
1738.
Midwolde (Oldambt).
1742.
Leek.
1748.
Opende (herbouw).
1751.
Nieuwe-Schans.
1 755 .Windeweer (vergroot kort daarna).
1760.
Nieuwe-Pekela (Ev. Luth. Kerk); Wildervank (Ev. Luth.
Kerk).
1772.
Zijldijk (Doopsgez. Kerk).
1773.
Kropswolde.
1775.
Losdorp; Oostwolde (Oldambt).
1776.
Westerlee.
1778-80.
Heveskes.
1783.
Solwerd; Blijham.
1807.
Sebaldeburen.
1815.
Groningen (Doopsgez. Kerk).
1829.
Dorkwerd (herbouw).
1830.
Oterdum (herbouw) ; Delfzijl (schip); Stadskanaal.
1831.
Nieberd (herbouw).
1836.
Winschoten (Ev. Luth. Kerk).
1837/8.
Woltersum (herbouw).
1839.
Uitwierde.
1840.
Onderdendam ; Muntendam.
1843.
Kloosterburen.
1845.
Vierhuizen.
1846.
Saaksumhuizen (vernieuwing).
1849.
Zuurdijk (herbouw).
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1850.
XIX A.

Hornhuizen.
Menzingeweer (herbouw).
KLOKKESTOEL.

1783 ?

Solwerd.
KLOOSTERS.

1464—XVIa.
XV B.
: I 500.

Ter-Apel (voormalig klooster der kruisheeren).
Groningen (voormalig klooster der broeders des Gemeenen
Levens, later Prinsenhof).
Groningen (voormalig Clarissenklooster, thans Roode
Weeshuis).
MILITAIRE GEBOUWEN.

1634.
1639.
XVII A ?
XVII ?

Groningen (voormalig Corps de Guarde).
Groningen (Gardepoort).
Boertange (voormalig kruithuis).
Nieuwe-Schans (voormalige hoofdwacht).
MOLENS (tot 1850).

Standaardmolens.
± 1830.
XIX A ?

Terhaar.
Onstwedde (Mussel).
Bovenkruiers (bijna alle achtkant en de korenmolens met
stelling).

1761.
vóór 1781.
vóór 1781 ?
1783.
1787.
1792.
1794.
1798.
1799.
tegen 1800.
1800 of 1801.
I801.
I8oz.
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Winschoten (verhoogd i 870).
Eenrum.
Baflo; Friescheloo (watermolen).
Slochteren (Groote Polder).
Slochteren (Oosterpolder).
Niewolde (Nonnegaatsterpolder).
Wagenborgen.
Nieuw-Scheemda; Woldendorp (korenmolen).
Tezinge (Bovenrijgsterpolder).
Siddeburen (kleine Oostwolderpolder).
Sebaldeburen.
Oostwolde (Westerkwartier); Noordbroek (polder Noordermolenkolonie).
Woltersum (Luddeweersterpolder).

1806.
1807.
1809 of 1819.
1816?
1817.
1818.
1818 ?
1819.
I 82o.
1821.
1823.
1829.
1829 ?
± 1830.
1833.
vóór 1835.
1835.
vóór 1837.
1839.
1840.
1841.
1843 .
1845.
1846.
1847.
1849.
: 1849.
vóór 1850 ?
1850.
± 1850.
• 1830-1851.
XIX A ?

Schildmeer (Overschildpolder).
Siddeburen (Noorderpolder).
Schildwolde (korenmolen).
Garrelsweer (watermolen).
Grootegast; Oude Pekela.
Beerta; Bedurn (romp); Kantens (1852 verhoogd).
Bierum (Katmis).
Uithuizermeeden („Simson").
Nieuwe-Schans (Rijkswatermolen).
Fransum.
Blijham (1857 herbouwd).
Grijpskerk (Westerhoender watermolen).
Leegkerk.
Harkstede (korenmolen).
Noordbroek („Aurora").
Winsum (koren- en pelmolen).
Pieterzijl.
Hoogkerk (Zuidwendingermolen).
Spijk; Garsthuizen; Tenboer (ronde steenen korenmolen).
Zuidhorn.
Kommerzijl.
Haren (ronde steenen korenmolen).
Zijidijk (1886 verhoogd).
Pieterburen (muldershuis 1734); Oldenhove (ZOz. dorp).
Lutjegast (Lutjegaster molenpolder).
Noordlaren (korenmolen).
Garrelsweer.
Bierum.
Godlinze; Garnwerd.
Loppersum; Meeden (dorp); Winsum (korenmolen).
Meeden (Wz. dorp).
Hofwierde (houtzaag-, pel- en korenmolen).
Spinnekop-watermolens.

1813.
1845.

Grijpskerk (Juursemakluftpolder).
Midwolde (Oldambt).

PAKHUIZEN.

1735.
Groningen (Turftorenstraat 41).
Vermoedelijk XVIII. Groningen (Hooge der A 21-23, Hooge der A 6, Zoutstraat 17-Havenstraat I2, Vischhoek-Noorderhaven-hoek
Hooge der A, Gasthuisstraat 9, Hoekstraat 58).
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PASTORIEN.

1634.
XVIII.
XVIII—XIX.
XVIIId.

Warfum (in oorsprong ouder ?).
Aduard (voorm. N.H. pastorie); Hoogezand (voorm.
N.H. pastorie).
Solwerd (stichtingssteen 1554Appingedam (R.K. pastorie).
POORTEN VAN HUIZEN.

1627.

Groningen (Roode Weeshuis ; Oude Boteringestraat, thans
Gerechtshof).
Groningen (Pepergasthuis, opzetstuk 1743).
Groningen (Anthony-gasthuis).
Midwolde (De Nienoort, ingemetseld).
Midwolde (De Nienoort, ingemetseld).
Groningen (naast A-kerkhof 10).
Midwolde (De Nienoort, toegangspoort).
Groningen (Pelstergasthuis, a/d Nieuwstad).

1640.
1664.
1678.
1679.
1683.
1708.
1724.

RAADHUIZEN.
1630.
1793-1810.

Appingedam (later vergroot).
Groningen.
SCHOOLGEBOUW.

± 1 55 0.

Groningen (St. Maartensschool, thans onderdeel Provinciehuis).
TORENS.

XII.
XII B.
± I2oo.
d I2oo?
XIII A.

:

1250.

1295 .
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Doezum; Bedum; Siddeburen (benedendeel); Zuidwolde;
Uithuizen (verhoogd).
Marsum; Winsum; Midwolde (verhoogd XIV of later);
Marum (gewijzigd).
Baflo.
Winschoten.
Godlinze (1554 gewijzigd); Noordlaren; Stedum (XIV
verhoogd); Harkstede (1657 gewijzigd); Siddeburen (bovendeel); Den Andel; Bierum; Haren; Obergum; Noordwolde (XV of XVI A verhoogd, 1639 gewijzigd).
Garmerwolde; 't Zand (1762 gewijzigd); Westerwijdwerd
(XV gewijzigd).
Helium (gewijzigd, bekroning XIX).

Slochteren; Schildwolde.
Zuidbroek; Oldenhove (XVIIc gewijzigd); Noordbroek;
Ezinge.
Niekerk (Westerkwartier, gewijzigd).
XIII ?
Helium (bovendeel XIX).
: 1300.
Loppersum; Huizinge.
XIV A.
Zeerijp.
XIVc.
Krewerd.
XIV B.
Oostum.
XIV.
Uitwierde (1844 verlaagd); Tolberd (gewijzigd); NoordXIV ?
horn ; Onstwedde.
Eenum.
XVa.
Groningen (Martinitoren; 1545-52 voltooid, spits 1627
1469-82.
e. v.).
Middelstum.
1487.
Zandeweer.
XV B.
Ulrum; Kantens ; Westernieland (1831 en XXa gewijzigd).
XV.
Meeden.
± 1500.
Scheemda.
XVIa.
Saaksum.
1550.
Zuidhorn.
XVI—XVII.
Hornhuizen (bovendeel 1818); Kloosterburen.
Middeleeuwsch.
Niekerk.
1629.
Warfum.
1638.
Eenrum.
2646-52.
Noorddijk.
1648.
Weë.
1656.
Losdorp (1776 en 1848 gewijzigd).
1662.
Veendam.
1663.
Wildervank (spits 1834).
1687.
XVII B (of wat later). Garnwerd.
Midwolde (Oldambt).
1708.
Groningen (A-toren).
1710-12.
Bellingwolde.
1729.
Tjamsweer.
1748-1776.
Warfhuizen (herbouw).
XVIII A.
Niewolde.
1765.
Westerlee.
1776.
Heveskes.
1778.
Hoogezand; Sappemeer (bovendeel 1898).
1783.
Oude-Pekela (herbouw).
1804.
Pieterburen.
1805.
Beerta.
i 8 o6.
Finsterwolde.
182o-22.

XIII B.
XIII.
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183o.
1834.
1837-38.
1841.
1843.
1849.
XIX A.

Oterdum (herbouw).
Appingedam.
Woltersum.
Friescheloo (bovendeel 1925).
Vierhuizen.
Zuurdijk (herbouw).
Dorkwerd.
VERDEDIGINGSWERKEN.

XVId.
XVId ?
XVII.

Boertange (bastion, zeer gewijzigd).
Groningen (walfragment).
Bellingwolde (batterij, gewijzigd).
WOONHUISGEVELS.

Groningen (Brugstraat 24).
XV B.
Appingedam (Dijkstraat 24, achtergevel).
± 1500.
Laat-middeleeuwsch. Groningen (Oude Kijk-in-'t Jatstraat 6, geheel gewijzigd).
Groningen (Gelkingestraat, steeg achter nr. 39).
1 557 ?
Groningen (Martinikerkhof, vroeger Oude Kijk-in-'t Jat1559.
straat).
Groningen (Poelestraat 8).
XVId.
Groningen (Oude Boteringestraat, thans onderdeel van
1612.
het Gerechtsgebouw; Zwanestraat 12).
Groningen (Groote Markt 27).
• 1615.
Groningen (Binnendamsterdiep 42).
I62o.
Groningen (Binnendamsterdiep „poortershuisje").
1621.
Groningen (Nieuwe Ebbingestraat z).
1622.
Groningen (Ossenmarkt 5).
± 1624.
Groningen (Oude Boteringestraat, thans onderdeel ' van
XVIIa.
het gerechtsgebouw).
Groningen (Gelkingestraat 24).
± 1625.
1627.
Groningen (Guyotplein 3).
1629.
Groningen (Groote Markt 12; Ossenmarkt i; Ossenmarkt 2).
Groningen (Groote Markt 5, herbouw).
± 163o.
1631.
Groningen (Groote Spilsluizen 1-3).
XVII A. Groningen (Groote Markt I I ; Oude Ebbingestraat 52 ;
Noorderhaven 23 A, gewijzigd XVIII A; Vischmarkt 52;
Vischmarkt 56; Haddingestraat 7; Marktstraat i i; 'Gelkingestraat 45 ; Oude Ebbingestraat 3 i).
1651.
Leek (zgn. Pulvertoren).
166o.
Groningen (Martinikerkhof 25).
1661.
Groningen (Oude Ebbingestraat 39).
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1666.
1669.
XVII B.
1722.
1723.
1725.
XVIIIa.
± 1729.
1730.
1740.
1745.
1746-50.
XVIII A.
1753.
1758.
± 1760.
1764.
XVIIIc.
1775.
1778.
1791.
1792.
1793.
XVIIId.
XVIII.
XIXa.

Boertange (C 149),
Groningen (Groote Markt 47).
Groningen (Groote Markt 38; Hooge-der-A 7).
Groningen (Ossenmarkt 6).
Groningen (Vischmarkt 40).
Groningen (Steenstilstraat 4).
Groningen (Noorderhaven Zz. 34).
Groningen (Martinikerkhof to, gewijzigd).
Groningen (Groote Markt 36 A).
Groningen (herbouw Oosterstraat 53).
Groningen (Folkingestraat 7).
Groningen (Ossenmarkt 3 1-3-4).
Groningen (Oude Boteringestraat 24, herbouw; Steentilstraat 12-14).
Groningen (A- kerkhof 17).
Groningen (Heerestraat 77).
Groningen (Oude Ebbingestraat 40).
Groningen (Oude Boteringestraat 12).
Groningen (Oude Boteringestraat 23-25; Oude Kijk -in't Jatstraat 5; Oosterstraat 46; Oosterstraat 29).
Groningen (Groote Spilsluizen 18); Eenrum (A 59).
Groningen (Oosterstraat 49-51).
Groningen (Oude Boteringestraat 44, thans ambtswoning
Commissaris der Koningin).
Groningen (Nieuwe Ebbingestraat 85).
Groningen (Binnen-Damsterdiep 26).
Groningen (Poelestraat 29 ; Marktstraat 13).
Groningen (Markstraat 17); Nieuweschans (Voorstraat 22).
Groningen (Guyotplein 2).

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE WOONPLAATSEN.
Bedum (nederzetting in de klei tusschen Bedum en Onderdendam); Ezinge
(plattegronden terpenwoningen uit La Téne-periode en Romeinschen tijd,
kleine hutten uit Saksischen tijd, putten uit Saksischen en Frankischen tijd,
basementen hallenhuizen vóór-Romeinsche tijd); Jukwerd („Wierhuizen", paalwerk en putten van vroeg-Germaansche woningen).
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Register van kunstenaars en ambachtslieden.

Bladz.
Beeldhouwers.
(Ook houtsnijders en steenhouwers).
Coender, B
Eggers, Bartholomeus
Monogrammist:
R. B.
Rijk, De
Smit, A. D.
Verhuist, Rombout
Walles, A.

227
125
65, 178
206
136
125, 183
51

Bladz.
Peters, C. H
109, 208, 226
Raammaker, Hermannus
68
Reinders, Willem
194
Roelofs, Coenraet
77, 167
Rozema
235
Verburgh, Antoni
197
Verburgh, H.
166
Vingboons, Philip
184
Vos tot Nederveen Cappel, C. L. de 216
Wieland
205
Wittop Koning, A. R....... 120, 201
Geelgieters.

Bouwmeesters.
(Aannemers, architecten en ingenieurs).
Aa, Geert van der
Bolhuis, P.
Calker, J. H. van
Cock, Abraham de
Coeur, Henric
Dumringh, Jans
Dusseldorp, K. W.
Germelinck
Heeswijk, H. van
Hoogevest, G. van
Kuipers, Pieter
Kuyper, G.
Langelaar, J. J. van
Lokhorst, J. van
Meijer, Albert
Otten Husly, Jacob
260

171
226
8

75
171
I I
29
75
3
164
194
165
I 81
...
67
75, 206
68

Haikes, R. ?
Monogrammisten:
A. B. O. K.
N. S. P.
A. T. — T. S. ( ?)
B. H. en L. T ?
Schokwijk, J.

206
II
215
142
142
200

Glasschilder.
Gips

74
Klokgieters.

Albertus
Ammeroy, Cornelius
Aubertin, André
Balthasar, Jurrien

136
30/ I
I 6o, 209
20, 119, 127

Bladz.

Bladz.

Baulard Lotharingius, Godfrid(us) 32,
48.
Bergen, A. van
17, 32, 154
Bergen, A. van en Zonen ...... 165
Bergen, A(ndries) H(eres) van. . . 114,
131, 172, 1 74, 1 93, 1 94, 1 97, 198.
165
Bergen, H. van
23o
Bergen, H. van en Comp.
Bergen, U(do) (A.) van 131, 156, 193,
198.
Borchardt, Johannes) I2, 54, 74, 154,
158, 163, 171, 22 7, 238.
Bremen, Johannes de
Io8
Crans, Ciprianus
107
Crans, Jan
159
Dam, Gerrit van den
5
140
Enchardt
Fremy, C
131, 165, 193
Fremy, C(laudius)
142, 176, 244
Fremy, Johan
34, I II
Fremy, M. 17, 32, 131, 165, 172, 193
Fremy, Mamees ...... 6, 34, 191, Zoo
23 , 59
Fremy, Mammees(us)
Fremy Heidefeld, Mammees(aeus) 23,
59, 142, 176.
Frij, (= Vrij) Wilhelmus Jacobus
22
de
Gheijn, Andreas van den
74
Goossens, Titie .... 44, ' 12, 142, 235
Gregorius (Gregori(i) Hallensis) .
2,
107, 176.
Harmannus
207, 233
Hatiser, Frans
44
Hemony, P.
i8, 74
Hemony,
Fr .
74 , 46
(H armannus ) 118, 132, 20 9, 211 1
Herman (Harmannus)
Herman (: 1600)
243
Kokenbakker, Hinricus
Iz2
Neurenberch (Nuerenberch, Nurremberg), Hans Falck van 61, 12 3, 221
Nortmeijer, Hans
49
Overneij, Petrus ... 79, 139, 166, 209
Pantz, Broerke,
2

Potgheter, Hennerick
44
29, 188
Powels, Gert
209
Rovier, Nicolas
Schallenberg, Johan
III
Schenck, Hans Gerlach
31
Schimmel, Gerhard
I16
Schonenborch, Johan
146
58
Serurel, Van (?)
Sic(k)man(s) (Ni)c(o)laes(as) 48, 129,
160, 163, 170, 195, 231.
160
Simon, M(?). Francois
Spronneaux, Carolus (Charles) 186, 189,
222.

Trier, Hendrik van
74
Utrecht, Antonius van
53
Vermaten, Peter
236
Veri, zie onder Weri.
Vrij, Jacobus de
159
117
Waghevens, Jacop
Walraven, Leonard ?
21 I
Wegewart, Henric
1
Weri (ook Veri), Hugo 186, 189, 222
Wou, G(h)er(h)e(a)rdus de 22, 123, 136,
238, 241.

Molenmakers.

Bremer, H.
Kunst

186
32, 176
Muntmeesters.

Madelinus M
Suno

109
232

Orgelbouwers.

Agricola, Rudolphus
Dam en Zoon, L. van
Faber, T.
Freijtag, H. H.
Groet, H. A
Hintz(s), A. A. 73, 151,

73
57
240

33, 243, 245
241
156, 169, 206
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Bladz.

Bladz.

I 29
Holm, Johannes
169
Johannes Emedensis
Lohman, Dirck
183
Lohman van Embden, Gerhard
183
Diederieg
Lohman en Zoon, R. A. 29, 43, 46, 51
223
Oekelen, Van
Schnitger (Arp)
73, 16 8
Schnitger, F. C.... 33, 169, 243, 245
212
Timpe
206
Verschueren, L.
241
Vool, H.
Wenthin, J. F.
154

Norden, Eke van
38
Norden, Helmoedt van (?)
35
Norden, V. van
38
65
Numan, H.
i8o
Onraet, Pieter van
i8o
Pijnacker, A.
,
73,
186,
218
Por, Jacob
8
4, 3
IOI, 167
Rembrandt
168
Serin, H.
24
Stellingwerf
i 8o
Sterrenberg, J.
38
Stralen, Hans van der
65
Tideman, Johannes
I 8o
Troost, Cornelis
Wassenberg (J. A.) ..... 95, 105, 202

Ornemanisten.

73, 89, 90, 92.
Lutma
126
Marot
Vredeman de Vries, 41, 5 i, 77, 140,
188, 214.
Schilders.
' (Ook

teekenaars en restaurateurs).

Aken, Jan van
Becker, Jaspar
Bohemen, C. B. van
Bokhorst, E.
Brandon
Bremen, Hinrick van
Camerarius, Adam
Collarius
Collenius, Herman) .....
Court, D. M. L.
Drielst, E. van
Hendericx, Claes
Hinrick (van Bremen)
Jager, De
Johannes
Mommers, H.
Neefs, P.
Norden, Abel Johan van

262

216
83
202

Schrijnwerkers.
(Kistenmakers).
Alberts, Frederick
Berents, Berent
Blickman, I. A
Elderkamp, Johan
Meijer, A.
Meijer, Jacob
Monogrammist:
G. G. W.

224
197
"77
240
124
50
176

215

i8o
23
10 5
i68
64, 65, 202
167, 168
i8o
8
23
98
216
I 8o
18o
38

Tingieters.
Monogrammisten:
I. H. R. (met engeltje)
J. V. F. R. (met roos)
W
-X
Z (met engeltje)

12

17
I2
I2

Uurwerkmakers.

Spraeckelt, Georgius
Symons, R.

74
176

Bladz.

Bladz.
CL?

Zilversmeden.

174

M 41, 51, I03, I16, 137, 208, 2I1,

(De namen beteekenen gewoonlijk te
verklaren monogrammen.)
179
Alberts, Berent
Blenke, Bernardus ?
• . 154
Dronrijp, Johannes 5, 26, 29, 37, 44,
79, 85, 103, I2I, 130, 146, 154, 170,
172, 189, 197, 198, 204, 230, 241,
245.

Essen, Arnoldus van ?
Friese, Harmannus
Giffen, (L. van) 31, 74, 77, 79,
107, 116, 126, 152, 166, 197,
Monogrammisten:
I A (en struik)
RA
VA

II2

119
48
79
209
56
44
117
79

LB

216,

227

198
214
170
223

189
i6
III
32

HJ

34
154
108
79
46
195
13o
P (1707)
8o, III
AP
116
H P
536
C, R
205
P R?
191
TR
FS
156
14, 527
H S
IS
79
IT
22
W
77, 140
23o
H W
3o
H W?
J. W.
207
J W (en G W)
44
540
MW?
Muntinck, Hendrick 74, I03, I17,129,
146, 1 49, 1 74, 194.
Muntinghe, Thomas 74, 507, 514, 154,
16o.
8o
Pies, Le
Pootholt, Barent ? . . . . . 172, 178, 214
Swiering van Zwol, Hendrik . . . .
79
Meesterteekens (enkel):
hertenkopje
lelie
roos

55
45
79

115

WJ
AL
BL

118
214

120

HB
I B (en S)
IDB
J B(ofTB)

PK

103,
233.

I16

CB
C T B (en T)
D B (en I)

D (of P)
HE(ofAE)
AF
RF
RF(enRP)
IG
G (v.)
VG
C H(ofGH)
IH
DVI

169
227

231, 236.
BM
IM
L N
IO(?enA)
M0
P (1623)

176
49, 1 3 8,

Zonnewijzermakers.

224

41
156

Cremer, J.
Doornbusch, J

64
64
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Register op persoonsnamen
(behalve kunstenaars en ambachtslieden).

Bladz.

Bladz.
A.

224
Addinghe, Haye
58
Aeisens, Wijncko
Alberda 18, 19, 22, 38, 52, 56, 57, 98,
I06, I2I, 143, 145, 150, 199, 200,
201, 202, 204, 211, 221, 233, 238.

19
Alberda, Catharina
207
Alberda, Egbert
Alberda, Geertruida 19, 146, 148, 149
Alberda, Gerhard
53
Alberda (van Menkema en Dijk200
sterhuis), Gerhard
104
Alberda, Gosen
Alberda, Gosen Geurt......1 , 5 2, 53
Alberda van Bloemersma en Beijma, Josina Petronella
44
200
Alberda, Mello
18
Alberda, Onno Joost
69
Alberda, R.
56
Alberda, Reindert
233
Alberda, Reindt
Alberda (van Menkema), Susanna
Elisabeth
53
126
Alberda, Susanna Johanna
86
Alberda, Tette
200
Alberda, Unico Allard
202
Alberda, Unico Allard II
Alberda (van Menkema en Dijksterhuis), Unico Allard ..... 23, 200
Alberda (van Rensema), Willem 206, 207
18
Alberda, Willem Carel Anton
264

Alberda-Van Berum, Everdina
200
Cornera
Alberda-Clant, Josina Petronella 121
Alberda-Horenken, Margareta
240
Josina
221
Albertus (aartshertog)
231
Aldershof, Gerrit
137
Aldringa
Allersma
55
246
Alting, Henricus
246
Alting, Menco
91
Andreae
141
Andringa, Antie
Antoninus Pius 2, 56, 61, 118, 148,
1 74, 192, 229.
14
Appelius, J. C.
14
Appelius, Johanna Christina
Arnim, Godefridus
5
128
Asbeck, Van
37
Asinga Swier Clant
127
Auwema, Ivo
I27
Auwema, Ulsia Maria
200
Awlsum, Bonno
122
Aijlva, Van
B.

162
Backer
73
Barbancon, Anna de Ligne de
181
Barthelts, Lucia
26
Bawema
II, 13, 106
Beninga

Bladz.

Bladz.
Beninga, Hieronyma Adelgunda.
Bensema, Harrit
Bentinck, Ambrosia Elisabeth...
Berchuys
3 8,
Berchuys, Adam
Berghuis, Hendrik
Berghuys, Pieter
Beresteijn, Paulus van
Berum, Van 5, 28, 40, 41, 132,

I2
106
194

237
154
155

197
69
199,

200, 20I, 202, 21I.

Berum, Abel van
37
Berum, Christina Emerentiana van
5
Berum, Johan van
41
Berum, Onno Joachim van
37
Berum, Remmert van
36/7
Bijbelsche personen:
172
Abel
Abraham
53
146
Adam
125, 18o, 199
David
146
Eva
Gabriël
73
89
Jahwe
Jezus (Christus, Goede Herder) 51,
53, 73, 8o, 89, 122, 128, 154, 190.
Johannes de Dooper . 85, 9o, 171/2
Johannes de Evangelist...... 8o, 90
241
Josna
241
Kaleb
125
Mozes
Pilatus
73
Simon
73
168
Bleijswijck, Abraham van
Bleijswijck, Guiljaum Dircksz. van 167
104, 129
Bolhuis
Bolzijrsema, Gerhard Walrich van 239
240, 241
Borck
240
Borck, Nicolaus van
Borck-Alberda, Habbina Elisabeth
240/I
van
116
Bos, Gebr.
Io6
Boselager, von

Botties, Albert
Brontsema, Brontheies
Brontsema, Cornelis
Brontsema-Menses, Catharina . .
Buckhorst, Van
Budde
Bulderen, H. G. van
Buningh
Butler, William
Buttingha

33
189
189
1 89
49
18
77
245
113
III

C.

Camstra, Van
Canter
Cater
Cato de Oude, Marcus
Christina (van Zweden)
Clant 2, 18, 19, 26, 28,
I21, 145, 183, 184,

122
137
26
95
143
40, 52, 119,

200, 204, 244, 245.

183, 184
Clant, Adriaan
Clant (van Nijenstein), Aurelia
Maria
145
Clant, Baudung
245
194
Clant, Bawe
240
Clant, Derk
Clant (van Hanckema), Derk
245
Clant (van Scheltkema Nijenstein),
121
Egbert
Clant (tot Stedum), Helena
145
183, 184
Clant, Johan
Clant, Josina Petronella.. 19, 121, 206
Clant, Maurits
245
200
Clant, Osebrandt
184
Clant-Coenders, Anna
I21
Clant-Lewe, Anna
200
Clant-Lewe, Margaretha
26, 102
Cirksee, Hinrick van
I2
Cleveringa, Rudolph Pabus .....
165
Cock, 0. T. de
Coenders 18, 66, 119, 121, 143, 145,
184, 2 33, 245.

Coenders (van Helpen), Abel.. 66, 144
265

Bladz.
Coenders (van Vervouw tot Zandeweer), Abel
Coenders (ab Helpen), Anna . ..
Coenders (ab Helpen), Bernardus
Coenders (ab Helpen), Guillielmus
Coenders–Lewe, Bijwe
Commerstein
Constantijn I
Copijn
Cranenborg, Wijbrandus

I2I

143
143
143
I21

162
229
20I
224

D.

Deekema, Lucia van
123
Deest, Van
162
Diocletianus
6i
Dornum un Withmonde, Gerdt tho I2
Drews, De
19, 104
Drews, E(ijze) T(jaarda) de 77, 1 54, 159
Duirsema, Jan
113

E.

Ebels
Ebels, Cornelia
Ebels, Enno
Eeck, Johan
Edelinck, Hermannus
Eecke van Heerma–Fockens, Maria
Eerde, Fenna van
Eeuwes, Amse
Elama
Elama (op Allersma), Duurt ...
Elama, Sirp
Elama–Fockens, Meeuwer
Elama–Mellema, Abeltien
Elema (tho Lutke–Saexum),
Johanna
Eltet toe Lellens
d'Embda
Emmen, Johannes
Emmen, W

266

I2
12
12
18

41
141
41
106

55
55
55
55
55
2I
69

147
218
86

Bladz.
Engelbarts–Haselhof, Magdalena. 224
Entens
66, 132, 245
Entens (van Helpen tot Loesdorp),
Bernhard
43
Enthens, Johan
238
Entens–Roltemans, Eltke
52
Eycens, Eyger
21
Ewsum, Anna van
125, 126
Ewsum, Casper van
125
Ewssum, Anna Bertha van
181
Ewsum, Gela van
2, 102
Ewsum, Onno van
144, 147
Ewsum–Ingen Nuelandt, Johanna 21
F.

Faustina
1, 6, Io9
Fockens, Allert
22
Fockens, Heijcko van
141
Fockens, Lucia
141
Fockens, Martinus
141
Fockens, Nomdo
2I
Fockens, Rommelia van
141
Fockens, Saco, grietman van Lemsterlant
141
Fockens, Sacko, grietman van Opsterlant
141
Fockens, Sako van, gecommitteerde Staat
141
Fockens, Wisschien van
141
Fossema, Elinck
140
Franssens, vrouw
86
Frederik III (van Denemarken) . 213
Frederiks, Joachim
104
Freitagius, Johannes
246
Frieling, Joh
150
Friso, Victor
8o
Fritagius, Dothias
246
Froma, Ballo
137
Froma, Bauwe
137
Froma, Hille
137
Froma, Oede
137
Froom, Gerbrandt
176

Bladz.
G.

Gaickinga, Frerick
245
Gaickingha
26
Gaiko
8o
Gansfort
Ioi
Gansfortus, Johannes Wesselus . .
73
Gebels, Euwe
104
Geer, De
91
176
Geertsema, Jan
Gerardus, abbas
191
Gerlacius
183
Gerlacius, T. A.
183
Gerrits, Jacob
237
Giffen, A. E. van
54
Gockinga
III, 183
Gockinga, dochter
95
Gockinga, S.
77
Gockinga, Scato Ludolph
197
Gratema, Johan
143
Grevinck
241
Grevinck, Anna Willemyna Theresa
240
Grevinck, Rudolph
241
Grijp, Nicolaus
59
Grothuss
z6
Gruys (Gruis) .... io8, 137, 188, 189
Gruys, Elisabeth Helena
159
Gruys, Hilbrant
188
Gruys-Greving, Margreta Maria
Henriette
240
Gruys-Horenken, Geertruit
i88
H.

Haekz, Bartoldus
7, 102
Halsema, Diderik Frederik Johan
137
van
Halsema, Fred. Wilh. ab
137
21
Halsema, Jacob
104, 137
Haltz(s)ema (Van)
218
Hardenberch, Theodricus
Hardeweer, Allo tot
55
Hardeweer, Luwe to
55
18

Bladz.
Harkama, Aulus van
Harkama, R.
Haselhof, Derck
Haselhof, Evert
Haselhof, Truidt
Hasselt, Gerhardus ex
Heddema, Hermannus
Heemster, Bauwe
Heerma, Van

6i
6i
224
224
224
218
58
136
162

Heiligen:
Andreas
185
Bartholomeus
31
Christoforus
215
233
Donatus
Georgius
120, 170, 224
Hippolytus
144, 1 45, 146
61, 199, 210
Jacobus
Jozef
46, 81
Katharina
122
132
Kunibertus
Laurens
21
Ludger(us) ..... 122, 130, 146, 162
Maria (H. Maagd, O.L. Vrouw,
moeder Gods) 8, 2 3, 73, 74, 8o,
89, 122, 128, 132, 146.
Magnus
33
215
Margaretha
69, 8o
Martinus
8, 12, 164, 204
Nicolaas
246
Paulus
Petrus 23, 52, 128, 133, 198, 241, 246
Philippus
6i
Rudbertus eps. Salisb
244
Vitus
io5, 226
23, 26
Walfridus
168
Hemert, Van
168
Hemert, Anna Antonia van
84
Hensouwe, Otto ter
Hiddema
58
28
Hillebrandes van Harssens .....
Hindricks
244
Hindricks, Gosse
244
267

Bladz.

Bladz.

184
Hinkart
170
Hittiens, Wijpko
Hochepied-Gerlacius, douair..... 184
Hofstede de Groot, Cornelis .... 101
240
Holte, Ten
240
Holten, Reint ten
240
Holte-Clant, Lucia ten
Hommes
203
150
Hora, Johan
Hora Siccama
19
Horenken ..... 5z, 104, 108, 211, 233
170
Horenken, Albert
Horenken, Johan (t 1 557) .... • .
73
184
Horenken, Johan (t 1654)
233
Horenken, Johanna
Horenken-Alberda van Dijkster52
huis, Gerhard
240
Horenken-Clant, Bouwina
38
Houbingius, Van
13
Houwerda
12
Houwerda, Snelger
12
Houwerda, Snelligerus ab
Huinga (op Ungersma), Rudolf . 206
Huininge (ab Oostwold), Johan 181
31
Huninga, Doede
Huninga, Sebo
31

In- en Knijphuisen-Alberda, Susanna Johanna
233
In- en Knijphuisen-Lewe, M. D. 209
221
Isabella (aartshertogin)
Ittersum, Van
174
Iwema
1 392 245

I.

96
Iddekinge, Berend van
I Jsselmuiden (Isselmuden) ..... 26, 233
26
IJsselmuiden, Ernst van
26
I Jsselmuiden, Wigbolt van
In- en Knijphuisen ..... 125, 126, 208
In- en Knijphuisen, Carel Ferdi139
nand
In- en Knijphuisen, Carel Hierony125, 127
mus
In- en Knijphuisen, Georg Wil125, 126
helm van
In- en Knijphuisen, J. C. E. ab.. 209
In- en Knijphuisen, Willem van.. 125,
126, 233.

268

J.
26, 8 5, 233
Jarg(h)es
Jarges, Anna
22
22
Jarges, Bawe
Jarges, Beerneer
243
22
Jarges, Bouwijn Petronella . . . . .
22
Jarges, Coppen (t 1654)
22
Jarges, Coppen (t 1705)
73
Jarghes, Everhardus
22
Jarges, Eyzo
Jarghes, Harmannus
51
85
Jarghes, Johanna
Jarghes, Teteka
26
22
Jarges-Coenders, Bouwe
Jarges—Ripperda, Anna Leonora. 22
22
Jarges-Ubbena, Ave
137
Jelmers, Remke
Jensema
16z
Jensema, Ba we
194
104
Jongema, Luts
211
Josten, Evert
i88
Julsingh
188
Julsingh, Anna Lucia
Justinianus
114
K.

Karel IX (van Zweden)
Karel de Groote
Klinkhamer, Th

132
144
i8

L.

Laer, Jele van der
Laxten, Johan van (Sr.)

i 76
41

Bladz.

Bladz.
41
Laxten, Johan van (Jr.)
189
Lellens, Tho
Lewe 5, 18, 19, 26, 57, 118, 119, 121,
129, 145, 146, 148, 150, 181, 208,
209, 233, 245.
149
Lewe (van Asinga)
200
Lewe (van Nijenstein)
209
Lewe, Anna
Lewe, C. J.
57
Lewe (van Aduard) ,E(vert) J(oost)
5
22
Lewe, Hayo
19, 146, 148, 149
Lewe, Joan
119
Lewe, Joest
Lewe (tot Ewsum), Johan
145
Lewe (van Middelstum), Reint Jan 145
184
Lewe-Clant, Elisabeth
II9
Lewe-Coenders, Petronella
118
Lijnden, Van
173, 181
Lintelo
Lintelo, Everhard Frederik van . 184
Lintelo-Lewe, Petronella van ... 184
14, 198
Lodewijk de Vrome
Louwens, Wiltet
137
159
Lubbers, Theodorus
159
Lubbers-Wichers, vrouwe
M.

Malsem, Maria van
53
Maneil, Van
246
Maneil, Cornelis van
44
Maneil, Jan Gerard Georg van . .
35
37
Maneil, Marmolt van
36
Maneil-Alberda
200, 245
Manninga
Zoo
Manninga, Josina
6, 241
Marcus Aurelius
Marcus Aurelius Numerianus .... 244
Marees van Swinderen, Reneke de
Rz
55
158
Maxentius
122
Meckama, Julius van
122
Meckema

Mellama
55
7, 162, 193, 209
Mepsche, De
188
Mepsche, Bawe de
Mepsche, Coppen de
193
188
Mepsche, Everhardt de
136
Mepsche, Evert de
133
Mepsche, Rodolf de
188
Mepsche, Rudolf de (t 1657)
Mepsche, Rudolf de (± 1734) . • • 163
84
Mepsche, Sierd de
101
Mesdag, Taco
Muelert, Gert
77
Mulert,
209
246
Mulerius, Carolus
246
Mulerius, Nicolaus
131
Muller, Wilhelmus
136.
Munster, George van
136,
Munster, Roelof van
211
Munter, Johannes
224
Muntinghe, Petrus
6o,
Muszlinck, Gerhardus
Mythologische en legendarische personen:
Andromeda
202
Danaë
202
Democritus
126
Heracles
183
126
Heraclitus
Hercules
202
Iphigenia
202
Jupiter
202
136, 183, 214
Minerva
Perseus
202
N.

Nansum, Tho
7, 104
Nanszum, Otto
41
Nantkes, Walrick
31
Nassau, Willem Lodewijk van... 214
Nauta, H. I.
77
Nieuwoldt
14
269

Nieuwoldt, J. H.
Nijeveen, Van
Nittersum, Andelof
Nomdes, Focko

Bladz.

Bladz.

113
23o
183
21

Prott-Tjarda van Starkenborch,
107
Frederica

0.

Ockens, Lutgert
58
Ockens, Sebo
168
011ershemius, Bernhardus Andreae 15
Onno, miles
145
Onsta
2
Onsta, Abel
I, 102
Onstha, Aepko
2, 102
Onsta, Egbert
146
Onsta, Hidde
129
Ompteda
189, 238
Oomkes, 0
226
Owe, Tamme
8o
P.

88
Panser, Sicco
86
Pathuis
2I8
Peregrinus
Peters, C. H
144
171, 172, 173, 18o
Piccardt
174
Piccardt, Gualtherus
Piccardt, Hen(d)ric(k) 53, 171, 172, 179,
180.
523
Piccardt, Johannes
Piccardt-Rengers, Anna Elisabeth 179
12
Pimperlinck, Laur
128
Pleyte, W.
Polman .... II, 13, 37, Io6, 194, 23o
106
Polman, Johan
106
Polman, Johan Jr.
Polman (van Snelgersma), Ulrich
13
Willem
107
Prott
Prott, Bernhard Johan van
107
Prott-Snabel, Albertina Lucretia 107
Prott-Tamminga, Cecilia Elisabeth 107
270

R.

Rakum, Cornelis Bolis van
51
Reekamp, Johannes
105
159
Rehden, 0. B. Th. H. van
Rengers 19, 47, 49, 67, 121, 145, 171,
1 72, 1 73, 1 74, 1 94, 2 3 0, 245.
Rengers, Alagonda Maria
144
Rengers, Anna Elisabeth ..... 171, 172
Rengers, Edsert
194
Rengers, Egbert (t 1587)
174
Rengers, Egbert (t 1663)
194
Rengers, Elysabeth
194
Rengers (van de Post), Frans
174
Rengers, Johan
194
Rengers, L(ammert) S(chotto) 47, 173,
178, 194.
194
Rengers, Swer
179
Rengers, Zeino Henrick
103
Rengers-Bentinck
Rengers-Bentinck, A. L.
47
Rengers-Tjarda van Starkenborch,
Margarita )B(ouwina) ...... 17, 47
Rengers-Ripperda, vrouwe
43
Rengers Hora Siccama
194
Rijpma, Johannes
41
Ringels, Jacobus
48
Ripperda 2, 17, 18, 19, 41, 43, 47, 49,
5 0, 5 6, 104, 1 73, 2 35, 236, 240.
41
Ripperda, Adriaan
17
Ripperda, Balthasar
17
Ripperda, Carel Victor
Ripperda, Carel Victor (t 1686) 236
236
Ripperda, Elisabeth Sophia
Ripperda, Gijsbert(us) Herman(nus)
14, 236
Ripperda, Hake
37
Ripperda, Hero Maurits
46
48
Ripperda, Joachim
Ripperda, Johan Willem
162

Bladz.
Ripperda, Johan Valck
18
Ripperda, Johanna Maria
44
Ripperda, Josina Maria ... 43, 44, 236
Ripperda, Luert
144
236
Ripperda, Margareta Elisabeth
Ripperda, Margarita Elisabeth
42/3
Ripperda, Margaretha Josina . 240, 245
240
Ripperda, Maurits
Ripperda, Unico
17, 49
Ripperda–Clant, Margareta ...... 240
Ripperda–Rengers, Anna Margaretha
173
Roelofs, Jan
158
III
Rummerinck
Rumrinck, Jan
III
224
Rustebij, Petrus
S.
Samshusen, Johannes
181
1 8o
Sandra, De
Sandra Veltman, De
174
Sandra Veltman, H. de
174
Scelkcuma, Eijlka
12I
Schade
18, 236
Schaffer, Gerhard(t)
154, 197
Schatter
41
Schay, Cornelis
197
Scheffert–Grevinck, Regina Vero240
nica
162
Schellingwoude, Aleida van
225
Schenck van Toutenburg
Scherpenzeel
209
Schilt, Geertjen
86
Schortinghuis, Wilhelmus
151
Schotanus
147
I2
Schuttorpius, J
136
Selbach, Maria van
Siccama
245
141
Siccama, Lucia
230
Sichterman
96
Sichterman, Jan Albert
106
Sickema, Weidt

Bladz.
Sickema–Iwema, Tjauck
Sickinghe
,
Sickinghe, Feio
Sickinghe (toe Werfum), Johan

106
221
222

30,

104, 221.

Sickinge (op Thedema), Johan . .
Sickinghe, Menneken
Sickinghe, Peter
Sickinge–Van Berum, Elisabeth
Sickinge–Van Berum (van Thedema), Thecota Elisabeth
Sig(h)ers, (De)
137,
Sissingh, Joannes
Sitter, De
Sonoy, Diderick
Sparringa, Edzardina
Stael
Starkenborgh
Starkenborch, Aepko van
Star Lichtenvoord
Stechman, Bolardus
Steege, Van der
Steenhuis, Cornelia
Steenhuis, H. P.
Steenhuysen, Henric van
Stegnerus
Stenhuis
Swartten
Swinderen, Van
Swinderen, Albert Hendrik van
Sylman
•

29
73
73
29
28
240
18
I13
53
224
18
2
2
167
158
64
12

8
I2
III
12

167
55
224
95

T.
200
Takuma, Johan
132
Tammens
170
Tammens, Tiacktien
Tamminga ...... 19, 52, 54, 12I, 145
122
Tamminghe, Allert
Tamminga, Cecilia
19, 189
231
Tammijnga, Evertien
229
Tamminga, Onno (t 1652)
18
Tamminga, Onno (: 1678)
271

Bladz.

Bladz.
Tamminga (van Alberda), Onno 19,
I21, 205, 206, 207.
19
Tamminga-Rengers, Elisabeth
Tekkes, Trijntie
33
Teijens, Benedictus
141
141
Teijens, Oene van
141
Teijens, Saco
Teijens-Auwema, Hijmma
140
Thedema tho Berum, Jeije
37
Tjaerda
104
Tjarda van Starkenborch 23, 49, 107,
129.
129
Tjarda van Starkenborch, A
Tjarda van Starkenborch, Anna
181
Maria
Tjarda van Starkenborch, Lambert 129
Tjarda van Starkenborch, Ludolf
(t 1608)
I29
Tjarda van Starkenborch, Ludolf
131
(± 1656)
Torringa, L.
132
Trip, Adriaan Joseph
113
Twickelo
18
U.
Ubbena
z8, 44, 85, 121,
Ubbena, Joachim
Ubbena, Willem
Uckama, Abell
Uckama, Cornelis
Uckama, Ebele
Uden, Beno
Ukena
Ulgers, Anna Maria

145
85
36
244
244
244
41
17
158

V.
Valcke
Valcke, Joost de
Valcke, Otto
Valcke, Pompejus de

272

18
29
158
188

Varwer, Anna
Veelckers
Venhuizen
Verhagen, Hermanna
Vinkers
Volens

85
147
176
176
230
104

W.
1z
Walta, Anna van
Warmels
III
Warmels, Roelef
III
Water, Ten
173
Weerda, Genofeva
8o
Wel, Catharina van
167
Welvelde
41, 47
Welveldt, Johan van
195
Wenga, Caspar
2
Wenge, Boiocko de
2, 102
Wermelo-Rengers, Judith
194
Wester, Hendrik
i66
Wiardi, Hermannus
233
Wichers, Louis
159
Wickering(h)e, (Van) . ...... 162, 240
Wiersma-Nomdes, Tunnisien . 21/22
Witsma
26
Wijchgel
188, 189
Wijchgel-Geerstsema, Mevr... . 176
Wildervanck
167
Wildervanck, Adriaen Geerts
226
Wilkens
28
Willem I
35
Willem III
18o, 228
Wiltinck van Dwingel, Gerhardus 61
Winckel, Reindt te
154
Wijncken
5o
Winken to Rengeheim, Haro . .
5o
Wincken-Auwema, Himme
140
Winschoten, Johannes
12
Wirzema, Eizo
54
Wolterus groningamus
81
Wolteers, Hermannus
197
Wou, Everhard de
143

Topografisch register.

Bladz.

Bladz.
A.

i6i
Aalsum
1 -2
Adorp
Aduard
2-7
Aduard (abdij). 86, 102, 103, 128, 196
Aduard (refugium abdij) . 85, 104, los
2
Aduarderdiep
56.
Aduarderzijl
Allersma (Huize)
55
Amsterdam 78. — Rijksmuseum 62,
147, 169. — Klokken aldaar gegoten
139, 236. — Zilverwerk aldaar vervaardigd 32, 79.
Amsweer
45
20
Andel (Den)
192
Annen (St.)
13
Appelborg (Boerderij)
Appingedam .....8-19, 104, 235, 241
115
Arles (munt geslagen te)
1
Arwerd
202
Asingaborg (Ulrum)
Asingaborg (Middelstum)
147
104
Asinga- of Warfumborg
B.

Bali()
Bakkerspolder
Barnheemsterpolder

20-23
1 73

184

Bedum 23-31, 102, 103, 108, 207, 211

Bedumerpolder
Beerta
Bellingeweer

27
31-32, S 9, 223
18, 229

Bellingwolde
32-35
96
Bengalen
io8
Besheerpolder
Bierum
35-44, 246
223
Blij ham
194
Bloemhof (Abdij)
195
Blokumerpolder
104, 213, 214-215
Boertange
32
Boertangermoor
157
Bolderij, De (Polder)
192
Boltjerpolder
166, 212
Borgercompagnie
159
Borgslooterpolder
195
Borgsweer
Bote'rdiep
159
Bouwerd (Wierde)
54
189
Bouwlust (Polder)
213
Boven–Oosterpolder
193
Bovenrijge
193
Bovenrijgsterpolder
181
Breda
221
Breede
221
Breedenborg
15o
Breeken, De (Polder)
23
Bremen
Brillerij, De (Wierde)
55
236
Briltil
184
Bult, De (Polder)
C, zie K.
D.
Damsterdiep
Deellanden, De (Polder)

13, 159
150

273

Bladz.

Bladz.

Delfzijl
45-50, 241
Dellen, De (Polder)
170
Dellenspolder, Van
6o
Deventer (klok gegoten te)
1
Diepswal
127
Dijkhuizen
17
Dijksterhuis (of Huis ten Dijke) 19, 53,

Eppenhuizen
117-118
Essen (Klooster)
Io2
Esserberg (Huize)
III
Ewsum (Borg) .. 19, 104, 108, 147, 148,
202.

Ezinge

54-58

104, 202.

Dijksterhuisterpolder
188
Dijkumborg
181
Docterspolder
184
Doezum
102, 105-106, 107
Dokkum
245
Dollart (Zeearm)
150
Dorestat (munt geslagen te)
109
Dorkwerd
2, 102, 115-116
Duins
176
E.

Eekeburen
Eeksta
Eekwerd
Eekwerderdraai
Eelde
Eemspolder
Eenrum

161
142, 168
132
132
141
207
50-54, 102, 103

Eenum
231, 232-233
Eenumerhoogte
232
Ekenstein (Huis)
18-19, 137
Eldersveld—Zwakkenburg (Polder) 244
Ellerhuizen
23
Ellersinghuizen
213
Emden (Fivelingo)
186, 188
Engelbert
1 57
Engelum
161
Engeweer (Polder)
I50
Enkhuizen (klokken gegoten te) 107,
1 54, 1 59, 171.
Ennemaborg
151
Ennemaborg (Polder)
151
Enumatil
184, 245
Enzelens
132

274

F.

Faan
16o
Farmsum
16, 46-47
Farmsum (Huis te)
47
Feerwerd
55-56, 103
Finsterwolde
58-59
Fivel, (Rivier de oude)
132
Fledderboschpolder
177
Foxholsterbosch
176
Fraam (Borg)
143
Fraeylemaborg (Losdorp)
44
Fraeylemaborg (Slochteren) . . 179-180
Fransum
6, 7
Friescheloo
34
Frijtum
161
G.

Garmerwolde
i86—i88
Garnwerd
56-57, 146
Garrelsweer
132-133
Garrelsweerster Kloostermolenpolder
133
Garreweer
13
Garsthuizen
18i
Geefweersterpolder
48/9
Gerkesklooster
6i
Germania (Klooster)
192
Gethsémané
73
Glimmen (Polder)
III
Godlinze
37-39, 103
Grauwedijk
192
Grijpskerk
59-61, 244
Groene Polder
III

Bladz.

Bladz.

Groningen 61-105, I I I, 1 47, 154, 1592
165, 166, 167, 171, 197, 203, 216, 225,
228, 231, 237, 246. - Wapen der
stad 11, 19, 45, 136, 167, 172, 218,
219, 224. - Museum van Oudheden
1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 1 3, 1 4, 16, 17,
20, 21, 23, 26, 31, 32, 34, 37, 39, 44,

104, 171-173
Harkstede
I
Harssens
46, 48, 241
Haykema (Borg)
103
Heiligerlee (Klooster)
206
Heithuizen
117
Held, De jonge (Polder)
173-174
Hellum
109, 203
Helpman
Heveskes
47-48
6i
Hilmahuister molenpolder
1 81
Hissema (Huize)
Holland
79
39-41
Holwierde
188
Hondegat, Het (Polder)
158
Hoogebrug
Hoogemeeden
7
105, 113-115
Hoogezand

45,46,47,50,51,53,54.55,56,572
61,

85, 86, 95,

96, I01-I05, 107,

Io8,

109, 112,

113,

114,

115,

118,

119,

120, 125,

I27,

128,

131,

132,

136,

1 44, 146, 147, 148, 150, 158, 160,
161, 164, 167, 173, 174, 181, 185,
186, 189, 192, 193, 194, 195, 197,
198, 201,

207,

210,

214,

220,

222,

233, 2 44. Biologisch Archeologisch Instituut
233. - Klokken aldaar gegoten 31,
48 , 54, 74, 158, 163, 195, 231. Orgels aldaar gebouwd 29, 43, 46,
51, 73. - Zilverwerk aldaar vervaardigd 5, 7, 14, 22, 26, 29, 37, 41,
223, 224, 228, 229, 232,

43, 44, 49, 5 1 2 552 5 62 74, 77, 79,
8o, 85, 103, 107, I I I, 112, 114, 115,

Hoogkerk
Hoogte, De (Wierde)

Hooilandspolder
Hoorn, De
Horn, Den
Hornhuizen
Huizinge

115-117
128
1 8o
128

7
122-123
142-143

116, 117, 119, 120, 121, 126, 127,

137, 138, 140, 146, 149,
150, 152, 154, 156, 16o, 166, 170,
172, 174, 176, 178, 189, 191, 194,
197, 198, 200, 204, 205, 207, 208,
129, 130,

209, 214, 218, 223, 224, 227, 230,

231, 2 33, 2 35, 2 3 6, 241, 2 44, 245.
Groote Breeksterpolder
150
Grootegast
105-108
Groote polder
18o

J
Jeruzalem
Jeruzalem (Klooster)

73, 144
61

Joeswerd (Wierde)
Jordaan (Rivier) .
Jukwerd
Juursemakluftpolder

55
8o
13-14
6o

K.

H.
Halle
Ham (Den)
Hamsterburg
Hanckema (Borg)
Haren

Harenermolen

176
6-7, 137

7
Io5
102, 109-113
109, III

Kanaän
Kantens

167
102, 117-122
Keulen (munt geslagen te) ...... 232
193
Kievitspolder
150
Kleine Breeksterpolder
228
Klein-Garnwerd
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Bladz.

Bladz.

Klein-Harkstede
173
Klein-Martijn (Cleyn Martyn,
Huize)
104, 173
Kleine Oosterpolder
18o
Kleine Oostwolderpolder
178
Klinkenborg
102, 119
Kloosterburen
122-123
Kloosterpolder
197
Kloosterwijtwerd (Boerderij) .. 211
Coendersborg
140
Kolham
174
Kolhamster Westerpclder
174
Kommerzijl
6o
Compen
8o
Koningslaagte (Polder)
31
Kooipolder (Kantens)
119
Kooipolder (Slochteren)
180
Koudehoek
34
Krangeweer
181
Krangeweersterpolder
184
Krewerd
41-43
Kropswolde
I14
Kropswolder buitenpolder
114
Kruisstee
211
Kusemer (Klooster)
6o
Cyprus
144, 147

ken aldaar gegoten 20, 119, 139, 166.
- Orgel aldaar gebouwd 57.
Leiden I28. - Rijksmuseum van
Oudheden 1, 45, 46, 56, 62, 107,
148, 178, 189, 222, 229, 241.
Lellens
19, 188-189
Lellens (Borg of Huis te) 104, 105, 189
Lemsterlant
141
Lettelberd
I24
Lichtenvoortsterpolder
192
Lintelopolder
15 3
19
Liudema (Borg)
132-138, 205, 246
Loppersum
Losdorp
43-44
I9 5
Luddeweersterpolder
Luinga (Borg)
246
i38
Lukaswolde
128, 132
Lulema (Borg)
Lutjegast
103, 107-108
Lutjegaster molenpolder
10
Lutjesaaksum
21

L.

Lageland, Het (Polder)
Lagemeeden
Langelandsterpolder
Lauwerpolder
Leeghwaterpolder

Leegkerk
Leek

Leens
Leer

Leermens
Leethe (Rivier)

173
7, 102

188
203
13

116-117
123-127
102, 128-132
224
232, 233-235

33
Leeuwarden (Loovarden, Leovardia)
80. -- Friesch Museum 14. - Klok-
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M.

Maarhuizen
Maarslag
Marsum
Martenshoek
Marum

103, 229
128
14-15, 17

113
138-141
Mechelen
117
Meeden
141-142
Meedhuistermeer
48
Meedhuisterpolder
49
Meedhuizen
19, 48-49
Meerwijk (Huize)
104
Menkema (Borg) . . . . 53, 13o, 200-203
Menkeweer
27
Menneweer
207
Mentekema (Boerderij)
203
Menterne (Klooster)
196
Menterwold
196
Menzingeweer
130
Middelberd
I S 7-158

Bladz.

Bladz.
Middelstum 19, 103, I04, 122,
142-150,

130,

202.

148
Middelstum (Heerlijkheid)
104
Midlaren
Midwolde (Oldambt) 15o-152, 212. —
Klokken aldaar gegoten 114, 197,
198, 230.
Midwolde (Westerkwartier)102, 124-126
150
Midwolderhamrik
123
Molenrijge
152
Muntendam
164, 165
Mussel
N.

193
Nanningspolder, Jan
139, 140
Nieberd
161-162
Niehove
207-208
Niekerk (Ulrum)
Niekerk (Westerkwartier) ..... 20, 160
126
Nienoort (Huize de)
32
Nieuw-Beerta
2
Nieuw-Onsta (Borg)
152-153
Nieuwe-Pekela
Nieuwe-Schans
153
168-169, 241
Nieuw-Scheemda
Niewolde
32, 153-155, 176
6o
Niezijl
Nijenstein (Borg)
145
16
Nijverheid, De (Polder)
184
Nittersum (Borg)
Nonnegaatsterpolder
154
104, 155-157
Noordbroek
Noorddijk
157-159
'59
Noorderhoogebrug
Noordermolenkolonie (Polder) .. • 157
13
Noorder-Olingerpolder
Noorderpolder (Noorddijk)
159
178
Noorderpolder (Siddeburen) ....
Noordhorn
243-244
112
Noordlaarder Oostpolder
112-113
Noordlaren
Noordwijk
139

Noordwijkerpolder
Noordwolde
Nuis

139
27-29
140-141

0.

229-230, 246
Obergum
154, 158
Oldambt(en)
16 0-161
Oldekerk
161-163
Oldenhove
Oldenklooster
44
130, 203-204
Oldenzijl
13
Oldersum
Ommelanden
45, 78
213
Ommelanderwijk
238
Ompteda-borg
23, 29, 180
Onderdendam
29
Onderwierum
122
Onnema-borg
109
Onnen
III
Onnerpolder
Onsta (Borg)
2
163-165
Onstwedde
163
Onstwedder Barlagen
164
Onstwedderholte
48
Oosterbroek (Boerderij)
192
Oosterdijkshorn
Ooster Krangeweersterpolder . . . . 184
178
Oostermeeren (De)
204-205
Oosternieland
180
Oosterpolder
102
Oosterwierum (Klooster)
232, 235-237
Oosterwijdwerd
192
Oost-Friesland
Oostpolder
175
Oostum
57-58
151-152
Oostwolde (Oldambt)
Oostwolde (Westerkwartier) . . . . . 126
154
Oostwolderhamrik
108
Opende
141
Opsterlant
15-16
Opwierde
49
Oterdum
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Oude-Pekela
Oude-Schans
Oudeschip
Overschildpolder
Overwater (Buitenplaats)

Bladz.

Bladz.

165-166
34-35
205
175, 176
113

103, i66-x68
Sappemeer
I-2, IO2
Sauwerd
172, 175
Scharmer
Scharmer (Polder)
175
Scharmer Kloosterpolder
175
Scharmer Laagveenontginning
(Polder)
175
Scheemda
168-171
Scheemderzwaag
i 7o
Scheltkema-Nijenstein (Borg) 12i, 122
Schildmeer (molens om het)
175
Schildwolde
1 7 5 -1 77
229
Schillingeham
26, io8
Schultinga (Borg)
108
Sebaldeburen
Sebaldebuurster molenpolder . . . . io8
Sellingen
213, 215-216
67
Selwerd
Siddeburen
177-178
117
Slaperstil
171-180
Slochteren
Smeerling
213
Solwerd
15, 16-17, 19
Spijk
4 4 , 123
164, 165, 225
Stadskanaal
Stadskiel, De (Polder)
153
113
Stadwijck (Buitenplaats)
Stedum
19, 181 -186
120
Stitswerd
213
Stobben
157
Stootshornerpolder
193
Stuurwold (Boerderij)

P.

Pagediep
Palen De (Boerderij)
Palen, De (Polder)
Paterswolde
Peize
Pieterburen
PieterzijI
Piloursema (Huis)
Pool, De (Terrein)
Proostpolder

164
104, 150
150
109
165
52-53, 202
S9, 6o
7
127
47

R.

Ranum
230
2I, 213
Raskwerd
Reddingiuspolder
192
19, 207
Rensuma (Huize)
Rhein Zabern
56
Io8
Rikkerda (Buitenplaats)
231
Ripperda-Borg
Roodeschool
205
Roodetilsterpolder
157
Rotterdam
200
102, I19
Rottum
Rozenburger molenpolder
175
Ruigsterpolder
178
Ruischerbrug
159
Ruiterstege (Huize)
III
Ruitsterpolder
180
137-138
Rusthoven (Borg)
S.
Saaksum
Saaksumhuizen
Saksen
278

163
22
176

T.

Tatjehórnder molenpolder
175
102, 177, 186-195
Tenboer
192
Tenboersterpolder
Tenpost
192
103, 213, 216-220
Ter-Apel
Terhaar
213, 220
Termaarsch
164
Termunt (Klooster)
196

Bladz.

Bladz.

Termunten
103, 195-199
Termunterzijl
197
Termunterzijl (Waterschap) ....
154
Terwisch
213
Tezinge
104, 192-193
Thedema (Borg)
29
Tinallinge
22-23
Tjamsweer
1 7-19
Tjum
228
Tolberd
127
Tonnistil (Polder)
15 4
Torenwerd
102, 148
Tuikwerd
45
Tuikwerderpolder
47

Vlachtwedde
165, 213-221
Vliedorp
210
Vredenburg (Buitenplaats) . . . . . . 113
Vredewold (Polder)
526
Vriescheloo (Polder)
34

U.

Uiterbuursterpolder
Uithuisterpolder Valom
Uithuizen
Uithuizermeeden
Uitwierde
Ulrum
Ungersma (Huize)
Uskwerd

175
203
199-203

203-207
49-50
128, 207-2I0
206
1 9, 210-211

V.
Valkum
229
Varlar (Klooster)
12
Veele
213
Veelerveen
34
Veendam
212-213
Veenhuizen (Onstwedde)
165
Veldhuis
213
Verbetering, De (Polder)
213
Vereeniging, De (Polder Onderdendam)
29
Vereeniging, De (Polder Pieterzijl) 6o
Vereeniging, De (Polder Tinallin23
ge)
Verhildersum (Huis)
129, 130
Vierhuizen
209-210
Vierverlaten
114, 116
Visvliet
61

W.

't Waar (Boerderij)
241
Wagenborgen
197-198
Wagenborgerpolder
198
Wanderveen
213
Warfhuizen
130-131, 132
Warfum
503, 221-223
Warfumborg
104
Watwerd
210
Wedde
165, 223-225
Wedde (Huis of Borg te)
224
Wedderbergen
225
Weddermarke (Polder)
225
Wedderveer
225
Wed
104, 131
Weiwerd
50
Welgelegen (Buitenplaats)
166
Wessinghuizen
164
Wessingtange
254
Westerbroek
114
Westerdijkshorn
30, 103
Westeremden 185-186, 192. - Klok
gegoten te 222.
Westerkrangeweersterpolder ..... 184
Westerlee
170-171
Westernieland
53-54
Westersche molenpolder
169
Westerwijdwerd
504, 148-150
Westfalen
12
2, 102, 103
Wetsinge
Wierhuizen (Wierde)
232
Wierum
I, 115
Wijtwerd (Commanderij)
2II
Wildervank
225-226
Willemstad
167
Wilp
141
Windeweer
I15
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Bladz.

Bladz.

103, 226-228
Winschoten
228-231, 246
Winsum
Winsumer- en Bellingeweerster
231
Meeden
18, 19, 103, 136-138
Wirdum
31
Witte Lam, Het (Polder)
179, 194
Wittewierum
198-199
Woldendorp
199
Woldendorperpolder
Wolfenbuttel
5
214
Wollinghuizen
194-195
Woltersum

176
Zandjerpolder
26
Zandvoort (Polder)
175, 176
Zandwerfpolder
19, 46, 48, 239-241
Zeerijp
127
Zevenhuizen
241
Zijldijk
199
Zomerdijkstermolenpolder
210
Zoutkamp
168, 241-243
Zuidbroek
13
Zuider-Olingerpolder
105, 243-245
Zuidhorn
Zuidhorner Zuidpolder
245
30-31
Zuidwolde
Zutfen (uurwerk vervaardigd te) 74
131-132
Zuurdijk
104, 150
Zwartlap (Boerderij)

Z.
't Zand
Zandeweer

28o

231-241
120-122, 139, 145

INHOUD.

Voorwoord
Beschrijving der gemeenten
Toevoegsels en verbeteringen

Bladz.
v
i
246

Chronologisch overzicht der voornaamste bouw249
werken
Register van kunstenaars en ambachtslieden

260

Register van personen (behalve kunstenaars en
264
ambachtslieden)
Topographisch register

273

Inhoud

2.81
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