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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Rinsumageest, Herv. kerk, interieur crypte (1974)
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Bolsward, (Herv.) Grote of St.-Martinikerk, preekstoel (1976)
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Ameland, Grafstenen van een walvisvaarder en zijn vrouw
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Foaropwurd
Yn de rige Monumenten in Nederland, in mienskiplik inisjatyf fan de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en Waanders Uitgevers, is it seisde diel wijd oan de
provinsje Fryslân. It biedt in rynsk yllustrearre oersjoch fan in bysûnder part fan ús
lân. It boek is yn it foarste plak bedoeld as behindich neislachwurk foar in breed
publyk. As ynformaasjeboarne is it brûkber foar sawol de wittenskiplik ynteressearre
lêzer as foar dejinge dy't fanút in kultuerhistoaryske of toeristyske belangstelling
ferlet hat fan koarte en bûnige ynformaasje.
De rige Monumenten in Nederland jout in breed oersjoch fan de objekten en
struktueren dy't fanút kultuerhistoarysk eachpunt it meast weardefol binne. Net
allinnich de âldere en al mear bekende monuminten krije har gerak, ek de boukeunst
út it tiidrek 1850-1940 krijt rom omtinken, sadat it grutte ferskaat oan bouwurken
yn dit boek goed ta útering komt. Der is dêrby net allinnich plak ynromme foar it
masterwurk, mar likegoed foar de anonime nijbou. Fan hiel âld oant frij nij, fan moai
oant bjusterbaarlik, alle kategoryen wurde ien foar ien bydel gien. Mei as risseltaat
dat fan eltse stêd of fan elts doarp in gearhingjend byld ûntstiet wat de besteande
kultuerhistoaryske wearden oanbelanget.
De tanimmende belangstelling foar monuminten blykt út de konstante fraach nei
ynformative boeken en reisgidsen. Meastentiids beflappe sokke boeken allinnich
mar in dielgebiet, dêrfandinne dat der ferlet is fan in breed opsette rige as dizze. Elk
diel stiet op himsels en kin ûnôfhinklik fan earder útkommen of takomstige dielen
rieplachte wurde. Om de útjefte op te fleurjen en de brûkberens te fergrutsjen binne
de dielen rynsk yllustrearre mei foto's en tekeningen dy't spesjaal foar dit doel makke
binne. Benammen yn it fotomateriaal komt it eigen karakter fan de provinsje hiel
dúdlik nei foaren. Fanwege harren grutte ferskaat oan histoarysk erfguod krije de
Alvestêden ekstra omtinken. Ek gruttere plakken as it Hearrenfean en Drachten
komme rom oan bod. Mei-inoar wurde goed trijehûndert histoaryske stêden, doarpen
en buorskippen behannele. Oan bar komme objekten en struktueren as de let-goatyske
Aldehou fan Ljouwert oant de yn wapene beton útfierde belvedêre yn Oranjewâld.
Fan de romaanske tsjerke yn Hijum oant de yndrukwekkende stedhûzen fan Frjentsjer
en Boalsert, fan de âlde terpdoarpen yn it Noarden fan de provinsje, de klokkestuollen
yn it Súdwesten en de jonge feankoloanjes yn it Suden.
De rige wurdt gearstald troch in fêst team fan arsjitektueren bouhistoaryske
ûndersikers. Dit diel is gearstald troch dr. ing. R. Stenvert, dr. ing. Chr.J. Kolman,
mefrou drs. S.T. Broekhoven en mefrou drs. S.G. van Ginkel-Meester. Foar de
histoaryske ynlieding koe in berop dien wurde op histoarikus dr. Y.B. Kuiper. It
redaksjeteam dat foar dizze rige gearstald is bestiet út: drs. A.G. Schulte, drs. F.C.A.
van der Helm, jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare, ing. B.H.J.N. Kooij en mefrou
J.P.M. van den Heuvel út namme fan de Rykstsjinst foar de Monumintesoarch en de
fjouwer skriuwers. Fierder hawwe drs. A. Reinstra en de meiwurkers fan de ôfdieling
Dokumintaasje en Ynformaasje fan de Rykstsjinst elk op harren eigen wize, út de
eigen saakkundigens wei, bydroegen oan de tastânkomming fan de publikaasje. Drs.
B. Stamkot fan it buro MAP stelde de oersjochkaarten en stedsplattegrûnen gear,
jhr. ir. R.G. Bosch van Drakestein fersoarge de kastielplattegrûnen, ing. B.H.J.N.
Kooij en H.F.G. Hundertmark de tsjerke- en oare plattegrûnen, wylst H. IJsseling
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fan Flying Focus de loftfoto's levere hat. De fotografen fan de Rykstsjinst, benammen
IJ.Th. Heins en J.P. de Koning binne ferantwurdlik foar de foto's.
Mei dit wurk oer de provinsje Fryslân beëaget de rige Monumenten in Nederland in
bydrage te leverjen oan de kennisoerdracht oer ús kultureel erfguod en it opwekjen
fan belangstelling dêrfoar.
De direkteur fan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Fons Asselbergs
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Franeker, Stadhuis
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Voorwoord
In de reeks Monumenten in Nederland, een gezamenlijk initiatief van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en Waanders Uitgevers, is dit het zesde, aan de provincie
Friesland gewijde, deel. Het geeft een geïllustreerd overzicht van de monumenten
in een bijzonder deel van ons land. Het boek is in de eerste plaats bedoeld als beknopt
naslagwerk voor een breed publiek. Als bron van informatie is het bruikbaar voor
zowel de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als degene die vanuit een
cultuurhistorische of toeristische belangstelling kort en bondig geïnformeerd wil
worden.
De reeks Monumenten in Nederland geeft een breed overzicht van de
cultuurhistorisch meest waardevolle objecten en structuren. Omdat niet alleen de
oudere en al langer vertrouwde monumenten, maar ook de bouwkunst uit de periode
1850-1940 ruimschoots aandacht krijgt, komt een grote verscheidenheid aan
bouwwerken in dit boek aan de orde. En daarbij is niet alleen plaats voor het
meesterwerk, maar evengoed voor de anonieme utiliteitsbouw. Van zeer oud tot
tamelijk recent, van mooi tot merkwaardig, alle categorieën bouwwerken passeren
de revue. Het resultaat is dat per stad of dorp een compact samenhangend beeld
ontstaat van de aanwezige cultuurhistorische waarden.
De groeiende belangstelling voor monumenten blijkt uit een constante vraag naar
informatieve boeken en reisgidsen. Over het algemeen bestrijken deze boeken echter
slechts deelgebieden en daarom is er behoefte aan een breed opgezette reeks als deze.
Elk deel staat op zichzelf en kan onafhankelijk van reeds verschenen of nog uit te
geven delen worden geraadpleegd. Om de uitgave visueel aantrekkelijk te maken en
de bruikbaarheid te verhogen, zijn de delen rijk geïllustreerd met speciaal voor dit
doel gemaakte foto's en tekeningen. Het fotomateriaal benadrukt in elk deel het eigen
karakter van het culturele erfgoed van de betreffende provincie.
Vanwege hun grote verscheidenheid aan historisch erfgoed krijgen de elf Friese
steden uiteraard veel aandacht. Ook komen grotere plaatsen als Heerenveen en
Drachten ruimschoots aan bod. In totaal wordt het erfgoed van ruim driehonderd
historische steden, dorpen en gehuchten beschreven. Aan de orde komen objecten
en structuren die variëren van de laat-gotische Oldehove in Leeuwarden tot de in
gewapend beton uitgevoerde belvédère in Oranjewoud, van de romaanse kerk van
Hijum tot de imposante stadhuizen van Franeker en Bolsward, van de oude terpdorpen
in het noorden, de klokkenstoelen in het zuidwesten, tot de jonge
veenontginningsdorpen in het zuiden.
De reeks wordt verzorgd door een vast team van architectuur- en bouwhistorische
onderzoekers. Dit deel is samengesteld door dr.ing. R. Stenvert, dr. ing. Chr.J.
Kolman, mw. drs. S.T. Broekhoven en mw. drs. S.G. van Ginkel-Meester. Voor de
historische inleiding kon een beroep gedaan worden op de historicus dr. Y.B. Kuiper.
Het voor deze reeks gevormde redactieteam bestaat uit: drs. A.G. Schulte, drs. F.C.A.
van der Helm, jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare, ing. B.H.J.N. Kooij en mw.
J.P.M. van den Heuvel namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de vier
auteurs. Verder hebben drs. A. Reinstra en de medewerkers van de afdeling
Documentatie en Informatie van de Rijksdienst ieder op hun wijze, vanuit zijn of
haar specialisme, bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Drs. B.
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Stamkot van het bureau MAP stelde de overzichtskaarten en stadsplattegronden
samen, jhr.ir. R.G. Bosch van Drakestein verzorgde de kasteelplattegronden, ing.
B.H.J.N. Kooij en H.F.G. Hundertmark de kerk- en overige plattegronden en H.
IJsseling van Flying Focus de luchtfoto's. De fotografen van de Rijksdienst, met
name IJ.Th. Heins en J.P. de Koning, zijn verantwoordelijk voor de foto's.
Met dit werk over de provincie Friesland beoogt de reeks Monumenten in Nederland
een bijdrage te leveren aan de kennisoverdracht over ons cultureel erfgoed en het
wekken van de belangstelling daarvoor.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Fons Asselbergs
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Ten geleide
Monumenten in Nederland is een naslagwerk over de cultuurhistorisch gezien
waardevolle objecten en structuren in de verschillende provincies, in dit geval de
provincie Friesland. Het is géén reisgids en bevat dan ook geen routebeschrijvingen
of wandelingen. De stadsplattegronden in het boek zijn bedoeld om de onderlinge
situering van objecten te verduidelijken. Het boek geeft in de vorm van een compact
samenhangend overzicht een breed beeld van bestaande, cultuurhistorisch interessante
objecten en structuren, waarbij op beknopte wijze de feitelijke informatie wordt
vermeld.
De inleidende hoofdstukken plaatsen de gegevens in een groter verband en
schenken aandacht aan het karakteristieke van de provincie Friesland. In deze
hoofdstukken worden relaties gelegd met belangrijke ontwikkelingen in het verleden.
De eerste inleiding bevat een algemene historische schets van de provincie. De twee
volgende hoofdstukken besteden respectievelijk aandacht aan de stijlen en vormen
van de gebouwen en aan de toegepaste materialen en constructies. Het vierde en
laatste inleidende hoofdstuk behandelt de eigenheid van de drie regio's die samen de
provincie Friesland vormen. Daarbij wordt vooral gekeken naar
historisch-geografische ontwikkelingen en de bebouwingskarakteristiek.
De hiernaast opgenomen overzichtskaart toont zowel de oude als de huidige
regio-indeling van de provincie. De kaart geeft verder een overzicht van de gemeenten
en de belangrijkste steden en dorpen, zoals die aan bod komen in het op de inleidingen
volgende onderdeel Steden, Dorpen, Monumenten. Dit meest omvangrijke deel van
het boek bevat een beschrijving van de belangwekkende bouwwerken van alle steden
en nagenoeg alle dorpen in Friesland. Dit deel is alfabetisch op plaatsnaam geordend.
Voor de indeling zijn niet de gemeentegrenzen bepalend, maar de afzonderlijke
bebouwingsconcentraties - de kernen - zoals ze historisch zijn gegroeid.
Er is onderscheid gemaakt in hoofdkernen, kernen, geïncorporeerde kernen,
omgevingskernen en omgevingsobjecten. Hoofdkernen zijn kernen die tevens hun
naam aan een gemeente geven (bijvoorbeeld: Heerenveen, Bolsward). Bij een gewone
kern wordt in de aanhef steeds verwezen naar de gemeente waartoe deze behoort,
bijvoorbeeld: Dokkum (gemeente Dongeradeel). De zogeheten geïncorporeerde
kernen zijn in de loop van hun geschiedenis deel gaan uitmaken van een grotere kern.
Zo zijn bijvoorbeeld de dorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in
1971 opgegaan in de kern Damwoude. Deze geïncorporeerde kernen worden
behandeld als onderdeel van het grotere geheel, zij het dat bij de vermelding van
adressen ook de naam van de oorspronkelijke kern wordt genoemd. Voor kernen die
in de loop van de tijd aan elkaar zijn gegroeid, is deze methode eveneens gehanteerd.
Deze kernen zijn in de regel onder hun huidige plaatsnaam te vinden; dit geldt
bijvoorbeeld voor Paesens-Moddergat. Omgevingskernen zijn nederzettingen die
wel genoemd worden, maar waarvan de informatie over de bebouwing slechts enkele
objecten betreft. Ze worden dan onder een nabijgelegen, vaak grotere kern vermeld:
zo staat Abbega bij Blauwhuis, Jislum bij Ginnum en Lioessens bij Morra. De
beschrijvingen van omgevingskernen zijn hierdoor niet direct alfabetisch terug te
vinden, maar kunnen via het topografisch register achter in het boek worden gevonden.
Omgevingsobjecten zijn op het platteland gesitueerde gebouwen als fabrieken,
gemalen, adellijke huizen, molens en boerderijen. Deze worden beschreven bij de
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meest nabije kern binnen de gemeente, bijvoorbeeld het Trip-gemaal bij Tjalleberd
of de Ezumazijl bij Anjum. Bij een omgevingsobject dat het enige
vermeldenswaardige object van een kern is, wordt steeds ook de kern genoemd; zoals
de Herv. kerk van Lichtaard of de klokkenstoel van Sonnega. Het komt voor, dat
meerdere kernen eenzelfde naam hebben, zoals Oudega en Nes. Deze zijn in de
inleidingen voorzien van (een afkorting van) hun gemeentenaam.
Elke kern heeft een eigen inleiding waarin de historische ontwikkeling en de
topografische of stedenbouwkundige veranderingen kort worden behandeld. Van de
belangrijkste steden is een stadsplattegrond opgenomen, waarop de meest interessante
objecten zijn aangegeven. Typen objecten die veel voorkomen, zoals woonhuizen,
winkels of pakhuizen, zijn niet in de plattegronden opgenomen, tenzij ze als een
opvallend groot voorbeeld of als complex de aandacht trekken. De nummers op de
plattegrond
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verwijzen naar het bijschrift, dat weer een verwijzing bevat naar de pagina van de
objectbeschrijving. De nummers uit de plattegrond staan ook vermeld bij de
beschrijving zelf.
Per kern is gezocht naar de meest geëigende indeling en volgorde om de objecten
te beschrijven. De gekozen rangorde in de beschrijvingen wordt bepaald door het
historische centrum van een kern en begint met het oudste en/of voor de ontwikkeling
van de kern belangrijkste gebouw. Doorgaans gaat het daarbij om de kerk, maar soms
is het een kasteel. Afzonderlijke objecten en structuren worden als het ware in
‘schillen’ vanuit de dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden:
van publiek naar particulier, van oud naar jong en van binnen naar buiten.
Vergelijkbare objecten en gebouwtypen zijn zoveel mogelijk na elkaar geplaatst of
tot een lemma verzameld.
Het boek bevat in principe alle waardevolle objecten en structuren in de provincie.
De breedte van het spectrum, met name ook ontstaan door het opnemen van de
jongere bouwkunst uit de periode 1850-1940, maakt het uiteraard onvermijdelijk om
keuzes te maken. De uitein-
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delijke selectie is die van de auteurs. Het is uiteraard mogelijk dat anderen die keuzes
niet tot in detail delen. Objecten kunnen zijn opgenomen omdat ze kenmerkend zijn
voor een breder voorkomend verschijnsel of juist omdat ze een uniek of zeldzaam
voorbeeld zijn. Beslissende criteria bij de selectie waren: gaafheid, historische
betekenis, architectonische kwaliteit of bouwhistorisch belang. In het algemeen zijn
objecten opgenomen die van voor de Tweede Wereldoorlog dateren. Een enkele keer
worden gebouwen van na 1940 belicht, bijvoorbeeld als de wederopbouw een
duidelijke stempel op een bepaalde kern heeft gedrukt. Met het opnemen van de
modernste architectuur is grote terughoudendheid betracht.
Het boek geeft een overzicht van de bestaande gebouwde omgeving. Er wordt dus
geen aandacht geschonken aan objecten die in het (recente) verleden zijn verdwenen.
Cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren die met sloop of totale
wijziging bedreigd worden - dat is helaas nog al eens het geval - zijn opgenomen als
ze op het moment van het afsluiten van het manuscript nog aanwezig waren. Aan
archeologische monumenten wordt geen expliciete aandacht besteed, tenzij dat voor
het begrip van de ontwikkeling van een kern noodzakelijk is. De teksten in dit boek
zijn grotendeels gebaseerd op de officieel gepubliceerde literatuur, waaronder de
vier delen over Noordelijk Oostergo van de Nederlandse Monumenten van
geschiedenis en Kunst, en op de bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
voorhanden zijnde gegevens, zoals de per gemeente in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) opgestelde rapporten. Ook is er gebruik gemaakt van
het uit het MIP voortgekomen Monumenten Selectie Project (MSP). Voor de
beschrijvingen van diverse kerkinterieurs is gebruik gemaakt van informatie berustend
bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland. Aanvullend bronnenonderzoek of
het uitputtend nalopen van de ‘grijze literatuur’ stelden de auteurs zich niet als
opdracht. Wel zijn op grond van eigen waarnemingen ter plekke verbeteringen of
aanvullingen op de bestaande literatuur aangebracht. Om het omvangrijke
cultuurhistorische erfgoed van de provincie Friesland binnen de voor het boek gestelde
ruimte te kunnen behandelen, was het nodig de objecten beknopt te behandelen. De
nadruk ligt op feitelijke gegevens over de bouwgeschiedenis en de huidige situatie
van het object, zoals: adres, functie, ontwerp- en bouwdata, namen van opdrachtgevers
en architecten, ontwerpers en uitvoerende kunstenaars. Verder wordt waar mogelijk
de bouwstijl vermeld, of bij minder typerende voorbeelden de bepalende
architectuurelementen. De beschrijving van het uiterlijk van objecten blijft beperkt
tot de belangrijkste kenmerken. Waar nodig voor een beter begrip komen ook de
toegepaste materialen en constructies ter sprake. Bij de belangrijkste objecten en
structuren wordt de historische ontwikkeling kernachtig behandeld. Informatie over
interieur en inventaris van de gebouwen wordt in beperkte mate verstrekt; gegevens
daarover zijn slechts opgenomen wanneer ze van uitzonderlijk belang zijn. Musea
zijn alleen opgenomen indien het gebouw vermelding verdient; de museale collecties
krijgen in dit boek vrijwel geen aandacht. Restauraties en verbouwingen aan de
objecten zijn in principe alleen vermeld als die tot belangrijke wijzigingen hebben
geleid. Bij onderhoudsgevoelige objecten als molens wordt doorgaans enkel de meest
recente restauratie aangegeven. De huidige functie van gebouwen wijkt vaak af van
de oorspronkelijke bestemming. De nieuwe bestemming wordt alleen vermeld als
er sprake is van een opvallend ander gebruik van het object. Aangezien gebouwen
tegenwoordig vrij snel van functie veranderen, is hierin terughoudendheid betracht.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Een belangrijk onderdeel van het boek wordt gevormd door de foto's, die een
representatieve selectie van de objecten en structuren in de provincie geven.
Belangrijke criteria voor de keuze van de af te beelden objecten en structuren zijn
hun ouderdom, hun verspreiding over de provincie en een verdeling over de
verschillende soorten objecten. De foto's weerspiegelen steeds zo veel mogelijk het
karakter van de desbetreffende kern. De meeste foto's zijn speciaal voor dit boek
gemaakt. Waar dit niet het geval is, staat het jaartal van de foto in het bijschrift
vermeld.
In het boek is verder van een aantal belangrijke kerken, kastelen en andere objecten
een plattegrond met bouwfasen opgenomen. In de legenda is voor de aanduiding van
die bouwfasen gebruik gemaakt van de verkorte architectuurhistorische
dateringsmethode, waarbij Romeinse cijfers eeuwen aangeven, gevolgd door de
hoofdletters A en B die staan voor halve eeuwen of de kleine letters a, b, c, d voor
kwart eeuwen en m voor midden: XVIIa betekent dus eerste kwart van de 17de eeuw.
In de tekst zijn de voornamen van personen die leefden vóór het jaar 1800 voluit
geschreven, daarna zijn de initialen vermeld.
De aanduidingen van de plaatsnamen zijn gebaseerd op Elsevier Alfabetische
Plaatsnamengids van Nederland ('s-Gravenhage 2000; 16de druk). Deze plaatsnamen
zijn gecontroleerd en gecorrigeerd conform de Plaknammen yn Plaatsnamen in
Fryslân (Ljouwert/Hilaard 1997). De officiële naam staat voorop. Dit is niet altijd
de Friese naam. De vertaling in het Nederlands, dan wel het Fries, is tussen haakjes
toegevoegd. Er zijn enkele aanpassingen: de naamgeving voor Ferwerderadiel is
gebaseerd op Plaknammen, er is vanaf gezien om bij gelijkluidende plaatsnamen de
naam ook tussen haakjes te plaatsen en bij de plaatsen in Oost- en Weststellingwerf
zijn geen
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Friese plaatsnamen tussen haakjes geplaatst. De spelling van de (Friese) straatnamen
is zoveel mogelijk conform de plaatselijke benamingen op de straatnaamborden.
Achter in het boek staat een beknopte literatuurlijst met de gebruikte algemene
literatuur, aangevuld met de voor de provincie belangrijkste publicaties op
architectuurgebied. Verder zijn een verklarende woordenlijst, een topografisch register
en een index op namen toegevoegd.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze
opdrachtgever de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van
de projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en de fotografen van deze
dienst, alsmede de medewerkers van de bibliotheek en van het foto- en
tekeningenarchief en ten slotte de uitgever.
Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank uit
naar F.R. van Weezel Errens en M.F. Fermo van de Provincie Fryslân, S. ten Hoeve,
L. van der Laan, R.J. Wielinga en Yme Kuiper. Daarnaast zijn wij dank verschuldigd
aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland en de eigenaars en beheerders
van kerken en andere gebouwen die ook van binnen zijn bezocht. Tevens aan Onno
Wiersma, Gijs van Reeuwijk, Herma M. van den Berg, Leo Dubbelaar, Albert
Reinstra, Dirk de Vries en Ben Olde Meierink. Voor hun hulp bij het afwerken van
het manuscript bedanken wij onze tekstcorrector Geeske Bakker, Jeroen van Meerwijk
en Joos Leistra.
Utrecht, augustus 2000
Ronald Stenvert
Chris Kolman
Sabine Broekhoven
Saskia van Ginkel-Meester
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Historie
Frisii
Romeinse geschiedschrijvers maakten bijna twee millenia geleden al melding van
‘Frisii’, woonachtig in de kuststreken tussen de rivieren de Oude Rijn in het zuiden
en de Eems in het noorden. Bij Tacitus komen we de aanduidingen ‘Frisii minores’
en ‘Frisii majores’ tegen. Hij situeerde hen in respectievelijk het huidige
Noord-Holland en het Fries-Groningse terpengebied.
Tot een langdurige, permanente Romeinse bezetting van het gebied dat de huidige
provincie Fryslân omvat is het nooit gekomen. Wel kwam het eeuwenlang binnen
de invloedssfeer van het Romeinse Rijk te liggen. Friezen traden bijvoorbeeld in
Romeinse krijgsdienst, betaalden belastingen met runderhuiden, importeerden en
verhandelden Romeinse sieraden, aardewerk of godenbeeldjes en gebruikten daarvoor
op bescheiden schaal Romeinse munten. Archeologen schatten dat in dit gebied toen
circa 30.000 mensen woonden. Rond het jaar 1000 zouden dat er ongeveer even veel
zijn geweest.
Het onderlinge verkeer in het Friese terpengebied en de handel naar andere streken
vond nagenoeg alleen via water plaats. Vanaf ongeveer de 6de eeuw voor Christus
was deze regio bevolkt geraakt vanuit meer landinwaarts gelegen zandgebieden.
Grote verschillen in rijkdom bestonden er ten tijde van de contacten met de Romeinen
niet tussen deze vooral uit veeboeren, handelaren en vissers bestaande inheemse
bevolking. Wel waren er stamhoofden, een soort adellijke bovenlaag, die op politiek,
religieus en juridisch gebied leiding gaven binnen relatief kleine territoria met een
voor die tijd aanmerkelijke bevolkingsdichtheid.
Toen het Imperium Romanum in de 2de eeuw op het toppunt van zijn macht stond,
was een groot deel van de welvaart van de Friezen gebaseerd op hun handel met dit
rijk. Het uiteenvallen ervan in de volgende eeuwen en vervolgens zijn definitieve
ondergang in de 5de eeuw was ongunstig voor de Friese handel. Bovendien werd
vanaf de 3de eeuw tot de 8ste eeuw de zee veel actiever, waardoor vele terpen en
terpjes overslibd raakten.
Het tijdvak tussen het Frisia van de Romeinse Tijd en de verschijning omstreeks
700 van de eerste missionarissen in het gebied waar toen, volgens schriftelijke
bronnen, Friese koningen de scepter zwaaiden, staat bekend als lang en duister.
Binnen die periode viel de welbekende volksverhuizingstijd (4de tot 6de eeuw).
Vestigden zich na verloop van tijd in een inmiddels nagenoeg ontvolkt gebied nieuwe
groepen, die naderhand ook weer bestempeld werden tot Friezen? Onder vakgeleerden
lijkt die laatste voorstelling steeds meer aanhang te krijgen; het zou daarbij gaan om
de migratie van Angelsaksen uit de kustzone tussen Elbe en Wezer.

Frisia Magna
Na de val van het Romeinse Rijk groeide in West-Europa een nieuwe macht, het
Frankische Koninkrijk. De expansiedrift van deze gekerstende Franken zou lange
tijd de drijvende kracht blijven achter de politieke en militaire machtsontwikkeling
in het Friese Noordzeekustgebied. Mogelijk is, dat juist zij als eersten weer het
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Romeinse etiket ‘Friezen’ gingen gebruiken om de etnisch geschakeerde bevolking
van dit ‘Friese gebied’ te typeren, dat zich inmiddels uitstrekte van het Zwin in
Vlaanderen tot de Wezer in Duitsland. Aannemelijk is dat de Frankische expansie
en vooral het verzet daartegen grote invloed uitoefende op de positie van de koningen
van het zogeheten ‘Frisia Magna’. Niettemin blijft de oorsprong en betekenis van
dit Friese koningschap in nevelen gehuld.
Friese koningen als Aldgisl (genoemd in 678), Radboud (overleden in 719) of
Bubo (aanvoerder in de slag bij de Boorne in 734) zouden afkomstig zijn uit een elite
van regionale politiek-sacrale hoofden. Hun bovenregionaal gezag stoelde op een
gekozen koningschap of een gekozen militair leiderschap. Vermoedelijk sloten deze
families of clans van hoofden ook huwelijksallianties met elites in Noord-Duitsland,
Scandinavië en Engeland.
Tussen de clans circuleerden prestigegoederen en bruiden, maar werd ook
onderlinge strijd gevoerd.
In 689 versloeg de Frankische hofmeier Pippijn II, de overgrootvader van Karel
de Grote, de legers van de Friese koning Radboud bij Dorestad (nabij het huidige
Wijk bij Duurstede), centrum van de vroegmiddeleeuwse Friese handel. ‘Fresia
citerior’, het deel ten zuiden van de Oude Rijn, kwam toen bij het Frankische Rijk.
Pippijns enige wettige zoon trouwde met een dochter van Rad-
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boud. Door het winnen van de slag op en bij de Boorne in 734 veroverden de Franken,
onder leiding van Karel Martel, bastaardzoon van Pippijn, eveneens het noordelijke
deel van Friesland, tot aan de Lauwers. De Boorne (Middelzee) was de grensrivier
tussen Westergo en Oostergo in het Friesland tussen Vlie en Lauwers.
De inlijving bij het Frankische Rijk betekende niet dat de Friese elite al haar invloed
verloor en de Friese handel verdween. Tot de herhaalde plunderingen door
Noormannen in de 9de eeuw zou Dorestad centrum van die handel blijven. De Friezen
bleven echter ook daarna, tot ver in de 12de eeuw, vermaarde handelaren, die voeren
naar Engeland, Scandinavië en het Oostzeegebied.
Daarna namen de Duitse Hanzesteden hun positie als vrachtvaarders van Europa
over.
De vestiging van de Frankische macht betekende op termijn de opkomst van de
kerk als machtig instituut binnen de Friese samenleving. In de vroege 8ste eeuw werd
de Angelsaks Willibrord tot aartsbisschop van de Friezen gewijd en vanuit Utrecht
initieerde hij hun kerstening.
Dat gebeurde niet zonder verzet daartegen. Bekend is dat in 754 de Angelsaksische
missionaris Bonifatius met zijn gevolg nabij Dokkum door heidense Friezen uit het
Humsterland (ten oosten van de Lauwers) werd vermoord. Meer succes had nadien
Liudger, van geboorte een Fries. Zowel Bonifatius als hij stichtten in Duitsland
kloosters, respectievelijk Fulda en Werden, waaraan veel Friezen naderhand
geldpachten en landerijen schonken.
Uit de door Karel de Grote aan zijn Friese onderdanen geschonken Lex Frisionum
(wet der Friezen), die in 802 op de Rijksdag te Aken was opgesteld, valt op te maken
dat het Friesland van die tijd uit drie delen bestond: de gebieden tussen Zwin en Vlie,
die tussen Vlie en Lauwers en die tussen Lauwers en Wezer. In het centraal gelegen
Westerlauwers Friesland was Westergo wat rijkdom en bevolkingsdichtheid betreft
de belangrijkste regio.
Opvallend is dat de Lex Frisionum vooral betrekking
heeft op Westerlauwers Friesland. Pas in de 11de eeuw zien we bij de Friezen een
houding ontstaan van onverschilligheid en incidenteel verzet tegen een landsheerlijk
gezag. Maar dan is het Friesland van Alkmaar tot de Wezer inmiddels sinds 925
definitief opgenomen in het Duitse Rijk. Daarvoor al hadden de Friese kuststreken
veel te lijden gehad van de rooftochten van de Noormannen. Hun beruchtste tiran
Godfried werd in 885 door de Friese graaf Gerulf doorstoken. Nog in 991 was de
handelsplaats Staveren slachtoffer van de Vikingen.

Westerlauwers Friesland
Zowel geografisch als politiek raakten de verschillende delen van het oorspronkelijke
Friese gebied vanaf de 10de eeuw meer van elkaar gescheiden. Stormvloeden deden
bijvoorbeeld de Zuiderzee ontstaan die Westfriesland van Westerlauwers Friesland
scheidde. Ook Oostfriesland kwam meer apart te liggen doordat de Dollard veel
dieper het land was binnengedrongen. Na verloop van tijd werd in Westerlauwers
Friesland het oude onbeschermde land bedijkt en nieuw land ingepolderd, waaronder
de Middelzee. De thans nog bestaande, uit de 13de eeuw daterende Slachtedijk in
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Westergo kan gelden als de oudste binnendijk van Nederland. Bij de landaanwinning
en polderzaken speelden de kloosters een grote rol. Deze waren hier vanaf het midden
van de 12de eeuw gesticht door met name benedictijnen, norbertijnen
(praemonstratenzers) en cisterciënzers.
Sinds de 13de eeuw werd Westfriesland door de graven van Holland geregeerd
en begon de stad Groningen de bestuurlijke en economische hegemonie in de streek
tussen Lauwers en Eems naar zich toe te trekken. In Oostfriesland gingen uiteindelijk,
na het midden van de 15de eeuw, de adellijke Cirksena's als landsheer optreden.
Tussen 1080 en 1231 kwamen vertegenwoordigers van de Zeven Friese Zeelanden
(tussen Vlie en Wezer) incidenteel bijeen in het Oostfriese Aurich ter bevordering
van de rechtszekerheid in deze streken en om zich opdringende niet-Friese machten
van het lijf te houden. In de 13de en 14de eeuw bleek dit verbond van de ‘Upstalbeam’
niet langer de Friese eenheid te kunnen bewaren. Interne twisten tussen lokale machten
en de betrokkenheid daarbij van vreemde heersers maakten dat onmogelijk.
In de hoge middeleeuwen had de eenheid van de Friese landen vooral een cultureel
karakter. In het gehele gebied werd min of meer dezelfde taal gesproken, golden
dezelfde algemene rechtsregels en werd het denkbeeld van de ‘Friese Vrijheid’ in
brede kring gekoesterd. Bij dit laatste beriep men zich op een (overigens vervalst)
vrijheidsprivilege, dat Karel de Grote ooit de Friezen zou hebben geschonken. Onder
vrijheid zou dan ‘vrij van een landsheer’ moeten worden verstaan. Deze voor die tijd
hoogst uitzonderlijke situatie leidde er toe dat in de late middeleeuwen de fictie van
de rijksonmiddellijkheid sterk werd beklemtoond. De Friezen zagen zich toen zelf
als directe onderdanen van de keizer, zonder dat een hertog of graaf als leenheer van
de keizer het centrale gezag over hun land toekwam.
Gedurende de 11de en 12de eeuw waren Hollandse graven, al dan niet samen met
de bisschop van Utrecht, door de Duitse keizers beleend met Friese graafschappen.
Met de 13de eeuw begon in Westerlauwers Friesland het tijdvak van de ‘Friese
Vrijheid’, dat zou duren tot 1498. Wel probeerden Hollandse graven nog in die tijd
daadwerkelijk hun gezag in Friesland te vestigen, maar dat ging hen
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Grietenijen in Friesland, indeling vanaf de 16de eeuw (tot 1934)

slecht af. Zo sneuvelde graaf Willem IV in september 1345 in een treffen tussen zijn
ridderleger en Friese troepen in de velden bij Staveren. Deze slag werd overgeleverd
als de slag bij Warns.
Hoe waren de sociale verhoudingen in Westerlauwers Friesland ten tijde van de
Friese Vrijheid? Volgens een nog altijd populair beeld was het een land van vrije
boeren, een soort boerenrepubliek, waar bij het ontbreken van leenverhoudingen op
vrij democratische wijze besluitvorming plaatsvond. Maar de realiteit van toen was
bepaald anders en minder idyllisch. Zowel op het platteland als in de steden
domineerden de hoofdelingen. Kenmerkend voor deze adellijke heren was het bezit
van een verdedigbare stins (stenen huis) en de beschikking over een klein troepje
van gewapende ‘ruters’. De oudste, uit de 12de en 13de eeuw daterende, stinzen
waren, vergelijkbaar met het elders in Europa bekende château-à-motte, op een
heuveltje gebouwde stenen torens, veelal omringd door een gracht. Daaruit
ontwikkelden zich nadien huizen met meer wooncapaciteit. Niet alleen op het
platteland maar ook in de steden bezaten de hoofdelingen weerbare stenen huizen.
Als lokale grootheden drukten zij een fors stempel op het vetewezen, de rechtspraktijk
van eigenrichting die, bij afwezigheid van een door een centrale overheid
georganiseerde rechtsgang, vorm gaf aan en orde schiep in het sociale leven.
In principe kwam in de vetesamenleving iedere vrije man het recht toe zijn belangen
en eer met (de dreiging van) geweld te verdedigen. Maar in de praktijk waren het
vooral de rijken, in het bijzonder de hoofdelingen, die een vete konden uitvechten,
omdat zij hun vetehelpers konden betalen en onderhouden. De geestelijkheid en de
burgers in de steden mochten hun bezwaren hebben tegen de vete, toch raakten ook
kloosters en steden in de 14de en 15de eeuw betrokken bij de conflicten tussen de
hoofdelingen. Door onderlinge bondgenootschappen raakten nu veel meer personen
bij de vetevoering betrokken, waarbij de hegemonie in een bepaalde streek of stad
vaak de inzet van de gewapende strijd was. Pas aan het einde van de 14de eeuw gaf
men aan deze, incidenteel uitbarstende, conflicten, de naam van partijtwisten tussen
Schieringers en Vetkopers. In feite ging het dus om verzamelnamen. Doordat ook
nog machten van buiten - de graaf van Holland, de hertog van Gelre, de stad
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Groningen - betrokken raakten bij deze interne twisten valt te begrijpen dat aan het
einde van de 15de eeuw bezorgde kloosterlingen hun Friesland afschilderden als een
geheel verscheurd gewest dat langdurig had geleden onder partijstrijd.
Rond 1300 bestond Westerlauwers Friesland uit twee goën, Westergo en Oostergo.
Vanaf het midden van de 15de eeuw kwam daar een derde bij, Zevenwouden. De
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oude goën kenden aanvankelijk een onderverdeling in districten en ‘delen’, waaruit
zich later de qua omvang kleinere grietenijen zouden ontwikkelen. Uiteindelijk zou
in de loop van de 16de eeuw, nadat nog de Stellingwerven aan Friesland waren
toegevoegd, het Friese platteland dertig grietenijen tellen. De grietman sprak recht
en zag toe op het onderhoud van wegen, sluizen en dijken. Vanaf de 13de eeuw was
de grietman in de plaats getreden van een grafelijke ambtenaar, de skelta (schout).
Het grietmansambt werd aanvankelijk vermoedelijk bij toerbeurt door grondeigenaren
bekleed. Daarna kwam het steeds meer in handen van hoofdelingen.
Vóór het midden van de 12de eeuw waren er in Westerlauwers Friesland nauwelijks
kloosters gebouwd. In de eeuwen daarna volgde een soort bouwexplosie; aan het
einde van de middeleeuwen stonden hier meer kloosters (een vijftigtal) dan waar
ook in Nederland. Een fors deel van de Friese cultuurgrond - bijna een vijfde deel
in Westergo en Oostergo samen - was eigendom van de kloosters geworden.
Bedelorden als de dominicanen en franciscanen vestigden hun kloosters in of nabij
de wat grotere plaatsen, zoals Leeuwarden en Bolsward. Door patronaatsrecht en
incorporatie kregen de kloosters invloed in de parochies. In de 15de eeuw telde
Friesland ruim driehonderd kerkdorpen. Het zelfstandige karakter van zo'n dorp hield
verband met het bezit van een eigen parochiekerk. De oudste parochies waren ooit
door een bisschop of een grote abdij buiten Friesland gesticht. De jongere kwamen
op initiatief van de plaatselijke edelman of een klooster tot stand. Zo'n hoofdeling
had dan vaak het benoemingsrecht (collatierecht) van de pastoor van de kerk. Met
uitzondering van Achtkarspelen, dat (tot 1559) onder het aartsdiakonaat Frisia van
het bisdom Munster viel, ressorteerden de drie Friese aartsdiakonaten onder het
bisdom Utrecht. Opvallend is dat na 1300 de grote Friese kloosterabdijen een aantal
belangrijke kerken en dekenaten onder zich kregen.
De Friese steden kwamen pas vanaf de 14de eeuw tot wasdom. Het platteland, in
casu de hoofdelingenstand en de geestelijkheid (van kloosters en parochies), was en
bleef de dienst uitmaken in de middeleeuwse Friese samenleving. Van de elf steden
die Friesland aan het einde van de middeleeuwen telde, hadden de meeste zich ooit
geleidelijk ontwikkeld tot bescheiden marktplaats voor hun agrarische omgeving.
De eigen nijverheid had er veel minder betekenis. Bij ontstentenis van een landsheer
noemden sommige plaatsen - Leeuwarden, Franeker, Dokkum - zichzelf vanaf de
late dertiende eeuw, in oorkonden, stad. Alleen Staveren had al in de 11de eeuw
stadsrechten gekregen en kan gelden als de oudste Friese stad. Het nabijgelegen
Hindeloopen werd pas in de 14de eeuw als stadje vermeld. Toen de graaf van Holland
rond 1400 enige tijd zijn invloed in Friesland kon doen gelden, verleende hij
stadsrechten aan Workum, Bolsward en Harlingen. Het was toen de partij der
Vetkopers, met hun grotere aanhang in de steden, die Hollandse steun genoot. Het
inmiddels als stadje optredende IJlst stond echter vanwege de aanwezigheid van het
hoofdelingengeslacht Harinxma aan Schieringse zijde. Verder kregen Sneek en
Bolsward rond het midden van de 15de eeuw stadsrecht, mede door bemiddeling
van geestelijken in de conflicten tussen hoofdelingen, grietenijen en steden.
Aan het begin van de 16de eeuw gingen deze elf steden, die vrijwel alle op of aan
de rand van de kleigebieden van Westergo en noordelijk Oostergo lagen, vooral
profiteren van de heel recente aanwezigheid van een centraal bestuur. Dat gold met
name voor Leeuwarden.
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Friesland onder Landsheerlijk bestuur
Het jaar 1498 was een breukpunt in de geschiedenis van Westerlauwers Friesland.
Toen benoemde keizer Maximiliaan I zijn veldheer hertog Albrecht van Saksen tot
‘erfelijk gubernator en potestaat’ van Friesland, inclusief de Stellingwerven en de
Groninger Ommelanden. Al voor Albrechts benoeming tot landsheer hadden
Schieringer hoofdelingen zijn hulp ingeroepen om de door Vetkopers gesteunde
machtsuitbreiding in Friesland van de stad Groningen te keren. In de zomer van 1499
kwam Albrecht zelf naar Friesland, waar hij zich liet huldigen als landsheer. Een
jaar later sloeg hij een bijna heel Westerlauwers Friesland omvattende opstand neer.
Aanvankelijk fungeerde het Schieringgezinde Franeker, waar de Saksers resideerden
op het Sjaardemaslot, als centrum van bestuur en rechtspraak. Nadat Albrechts zoon
Hendrik zijn in 1500 overleden vader was opgevolgd als landsheer, droeg deze in
1504 zijn rechten al weer over aan zijn broer George.
Onder het bewind van George van Saksen werd het centrale bestuur uitgebreid en
kwam er een voor het gehele Friese gebied geldend rechtsstelsel. Ook vond toen de
inpoldering van Het Bildt plaats en stelde George een grondbelasting in die tot het
begin van de 19de eeuw gebruikt zou worden. Het regeringscentrum verhuisde van
Franeker naar het met een blokhuis versterkte Leeuwarden, dat voortaan hoofdstad
was. Zijn trouwe aanhang onder de edelen beloonde George voor bewezen diensten.
Omdat de pogingen van de hertog om ook in de hem toegewezen Friese landen buiten
Westerlauwers Friesland zijn macht te vestigen mislukten, verkocht hij Friesland in
1515 voor honderdduizend gulden aan Karel V, de latere Duitse keizer en koning
van Spanje, die toen reeds heer was van een groot aantal gewesten in de Nederlanden.
Pas in 1523 slaagde diens stadhouder Schenck van Toutenburg er in geheel Friesland
feitelijk
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Kaart van de provincie Friesland in 1740. Goed zichtbaar zijn het merengebied in het zuidwesten en
de veenontginningen bij Heerenveen en Drachten

onder landsheerlijk gezag te brengen. Toen was ook de rol uitgespeeld van een groep
van lokale Friese machtigen die de hertog van Gelre als landsheer naar voren hadden
geschoven. Deze zou, meenden zij, meer de Friese Vrijheid respecteren.
Onder de regering van Karel V werd gebruik gemaakt van de door de Saksers
ingevoerde bestuurlijke organisatie. De stadhouder, hoogste vertegenwoordiger van
de landsheer, benoemde de gewestelijke ambtenaren en grietmannen. Steevast stelden
Karel V en later zijn zoon Philips II militairen uit de hogere adel van elders aan als
stadhouder. In zijn optreden stond de stadhouder sterk onder druk van de centrale
regering voor de Nederlanden in Brussel. Aan het hoofd daarvan stond de
landvoogd(es). Voor overleg met de Friezen over met name belastingen riep de
stadhouder de Staten bijeen. Op zo'n landdag verschenen dan de zogeheten volmachten
van de grietenijen en steden uit de drie al genoemde goën. Elke grietenij mocht zoveel
volmachten sturen als haar goeddunkte. In de praktijk hadden alleen edelen, hogere
geestelijken en hereboeren - de grotere grondbezitters - voldoende aanzien en tijd
om op een Landdag te verschijnen. Pas vanaf 1578-'79 kregen de steden hun eigen
afvaardiging. Kort daarna ging Friesland deel uitmaken van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.
Dat er in Friesland zelf rond het midden van de 16de eeuw veel kritiek was op de
centrale regering vanwege haar starre houding op politiek en religieus gebied, in het
bijzonder bij de vervolging van doopsgezinden, lutheranen en calvinisten, staat buiten
kijf. Het plan om van Friesland een nieuw bisdom te maken stuitte aanvankelijk op
veel verzet en werd pas in 1570 uitgevoerd. In november van datzelfde jaar brak een
zware stormvloed uit die ruim 2000 mensen het leven kostte en een groot deel van
Friesland onder water zette. Na deze Allerheiligenvloed lukte het stadhouder Caspar
di Robles slechts door dwang dijkherstel en bekostiging voor toekomstig
dijkonderhoud te realiseren.
Inmiddels was in 1566 de Beeldenstorm uitgebroken, die in Friesland rustig verliep.
Het jaar daarop trad de hertog
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van Alva als nieuwe landvoogd aan. Zijn komst bracht vele met de protestanten
sympathiserende Friezen in ballingschap. In de jaren daarna zorgde de Opstand in
Friesland voor veel interne verdeeldheid en onrust. In 1579 sloten de Friese Staten
zich aarzelend bij de Unie van Utrecht aan en een jaar later trokken zij alle macht
naar zich toe. De katholieke eredienst werd verboden en de gereformeerde godsdienst
kreeg een bevoorrechte status. In 1581 zwoeren de zeven opstandige gewesten de
Spaanse koning Philips II formeel af als hun landsheer. Belangrijk was ook de
confiscatie door de Friese Staten van het grondbezit van de plattelandskloosters, dat
uit circa 8% van de vruchtbaarste Friese cultuurgrond bestond. Vanwege geldgebrek
van de Friese Staten verkochten de Edel Mogende Heren Staten die grond in de jaren
1638-'40 aan protestantse edelen en rijke stedelingen, dus vooral aan zichzelf.

Friesland in de Republiek
Rond 1600 begon ook in Friesland de periode van economische en culturele bloei
die als Gouden Eeuw bekend staat. De strijd met Spanje, die nog bijna een halve
eeuw zou duren, vond niet langer op Friese grond plaats en er kwam duidelijk tekening
in de interne machtsverhoudingen. Vanaf 1584, tot 1747, bezat het gewest een eigen
stadhouder uit het huis Nassau. Aan het hoofd van het bestuur stonden echter de
Staten van Friesland. Diende de stadhouder vroeger zijn landsheer, nu was hij dienaar
van de soevereine Staten geworden. Elk jaar kozen de grietenijen en steden
volmachten in de Staten. Een grietenij liet zich in principe vertegenwoordigen door
een edelman (vaak de grietman) en een eigenerfde; voor de steden traden leden van
magistraat en vroedschap aan. Het dagelijks bestuur van de provincie berustte bij
Gedeputeerde Staten, waarvoor de drie plattelandskwartieren zes leden leverden en
het stedelijk kwartier drie. Friesland had een eigen universiteit (te Franeker) en
admiraliteit (eerst te Dokkum, later te Harlingen).
Economisch bezien was Friesland in de Gouden Eeuw een welvarend, marktgericht,
kapitalistisch gebied, met een hoge graad van specialisatie en beroepsdifferentiatie.
Telde Leeuwarden in 1580 nog maar 7.000 inwoners omstreeks 1650 was dat aantal
verdubbeld; het havenstadje Harlingen groeide toen zelfs van 2.000 naar 8.000
inwoners. In 1650 had Friesland 150.000 inwoners, een verdubbeling in vergelijking
tot 1500; de bevolking in de steden en vlekken had zich zelfs verviervoudigd.
Deze bevolkingsgroei is een aanwijzing voor de bloei van nijverheid, handel en
scheepvaart in de Friese Gouden Eeuw. Friesland was van een louter agrarisch een
commercieel-agrarisch gewest geworden. Toch bleef de landbouw de kurk van de
Friese economie. De landbouwprijzen
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De in 1552 door Vincent Lucas vervaardigde portretzerk van Janke van Unema in de Herv. kerk van
Blije (1975)

waren gunstig tot ongeveer 1670, daarna verslechterde de conjunctuur. Al vanaf de
zestiende eeuw hadden de boeren met succes gestreefd naar productieverhoging- en
verbetering; het aantal boerderijen steeg echter nauwelijks. Van groot belang was
verder de doorgaande verbetering van de infrastructuur. Naar Hollands voorbeeld
werden er rond het midden van de eeuw trekvaarten gegraven die een sneller en
intensiever personenen goederenverkeer, binnen Friesland maar ook naar Amsterdam,
mogelijk maakten.
Toen stadhouder Willem Lodewijk van Nassau, die een eigen bescheiden hof te
Leeuwarden bezat, in 1620 overleed kon men op het Friese platteland ongeveer 200
edele oftewel voorname huizen aantreffen. Nagenoeg allemaal stonden zij in Westergo
en het noordelijk deel van Oostergo. Vele states en poortgebouwen werden omstreeks
die tijd vernieuwd en verfraaid. Niet alleen grietmannen of hoge militaire officieren
van adel, de nazaten van de
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Stadsplattegrond van Bolsward uit het midden van de 17de eeuw

hoofdelingen en heerschappen uit de late middeleeuwen en de zestiende eeuw, maar
ook eigenerfde grietmannen en rijke burgers uit de steden, zoals regenten, hoge
ambtenaren en kooplieden, woonden al dan niet permanent buiten op stand. In de
wintertijd verbleven velen uit de Friese elite in Leeuwarden, mede omdat daar vanaf
februari de reguliere Landdag werd gehouden. Dit leven naar de seizoenen bleef tot
aan het einde van de Republiek in 1795 populair, dus ook nadat de Friese stadhouder
in 1747 met zijn hof van Leeuwarden naar Den Haag was verhuisd. Dit hof had in
de tweede helft van de zeventiende eeuw wat meer allure gekregen en fungeerde
vanaf toen als politiek en cultureel centrum voor de gewestelijke elite. Omstreeks
1750 telde Leeuwarden nog altijd ruim vijftig adellijke huishoudens. Toch was in
de 18de eeuw het burgerlijk aandeel in het voorname buitenleven fors gestegen ten
koste van het adellijke, want inmiddels waren vele families uit de oude Friese adel
uitgestorven.
Rond 1670 was Frieslands Gouden Eeuw voorbij. De economie stagneerde, de
bevolking liep terug, de grondprijzen daalden, boeren raakten in moeilijkheden en
verkochten hun grond en bedrijven aan rijke aanzienlijken. Hoge belastingen,
veepestgolven en overstromingen, veroorzaakt door aantasting van de zeewering
door de paalworm, brachten vervolgens nog meer rampspoed. De terugval duurde
tot het midden van de 18de eeuw, waarna vooral de agrarische economie (veeteelt,
akkerbouw en laagveenexploitatie) zich weer herstelde. Het aantal pachtboeren was
tijdens de laagconjunctuur sterk toegenomen ten koste van de boeren-eigenaars.
Van oudsher was Friesland een typische pachtprovincie met een vrij omvangrijke,
machtige bovenlaag van landeigenaren. Ten tijde van de Republiek was het stemrecht
ten plattelande gekoppeld aan stemdragende boerderijen. Over grietman- en
volmachtschap werd per grietenij bij meerderheid van dorpen gestemd. Adellijke of
andere voorname families konden door hun grootgrondbezit de lokale macht
monopoliseren en de Friese Staten dirigeren. Reeds vóór 1650 bezaten de
grietmansfamilies de hegemonie in het gewest. De economische malaise maakte het
hen later mogelijk niet alleen via huwelijk en
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Het Raadhuisplein te Leeuwarden in 1742 met van links naar rechts het Oud Burger Weeshuis, het
Stadhouderlijk Hof en het stadhuis met daarvoor de kaak

Gezicht op het Waltahuis (met traptoren) en het nog niet verhoogde stadhuis van Sneek rond het
midden van de 18de eeuw

vererving maar ook door strategische aankoop op voordelige wijze in de (kleinere)
dorpen een stemmenmeerderheid te verkrijgen. Even als elders in de Republiek
deelde ook in Friesland in de 17de en 18de eeuw een oligarchie, in dit geval van
vooral plattelandsregenten, de lakens uit. Incidenteel verzetten buitengesloten burgers
zich massaal daartegen, zoals in 1672 en 1748, waarbij ze - tevergeefs - steun zochten
bij de stadhouder. In de Patriottentijd van de jaren 1780 richtte hun kritiek zich tegen
zowel de stadhouder als de regenten, maar pas tijdens de Bataafse Revolutie van
1795 moesten dezen echt het veld ruimen.

Friesland in het Koninkrijk
Mede onder druk van het revolutionaire Frankrijk kreeg de Bataafse Republiek in
1798 een nieuwe grondwet met als uitgangspunt de eenheidsstaat. Friesland was niet
langer een zelfstandig gewest met een eigen regering. Vanaf
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Plaggenhutten te Zwaagwesteinde kort na 1900 in het arme noordoostelijke veengebied

1806 werd Friesland onderdeel van het koninkrijk Holland, dat in 1811 zou opgaan
in het Franse keizerrijk van Napoleon. Afgezien van de naam Friesland waren bij de
komst van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 nagenoeg alle belangrijke eigen
bevoegdheden en instellingen verdwenen die het gewest ooit had bezeten. Wie wel
terugkwam onder het bewind van koning Willem I was de grietman. Maar benoemd
door de koning en op zijn vingers gekeken door de gouverneur, de hoogste
vertegenwoordiger van de koning in de provincie, was zijn positie toch anders dan
die van zijn voorganger in het soevereine Friesland. Desondanks zou de grietman,
die vaak afkomstig was uit adel of patriciaat, in de jaren 1840 hèt mikpunt van kritiek
worden voor de liberalen uit de (geleerde) hogere en lage burgerij. Daarom heetten
na invoering van Thorbeckes gemeentewet in 1851 de Friese grietenijen voortaan
‘gemeente’, met als hoogste gezagsdrager een ‘burgemeester’. Een groot deel van
de Friese aristocratie verhuisde sindsdien naar elders, met als zichtbaar gevolg dat
vele buitenplaatsen werden gesloopt.
Nadat de Friese bevolking in de tweede helft van de 18de eeuw weer was begonnen
te groeien, had Friesland in 1815 bijna 180.000 inwoners. Dat was toen ruim 8% van
de Nederlandse bevolking. Nu heeft de provincie ruim 600.000 inwoners, dat is iets
minder dan 4% van alle Nederlanders. De periode van de grote landbouwcrisis
(1878-'95) was het keerpunt in de bevolkingsontwikkeling. Het merendeel van de
Friezen woonde niet langer meer in de kleigebieden van het noorden en westen van
de provincie maar in het oosten, de Friese Wouden, en in de grotere stedelijke centra.
Gedwongen door de crisis verlieten velen de provincie en trokken naar Amsterdam
of nog verder. De Friese economie kon niet meer aan alle Friezen een bestaan
verschaffen. Het hoge vertrekoverschot verklaart ook het al maar dalende aandeel
van Friesland in de Nederlandse bevolking. Ook na de Tweede Wereldoorlog
emigreerden nog relatief veel Friezen naar landen buiten Europa.
Twee ontwikkelingen vanaf het midden van de 19de eeuw zijn bepalend geweest
voor de situatie waarin het huidige Friesland zich bevindt: de eenwording van de
Nederlandse samenleving en de inpassing van Friesland in bovenregionale en
internationale economische verbanden. Zo onderscheidde het zich aan het einde van
de 19de eeuw nog binnen Nederland door een hoog aantal gereformeerden èn een
hoog aantal onkerkelijken en socialisten. Veel sociale en kerkelijke onrust, stakende
land- en veenarbeiders, en gemeenten in financiële nood vanwege de bedeling aan

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

talloze werklozen, kleurden toen de sociale verhoudingen. Daarna was Friesland
lange tijd een sterk verzuild gewest. Maar hoe meer de 20ste eeuw vorderde des te
minder verschilden de Friese
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verkiezingsuitslagen voor parlement, provincie en gemeente van landelijke trends.
Opvallend in de 19de-eeuwse Friese economie is de eenzijdige concentratie op de
agrarische sector. Doordat de lijn Londen-Rotterdam-Ruhrgebied de centrale as was
geworden in de Europese handelseconomie kwam Friesland meer perifeer te liggen
dan toen het nog opgenomen was in de Noordzee-Oostzee-economie. De komst van
de spoorwegen in de jaren 1860 kon deze ontwikkeling niet keren. De nijverheid
viel terug en voor industrialisatie ontbraken, met uitzondering van de agrarische
sector, de grondstoffen. Dus zette men alle kaarten op de landbouw. Juist daardoor
kwam de landbouwcrisis van 1878, waaraan een geweldige bloeiperiode van de
zuivelhandel vooraf was gegaan, des te harder aan. Daarna werd met succes de
zuivelbereiding geïndustrialiseerd en werd de zuivelexport opgezet. Tot in onze tijd
bleven zij een aanzienlijk bijdrage leveren aan de Friese economie. Toch is nu nog
maar zeven procent van de huidige beroepsbevolking werkzaam in de agrarische
sfeer. De verscheidenheid in de economie is na de Tweede Wereldoorlog sterk
gegroeid. Al in de jaren 1980 was een derde van de Friezen werkzaam in de
dienstensector. Door de recente verdere ontsluiting van de provincie door
infrastructurele investeringen en de komst van bedrijven van elders ligt Friesland
thans weer veel minder perifeer dan aan het begin van de 20ste eeuw.

Fryslân en Simmer 2000
Vanaf de jaren 1820 had zich, onder invloed van de Romantiek en het al eerder
opbloeiende genootschapsleven, een door geleerde burgers geïnitieerd Fries cultureel
nationalisme gemanifesteerd. De bestudering van de eigen Friese geschiedenis en
taal stond daarbij centraal. Misschien compenseerde die belangstelling ten dele het
verlies van politieke autonomie. Maar evenzeer lag in dit nationalisme het streven
van die burgers opgesloten om hún Friesland een eigen, bijzondere plaats te geven
binnen de zich vormende Nederlandse natie. Zowel onderwijzers en journalisten als
ook academici zorgden er in de volgende anderhalve eeuw voor, dat de Friese taal
en cultuur niet geheel werden weggedrukt door de massacultuur zoals die zich in
Nederland in de 20ste eeuw ontwikkelde.
Sinds 1 januari 1997 is Fryslân de enige officiële naam van de provincie. Duidelijk
mag zijn, dat ook het provinciaal bestuur grote waarde hecht aan het behoud van de
Friese taal in een overigens tweetalige provincie.
In de zomer van het eerste jaar van het nieuwe millennium vond er in Fryslân de
manifestatie ‘Simmer 2000’ plaats. Duizenden Friese emigranten keerden in de zomer
terug naar hun geboorteplaats en werden daar onthaald op allerlei festiviteiten, zoals
een marathon voor hardlopers en wandelaars op de eeuwenoude Slachtedijk. Bij een
bezoek aan ‘it heitelân’ met de oude Friese elf steden vonden ze nog vele historische
sporen terug. Wat ze zich niet zo zullen hebben gerealiseerd, is dat voor vele andere
Nederlanders die steden pas echt bekend zijn geworden door de tot mediaspektakel
uitgegroeide Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997. Grif gaven ze toe hoezeer
het Friesland uit het jeugd was veranderd. Hún platteland, zoals dat onlangs is
vereeuwigd in de bestseller van Geert Mak over het Friese dorp Jorwerd, bestaat niet
meer.
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Stijl en verschijningsvorm
Inleiding
Elk gebouw heeft een eigen vorm, indeling en decoratie en is op een bepaalde wijze
geconstrueerd met de beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de loop
der tijd aan verandering onderhevig. Als vingerafdrukken van hun tijd tonen ze
gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel stijl
en verschijningsvorm, bepalend zijn. Om de belangrijkste in dit boek gebruikte
architectonische termen in een breder kader te plaatsen. wordt in dit hoofdstuk de
stilistische ontwikkeling beknopt geschetst. Er is daarbij gekozen voor een
naamgeving conform Bouwstijlen in Nederland (1040-1940), nader uitgewerkt in de
Architectuur- en tuinstijlen thesaurus van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Een aantal begrippen verdient hieraan vooraf gaand kort de aandacht. intentie en
verwatering. Vormen zijn zelden louter decoratie. Niet altijd kan achteraf de intentie
worden achterhaald, maar veel vormcombinaties zijn bewust met een bepaalde
betekenis toegepast. Verwatering treedt op als het uitdrukkingsmiddel sleets wordt.
Hiermee hangt samen een onderscheid tussen een bovenstroom met toparchitectuur
waarin de makers zich zeer bewust zijn van hun vormentaal, en een onderstroom
waarin deze minder duidelijk aanwijsbaar is. Het onderscheid wordt echter ook
bepaald door de beschikbare financiële middelen die, indien ruim voorhanden, tot
stijlzuivere architectuur kunnen leiden, terwijl men zich in andere gevallen moet
beperken tot het realiseren van gebouwen met stilistische invloeden of ontwerpen
waarin slechts details in stijl aanwijsbaar zijn. De trendsettende bovenstroom krijgt
in dit boek ruime aandacht, maar de trendvolgende onderstroom wordt niet vergeten.
Immers, het gros van de gebouwde omgeving behoort tot deze laatste categorie.

Romaans, romano-gotiek en gotiek
In Friesland zijn opvallend veel romaanse kerken gebouwd. De doorgaans
laat-11de-eeuws gedateerde kerk van Kimswerd is mogelijk de oudste nog bestaande
kerk. Evenals bij de kerken van Stiens (circa 1100) en Grou (eerste helft 12de eeuw)
zijn de schipmuren voorzien van rondboogvormige spaarvelden - een kenmerk
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De Herv. kerk te Hantumhuizen, voorbeeld van een romano-gotische kerk uit de 13de eeuw

van de vroeg-romaanse stijl. De begin-12de-eeuwse kerk van Oudega (S) heeft een
rijkere romaanse muurgeleding met spaarbogen in twee zones. Een dergelijke geleding
komt ook bij de 12de-eeuwse kerken van Wetsens en Jelsum voor. Bij de kerk te
Oldeberkoop heeft enkel de bovenste zone een geleding. Het koor van de
laat-12de-eeuwse kerk van Gytsjerk wordt geleed door slanke kolonnetten van rode
zandsteen. Een aparte plaats nemen zogeheten gereduceerde westwerken in, waarbij
de toren wordt geflankeerd door zijruimten en de toren op de verdieping een kapel
heeft die in open verbinding staat met het schip. Gereduceerde westwerken zijn te
zien bij de kerken van Anjum, Nes en Hijum en als restant te Britsum, Foudgum en
Waaxens. Tot in de late
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12de eeuw werden kerken en torens uitgevoerd in tufsteen; late voorbeelden zijn de
torens van Burgum en Harlingen.
Kort na 1200 verrezen de eerste bakstenen kerken, die nog geheel in romaanse
vormen uitgevoerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de kerken van Westergeest en
Murmerwoude. Vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw kwamen vooral in het
noordoosten enkele kerken in romano-gotische stijl tot stand die geheel in baksteen
uitgevoerd zijn, met een voorliefde voor kraalprofielen en siermetselwerk. Dit is
goed zichtbaar bij de in gele baksteen uitgevoerde kerk van Weidum. Ook in Sijbranda
huis en Morra komt dergelijk metselwerk voor, evenals aan de toren van Aldtsjerk.
Vanaf het midden van de 13de eeuw kregen kerken inwendig zogeheten
(meloenvormige) koepelgewelven. Deze gewelfvorm werd veel toegepast in het
bisdom Münster, waar een deel van noordoost-Friesland onder viel, en daarom spreekt
men wel over ‘Westfaalse’ koepelgewelven. Deze gewelven zijn meestal later
gesloopt. Het grootste - nog overwelfde - voorbeeld is de kerk van Burgum. Hoewel
aan de buitenzijde nog romaans van vorm, heeft de kerk van Jistrum inwendig
romano-gotische gewelven. Te Britsum zijn deze gewelven eveneens nog aanwezig,
in Boazum is de koorsluiting bewaard. De romano-gotische kerk van Hantumhuizen
kreeg nog rond 1335 nieuwe koepelgewelven.
De overgang naar de gotiek wordt gevormd door de laat-13de-eeuwse
Jacobijnerkerk te Leeuwarden en de Broederenkerk te Bolsward. Bij de tussen 1281
en 1313 gebouwde kerk van Bolsward beperkt de versiering zich tot de westgevel,
die is voorzien van met spitsboogvensters en klimmende spitsboognissen. Eenvoudig
vroeggotisch van vorm zijn de rond 1300 gebouwde kleine kerk van Kortehemmen
en de kerken van Blessum, Bears en Boksum. Eén van de weinige overwelfde gotische
kerken is de 15de-eeuwse kerk van Augustinusga. In het tweede kwart van de 15de
eeuw werd ook de kerk te Kollum overwelfd. In de steden leidde de welvaart in de
15de eeuw tot de vernieuwing van de bestaande romaanse kerken tot forse gotische
kerken. De driebeukige Martinikerk te Franeker kreeg als enige in Friesland een
kooromgang. De vernieuwing van de imposante Martinikerk van Bolsward begon
bij de toren, waarna in 1450 het schip gereed kwam en 1461 het koor. Bij de
Geertrudiskerk te Workum startte men in 1480 juist met het koor, waarna dwarsschip
en schip volgden. Verwoestingen in 1515 en 1523 leidde ertoe dat hier het schip
nooit tot aan de toren is doorgetrokken.
In de late gotiek van Friesland nemen de zadeldaktorens een belangrijke plaats in.
Naast de kenmerkende afdekking zijn de versiering in de vorm van spitsboog- of
korfboogvormig
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gedekte nissen karakteristiek. Mogelijk naar voorbeeld van de toren van Bolsward
verrezen fraaie exemplaren in Stiens en Ferwert en een meer bescheiden toren in
Hollum. Een eveneens rijke laat-gotische tracering heeft de toren van Tzummarum.
Het rijkst uitgevoerd is de onvoltooide toren Oldehove in Leeuwarden (1529-'32),
met zijn decoratieve gebruik van natuursteen. De decoratie van de achtkantige
lantaarns van de torens van Peperga (1537) en Dronrijp (1544) verwijzen al naar de
renaissance.
Opvallend is het gebruik van afwisselend gele en rode lagen baksteen bij de kerk
te Minnertsga. Dit gebruik weerspiegelt zich in enkele profane gotische gebouwen,
zoals het Martenahuis te Franeker. Bij het huis Ossekop 1 te Leeuwarden zijn het
groen en geel geglazuurde bakstenen. Van de profane bouwkunst uit deze periode
is momenteel aan de buitenzijde weinig zichtbaar; inwendig resteert uit de gotische
periode echter nog vrij veel, vooral in de steden. Het mooiste laat-gotische gebouw
is de Kanselarij te Leeuwarden (1566-'71) met een mengeling van gotische traceringen
en details waarin de nieuwe tijd zich aandient.
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Renaissance en maniërisme
In het tweede kwart van 16de eeuw werden de eerste renaissance-vormen toegepast.
Deze uit de klassieke oudheid afgeleide vormen werden in de loop der tijd geregeld
herschikt en aangepast. In Friesland geschiedde dit op een zeer opvallende wijze.
Meer dan elders in Nederland werden er in die periode een groot aantal rijk bewerkte
hardstenen grafzerken in vroege renaissance-vormen vervaardigd. Op de grafzerken
is de vormontwikkeling goed af te lezen. In de kerk te Nijland zijn op de door
Benedictus Gerbrandtsz gebeeldhouwde portretzerk voor Kempo van Hottinga (1536)
arabesken en een plantvormig omrankte cartouche zichtbaar, terwijl de door zijn
neef Vincent Lucas vervaardigde zerk voor Sydts van Botnia (1550) tevens een frêle
architectonische compositie toont. In de kerk te Deinum zijn op de door Pieter Dircksz
voor Hessel van Feytsma (1561) gemaakte zerk de arabesken vervangen door
grotesken en bij de door Claes Jelles gebeeldhouwde zerk voor Ofko van Feitsma
(1605) is de architectuur zwaarder van vorm en verwant aan de vormentaal van Hans
Vredeman de Vries. Tenslotte heeft Pieter Claesz op de zerk voor Sybrandt van
Osinga en zijn vrouw te Schettens (1621) een volwaardig perspectivisch poortmotief
weergegeven.

De in vroege renaissance-vormen uitgevoerde grafzerk voor Sipt van Goslingha en Paerck Zyaerda
in de Herv. kerk van Wânswert (1976)
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Het in 1617 aan de zijkant van het stadhuis te Bolsward aangebrachte poortje is een voorbeeld van
maniëristische vormgeving (1993)

Belangrijk is ook het in vroege-maniëristische vormen uitgevoerde en rijk
gedecoreerde oksaal (of kraak) in de Martinuskerk te Easterein, die in 1554 ontworpen
werd door Hein Hagart, leerling en medewerker van Cornelis Floris. De in 1527 te
Leeuwarden geboren Hans Vredeman de Vries heeft met zijn vanaf 1555
gepubliceerde voorbeeldboeken een belangrijke invloed op de architectonische
vormgeving gehad.
De Opstand bracht de bouwactiviteiten vrijwel geheel tot stilstand. Men hervatte
ze pas na circa 1590 in een stijl die maniërisme heet; een assimilatie van Italiaanse
renaissance-vormen met de traditionele bouwwijze. Kenmerkend voor deze stijl zijn
de afwisseling van baksteen met natuursteenlagen, de trapgevels met klauwstukken
en het band- en rolwerk. Een belangrijk vroeg en rijk voorbeeld is het in 1591
gebouwde stadhuis van Franeker. Het hoogtepunt van het Friese maniërisme is
evenwel het in 1614-'17 gebouwde stadhuis van Bolsward. De fraaie band- en
rolwerkgevel boven de ingang is geïnspireerd door de voorbeeldboeken van Hans
Vredeman de Vries. Dit geldt ook voor de uit circa 1590 stammende gevel van
Nieuwestad 103 te Leeuwarden. Andere belangrijke
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maniëristische gebouwen zijn de waag te Leeuwarden (1598), de waterpoort te Sneek
(1613) en het admiraliteitsgebouw te Dokkum (1618). Het in 1635 gebouwde huis
St.-Jacobsstraat 13 te Leeuwarden is een zeer rijk voorbeeld in laat-maniëristische
vormen. De kwabmotieven in de boogvullingen boven de vensters zijn kenmerkend.
Een ander goed voorbeeld is het poortgebouw van de Heringastate te Marssum (1631).
Langs de Zuiderzeekust en op de eilanden komt een sobere, natuursteenarme variant
van het maniërisme voor, met als goede voorbeelden de huizen Rixt van Doniaweg
8 te Nes (A) uit 1625 en Nieuweweg 12 te Hindeloopen.
Het is opvallend dat het maniërisme in Friesland - net als in de aangrenzende delen
van Groningen, Oost-Friesland en Denemarken (de ‘Waddenbocht’) - nog lang
doorging. Dit geldt niet alleen voor het exterieur van de gebouwen, zoals de trapgevels
van Voorstraat 61 te Harlingen (1657) en Noard 5 te Workum (1663) laten zien,
maar vooral voor de interieuronderdelen. Door zijn overweldigende rijkdom kan de
preekstoel te Bolsward (1660) niet anders dan barok genoemd worden, de - latere preekstoelen van Marssum (circa 1665) en Menaldum (1672) zijn echter nog
laat-maniëristisch van vorm.

Classicisme en Lodewijkstijlen
In Friesland is relatief weinig gebouwd in de (Hollands-) classicistische stijl met
zijn kenmerkende strakke en symmetrische vormen met frontons en kolossale pilasters.
Een uitzondering wordt gevormd door de Crackstate te Heerenveen (1647-'48), een
goed voorbeeld van toepassing van de toen elders in Nederland gangbare kolossale
pilasterorde. Voor de ingangspartij liet de architect Willem de Keyser zich inspireren
door de in Architectura Moderna (1631) afgebeelde voorbeelden van zijn vader
Hendrick de Keyser. Classicistisch zijn ook de poortjes van het Marcelis Goverts
Gasthuis (1658), het stadsweeshuis (1675) en het rijke poortje aan de Jacobijnerkerk
te Leeuwarden (1662). De Princessehof in die stad heeft een classicistische voorgevel
uit circa 1660 met boven elkaar geplaatste pilasters (verhoogd met een mezzanino
in 1731). Sober van vorm zijn de kerken van Joure (1644), Wolvega (1646), Sloten
(1647) en Makkum (1660). Van de in het laatste kwart van de 17de eeuw ontstane
strakke stijl van het classicisme kent Friesland weinig voorbeelden. Het best in de
buurt komt de in 1682 in opdracht van grietman Willem van Haren gebouwde
achtzijdige kerk te Sint Annaparochie, die is geïnspireerd op de kerk te Willemstad.
Uit deze periode - maar niet in die stijl - resteren wel opvallend veel woonhuizen op
Terschelling en Ameland en enkele eenvoudige kleine dorpskerken, zoals te
Surhuisterveen (1685), Uitwellingerga
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De zogeheten professorenhuizen (Voorstraat 49-51) te Franeker zijn uitgevoerd in classicistische
stijl (1662; rechts) en Lodewijk XIV-stijl (1746; links)

(1690), Twijzel (1692), Oppenhuizen (1695) en de Doopsgez. kerk te Workum
(1695).
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele zwaartepunt in Europa van
Italië naar Frankrijk en het Franse hof. In Nederland wordt daarom de architectuur
van de 18de eeuw ingedeeld in drie Lodewijkstijlen. Tot 1740 gaat het om de zware,
maar symmetrische en decoratieve vormen van de Lodewijk XIV-stijl, gevolgd door
de - veel in Friesland toegepaste - Lodewijk XV-stijl of rococo, met zijn zwierige
asymmetrische rocaille-motieven.
Van 1775 tot 1815 kenmerkt de vormgeving zich door de elegante, slanke en
symmetrische vormen van de Lodewijk XVI-stijl, later overgaand in de empire-stijl.
Boter en paling brachten Friesland in de 18de eeuw welvaart en dat weerspiegelde
zich in verbouwingen en nieuwbouw van stadhuizen, woonhuizen, wagen en kerken.
Sober maar statig is het in 1715 gebouwde stadhuis van Leeuwarden, waarvan vooral
de karakteristieke pronkrisaliet is uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl. Bescheidener
van vorm, maar rijker in detaillering, is het stadhuis van Harlingen uit 1730. Ook
het stadhuis van Workum kreeg
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Een voorbeeld van Lodewijk XVI-vormgeving is de voorgevel van het rond 1780 verhoogde woonhuis
Grote Dijlakker 19 te Bolsward

in 1725 een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. Het Poptagasthuis te Marssum uit
1711, met zijn rijk versierde zandstenen poortjes, is het mooiste complex in deze
stijl. Veel woonhuizen kregen Lodewijk XIV-gevels. Goede voorbeelden hiervan
zijn de halsgevels van Bagijnestraat 52 te Leeuwarden (1725) en Voorstraat 68 te
Harlingen (1732), de klokgevel van Harinxmastrjitte 27 te Heeg (1737) en de Vlaamse
gevel van Halvemaanspoort 15-17 te Dokkum (1759). Kerken in deze stijl zijn de
achtzijdige centraalbouw te Wons (1728) en de T-vormige kerk te Drachten (1743).
Het mooiste voorbeeld van de Lodewijk XV-stijl of rococo is het in 1730 gebouwde
stadhuis van Sneek, dat bij de verhoging in 1760 onder meer verrijkt werd met twee
dakkapellen met zwierige asymmetrische decoratieve vormen. Het stadhuis te
Leeuwarden kreeg in 1760 een raadzaal met pronkgevel in Lodewijk XV-vormen
en het stadhuis te Sloten werd in 1759 voorzien van een nieuwe voorgevel in deze
stijl. Woonhuizen in deze stijl zijn Voorstraat 49 te Franeker (1746), Franekereind
8 te Leeuwarden (1768), Singel 80 te Sneek (1781) en Van Swinderenstraat 7 te Balk
(1789). In de Doopsgez. kerk te Heerenveen (1762) en de Herv. kerk te Makkinga
(1777) zijn ook Lodewijk XV-vormen verwerkt. Niet onvermeld mag het uit 1762
stammende fraaie rococohek van de Harstastate te Hegebeintum blijven. In de kerken
werden rijke preekstoelen geplaatst, zoals te Engwierum (1746), Sexbierum (1768)
en Mantgum (1779). Opvallend zijn de drie door Willem Douwes ontworpen kerken
met Lodewijk XVI-vormen; de forse kruiskerk te Harlingen (1772), de opvallende
L-vormige kerk te Holwerd (1776) en de koepelkerk te Berlikum (1777). De
laatstgenoemde kerk is geïnspireerd op een door Simon Bosboom ontworpen kerk,
afgebeeld in de vele edities van zijn Scamozzi-ordeboek. Een ander belangwekkend
voorbeeld is de gevel van het Sint-Anthonygasthuis te Bolsward (1778). Ook diverse
forse en brede herenhuizen verrezen in deze stijl; zoals Breepad 21 te Heerenveen,
Ossekop 9 te Leeuwarden (1780) en Nieuw Weide 1 te Hindeloopen (1795).
De Doopsgez. kerk te Bolsward weerspiegelt goed de overgang van de Lodewijk
XVI-stijl naar de empire-stijl. Deze in 1784 gebouwde kerk heeft een fronton met
ranke Lodewijk XVI-eikenbladfestoenen en een strengere empire-ingangspartij uit
1808. Ook het werk van Abraham Bruinsma beweegt zich op deze overgang, zoals
te zien bij de door hem tussen 1781 en 1813 te Sneek ontworpen woonhuizen, de
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noordbeuk van de Herv. kerk te Sneek (1793) en de mogelijk door hem ontworpen
R.K. St.-Michaëlskerk te Woudsend (1792).

Neoclassicisme en eclecticisme
Kort na 1800 ontstonden er in Friesland enkele sobere kerken, waaronder de Herv.
kerken van Beetsterzwaag (1803) en Raerd (1814) en de Doopsgez. kerken van
Surhuisterveen (1801) en Oudebildtzijl (1806). Uit de empire-stijl ontwikkelde zich
een vooral op de strenge Griekse vormen gebaseerde stijl. De vroege variant hiervan,
met een voorliefde voor de dorische zuil, noemen we nu neo-Grec. Rond 1850 ging
dit over in het neoclassicisme. De ingangspartij van de Brandaris op West-Terschelling
is een goed voorbeeld van de strenge neo-Grec. Vroeg neoclassicistisch van vorm
zijn de door Abraham Bruinsma ontworpen landhuizen Lyndenstein te Beetsterzwaag
(1821) en Oranjewoud te Oranjewoud (1829). P.J. Rollema liet zich bij zijn ontwerp
voor het gerechtsgebouw van Sneek inspireren door het decoratieve werk van de
Engelsman Robert Adam. Hybridisch van vorm zijn de Herv. kerk van Woudsend
(1837) naar plannen van A.D. Duif en de Doopsgez. kerk te Akkrum (1835),
ontworpen door J. Romein. Zijn zoon Th.A. Romein is de beste vertegenwoordiger
van het neoclassicisme in Friesland; streng in het begin (Paleis van Justitie te
Leeuwarden; 1846) en decoratiever aan het eind (Beurs te Leeuwarden; 1878).
Krachtige neoclassicistische vormen hebben de door hem ontworpen kerken van Sint
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Jacobiparochie (1843), Terband (1843) en Dokkum (1852). Het serliana-motief van
zijn Haersma-State te Drachten (1842) verwerkte hij opnieuw in zijn ontwerp voor
het grietenijhuis te Menaldum (1843). Voor het Oud Burger Weeshuis te Sneek
(1854) leverde I. Warnsinck het neoclassicistische ontwerp. A. Breunissen Troost
trad op als opzichter bij de bouw en hij ontwierp in 1860 de neoclassicistische
Johanneskerk te Oosthem De wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten in 1798
leidde in 1824 tot een Koninklijk Besluit dat een subsidieregeling introduceerde voor
de kerkenbouw en dat de beoordeling van de bouwplannen door het Ministerie van
Waterstaat verplicht stelde. Deze toetsing was beleidsmatig van aard en had geen
invloed op de stijl; reden om in dit boek de elders vaak gebruikte term ‘waterstaatsstijl’
voor bouwwerken uit deze tijd te vermijden en ook voor deze periode de termen te
gebruiken die stijlkenmerken onderscheiden.
Vroege voorbeelden van neoclassicistische kerken zijn de Doopsgez. kerk te Joure
(1824) en IJlst (1857) en de Herv. kerken te Arum (1834) en Oosterzee (1860). De

De wit gepleisterde voorgevel van de uit 1843 daterende Herv. kerk van Terband is een goed voorbeeld
van de streng neoclassicistische stijl van Th.A. Romein

Sobere eclectische vormen heeft het uit 1878 daterende pand Tsjerkebuorren 29 te Spannum

Herv. kerken te Scharnegoutum (1861) en Ysbrechtum (1865) zijn van de hand van
M. Molenaar.
Classicistische vormen gecombineerd met rondbogen en wenkbrauwen worden
ook wel aangeduid als romantisch classicisme of ‘Rundbogenstil’. Deze stijl toont
het latere werk van Romein, zoals de bewaarscholen aan het Zuidvliet te Leeuwarden
(1865), te Dokkum en Bolsward (1856). Andere goede voorbeelden zijn de synagoge
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te Leeuwarden (1865; H.R. Stoett) en het Sociëteitsgebouw De Doele te Bolsward
(1867; G.H. van der Werf).
Naarmate meer stijlinvloeden naast elkaar zijn toegepast, is het moeilijker te
bepalen of het nog om neoclassicisme of om eclecticisme gaat. Eclecticisme is strikt
genomen het op een originele wijze verwerken van de beste elementen uit vroegere
stijlen. In de praktijk gaat het veelal om gebouwen met een neoclassicistische
hoofdvorm, waarbij de geprefabriceerde decoratieve elementen als consoles en
vensteromlijstingen het eclectische karakter bepalen. Voorbeelden zijn de door A.
Breunissen Troost ontworpen Doopsgez. kerk van Terherne (1864) en de Herv. kerk
te Offingawier (1882) en de kerken van Baaium (1876) en Jirnsum (1877). Opvallend
is ook de kerk van Eastermar (it Heechsân) gebouwd in 1868 naar plannen van R.
Kielstra. Ook verscheidene pastorieën zijn in rijke eclectische vormen uitgevoerd,
bijvoorbeeld te Wergea (1860; H.J. Wennekers), Surhuisterveen (1865; D. Duursma)
en Oppenhuizen (1866). De middeleeuwse kerk van Mantgum kreeg in 1865 een
eclectisch interieur naar plannen van J.I. Douma. Daarnaast ontwierp hij het huis
Klein Jachtlust te Oranjewoud (1856) en de verbouwing van de Fogelsangh State te
Veenklooster (1872). Bij de laatste trad H.H. Kramer op als opzichter. Van diens
hand is de in rijke eclectische vormen uitgevoerde villa Oostergrachtswal 93 te
Leeuwarden (1883-'84). Andere eclectische
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Een rijke neogotische vormgeving heeft het Administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis te
Sneek uit 1904 naar ontwerp van N. Molenaar

voorbeelden zijn de villa's It Slotsje te Wijnaldum (1873; G. Jaarsma) en Willemskade
27 te Leeuwarden (1874; H.R. Stoett).

Neogotiek en neorenaissance
De rond 1830 uit Engeland overgekomen decoratieve, sterk romantisch getinte, vorm
van de neogotiek, ook wel Willem II-gotiek genoemd, kent in Friesland weinig
voorbeelden. Van de drie door Th. Molkenboer in deze stijl ontworpen kerken resteert
de St.-Martinuskerk te Bolsward (1848-'49). Ook de naar plannen van H.J. Wennekers
in Wergea gebouwde St.-Martinuskerk (1860-'62) kan hiertoe gerekend worden,
evenals de door hem ontworpen pastorie te Heeg (1862). Gotische elementen, ontleend
aan de Engelse perpendicular style, vertoont de Evang. Luth. kerk te Harlingen
(1879).
Kort na 1850 verscheen de neogotiek, een op Franse voorbeelden geïnspireerde
stijl, waarbij een ‘archeologisch’ zuiver gebruik van gotische vormen werd
nagestreefd. De neogotiek werd bij uitstek de stijl voor rooms-katholieke kerken,
waarvan de bouw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) een hoge
vlucht nam, vooral toen na 1868 de eerdere overheidsbemoeienis werd losgelaten.
In de provincie Friesland, die deel uitmaakte van het bisdom Utrecht, verschenen de
eerste rooms-katholieke kerken naar plannen van P.J.H. Cuypers, zoals te Blauwhuis
(1868-'71), Dokkum (1869-'78), Sneek (1869-'72), Heeg (1875-'76) en Nes (A)
(1878-'79); bijzonder is de door hem ontworpen St.-Bonifaciuskerk te Leeuwarden
(1882-'84). In Blauwhuis en Sneek was C.H. Peters uitvoerend architect, in Sneek
geassisteerd door Nic. Molenaar (zoon van de al genoemde M. Molenaar). Een tweede
groep kerken - van bescheidener formaat - werd ontworpen door A. Tepe. Zijn eerste
kerk, de St.-Werenfriduskerk te Workum (1876-'77), heeft ook een fraaie neogotische
pastorie. Daarna volgden kerken te Harlingen (1880-'81), Balk (1882-'83) en Reahûs
(1891-'92). Laat-neogotisch van vorm zijn de door W. te Riele ontworpen kerken te
Bakhuizen (1913-'14) en Peperga (1921-'22).
Behalve voor kerken achtte men de neogotiek bij uitstek geschikt voor
overheidsgebouwen, zoals de strafgevangenis (1882) te Leeuwarden, die het uiterlijk
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van een middeleeuws kasteel kreeg. Ook de Statenzaal in het provinciehuis aldaar
(1891-'94) heeft een rijke neogotische decoratie. Een eigen neogotisch karakter
hebben het kantongerecht te Leeuwarden (1879-'80) en de door C.H. Peters ontworpen
postkantoren te Harlingen (1897), Leeuwarden (1902-'04), Joure (1906), Lemmer
(1906) en Burgum (1906). De in Sneek geboren N. Molenaar ontwierp behalve de
neogotische St.-Willibrorduskerk te Lemmer (1897) het opvallend rijke neogotische
administratiegebouw van het Oud Burger Weeshuis te Sneek (1904) en vier forse
woon- en winkelpanden aldaar (1901-'09). Neogotische elementen heeft ook de
school te Gorredijk (1887).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neo-stijl, de neorenaissance, die
teruggreep op de (maniëristische) architectuur van de late 16de en vroege 17de eeuw.
De belangrijkste neorenaissance-architect in Friesland - W.C. de Groot - ontwierp
in Leeuwarden het Diaconessenziekenhuis van het Sint-Anthonygasthuis (1894) en
de Julianavleugel (1909-'10). Een ander goed voorbeeld van zijn kunnen is de Herv.
kerk te Tytsjerk, waarvan het schip uit 1892 en de rijk uitgewerkte toren uit 1905
dateert. Voor Geref. kerken werd de neorenaissance-stijl geschikter geacht dan de
neogotiek. Zo ontwierp De Groot in 1888 de Noorderkerk te Leeuwarden in
neorenaissance-stijl. Het rijkste voorbeeld is de Ichtuskerk te Heeg (1890-'91) naar
plannen van Tj. Kuipers. Ook H.H. Kramer - die overigens in diverse stijlen thuis
was - ontwierp veel in neorenaissance-vormen, zoals in Leeuwarden de noordvleugel
van het Eysingahuis (1891-'92) en de Griffievleugel van het provinciehuis (1908).
Ook voor rijke landhuizen en villa's vond men de neorenaissance een passende stijl,
zoals blijkt uit de villa Westenstein te Kollum (1878) en het Talmahuis te Veenwouden
(1898), beide ontworpen door H.H. Kramer. De
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De grote, in 1907 gebouwde villa Wilhelminaoord te Sint Nicolaasga valt op door het gepleisterde
immitatievakwerk bij de verdieping en de uitgebouwde topgevels

middeleeuwse Martenastate te Cornjum werd in 1899 gesloopt en vervangen door
een villa in neorenaissance-vormen van de hand van W.C. de Groot. Ook eenvoudiger
woonhuizen vertonen neo-renaissance-vormen, zoals Nieuwmarkt 29 te Bolsward
(1899), en rentenierswoningen, zoals Seadwei 6 te Eastermar (1907; C.H. Eldering).
Toepassingen van neorenaissance-vormen vertonen de boerderijen Haskerzathe
(1894) en Vijverzathe (1900) te Jelsum en Lege Hearewei 43 te Stiens (1900).
Opvallend is verder de bijzonder rijke neorenaissance-detaillering van de kiosk tegen
Voorstreek 32 te Leeuwarden (1897; Z.S. Feddema). Een voorbeeld van late
neorenaissance-stijl is de spaarbank te Bolsward (1913; P. Jantzen).
In combinatie met neorenaissance-elementen werd vaak de chaletstijl - met zijn
op de houtbouw geïnspireerde decoraties - toegepast. Vroege voorbeelden hiervan
zijn vooral bijgebouwen bij landhuizen, zoals de tuinmanswoning van Oranjestein
te Oranjewoud (1854; G. Brouwer) en de boswachterwoning van de Fogelsangh State
te Veenklooster (circa 1870). Ook de boswachterwoning Bosk-Ein te Aldtsjerk (1890;
H.H. Kramer) is in chaletstijl uitgevoerd. Andere voorbeelden zijn de villa Hofsleane
1 te Berlikum (1893) en de huizen Dorpsstraat 5 te Vlieland (1898) en Tsjerkebuorren
44 te Twijzel (circa 1910). De door rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman ontworpen
Rijksrietvlechtschool te Noordwolde (1910-'11) is een voorbeeld van late chaletstijl.
Een variant op de chaletstijl is de toepassing van vakwerktopgevels, met als mooiste
voorbeeld de villa Wilhelminaoord te Sint Nicolaasga (1907; H.H. Kramer). Andere
voorbeelden zijn het woonhuis Stationsweg 49 te Drachten (1910), de villa Douma
State te Harlingen (1913) en de spaarbank te Arum (1912).

Jugendstil, rationalisme en nieuw historiserende stijl
Omstreeks de eeuwwisseling maakten de neostijlen plaats voor andere stromingen.
Een toenemend geloof in de vooruitgang stond aan de wieg van een nieuwe stijl, met
vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige motieven: de art nouveau of jugendstil.
De art nouveau kent een zwieriger vormgeving dan de meer geometrische jugendstil,
die in Nederland beter aansloeg. Harde en licht gekleurde bouwmaterialen spelen
een belangrijke rol. De jugendstil is vooral toegepast bij winkels en destijds nieuwe
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gebouwtypen. Het meest opvallende voorbeeld in Friesland is de Centraal Apotheek
te Leeuwarden (1904-'05; G.B. Broekema) met gele verblendsteen en tegeltableaus.
In Franeker was N.J. Adema verantwoordelijk voor enkele opmerkelijke
jugendstil-voorbeelden, zoals de drukkerij van Telenga en het R.K.
verenigingsgebouw, beide uit 1909, alsmede het interieur van de winkel Eise
Eisingastraat 2 (1910), voorzien van een detaillering met zweepslagmotieven.
Opmerkelijk is ook het baarhuisje op de Alg. begraafplaats te Surhuisterveen (1908;
A. Velding).
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De in 1905 in jugendstil-vormen uitgevoerde Centraal Apotheek te Leeuwarden heeft onder meer
rijke tegeltableaus en siersmeedwerk

In de woonhuisarchitectuur komt de jugendstil vooral in materiaalgebruik tot
uitdrukking. Goede voorbeelden zijn Midlumerlaan 7-9 te Harlingen (circa 1905),
Aengwirderweg 294 te Tjalleberd (1906; S.H. Zwarts) en Zuiderkade 2-4 te Franeker
(1909; N.J. Adema). Villa's met jugendstil-vormen zijn Lina's Hoeve te Damwoude
en de burgemeesterswoning Noorderbuurt 95 te Drachten (J.P. Hazeu), beide uit
1906. Ook boerderijen hebben villa-achtige voorhuizen in deze stijl, zoals Bruggelaan
62 te Appelscha (1914; O.M. Meek) en Lânsbuorren 4 te Sumâr (1915; C.H. Eldering).
Aan het rationalisme is vooral de naam van H.P. Berlage verbonden. Kenmerkend
zijn een rationele vormentaal en robuuste bakstenen bouwvolumes. Berlage zelf heeft
geen gebouwen in Friesland ontworpen, maar zijn invloed is bijvoorbeeld herkenbaar
in het Klein Weeshuis te Sneek (G. Stapensea; 1914) en de Zeevaartschool te
Harlingen (1914). Rationalistische kenmerken bezit ook een groep gereformeerde
kerken. De belangrijkste daarvan is de Koepelkerk te Leeuwarden (1921-'23) naar
plannen van Tj. Kuipers. Hij ontwierp ook de kerken te Hallum (1912) en
Rinsumageest (1913) en mogelijk zijn ook die te Harkema (1913) en Wouterswoude
(1922) van zijn hand. A. Nauta nam de Geref. kerk van IJlst (1910) voor zijn rekening.
Ook het werk van K.P.C. de Bazel wordt tot het rationalisme gerekend. Te
Oranjewoud ontwierp hij in 1908 het forse landhuis Woudoord met de voor zijn werk
kenmerkende geveldecoraties van meanderende banden. De villa De Nijhorst te
Oudeschoot (1913), naar plannen van C.J. Wierda is verwant aan het werk van De
Bazel.
Als reactie op de jugendstil en het rationalisme ontstond een stroming die wordt
aangeduid als nieuw historiserende stijl (of heroriëntatie). De vormgeving sloot aan
bij de internationale traditie van barok en classicisme. De stijl werd vooral toegepast
bij kantoorpanden, villa's en landhuizen en er zijn onder meer Engelse en Duitse
invloeden in te onderscheiden. De Engelse invloed staat bekend als cottagestijl en
de Duitse als Um 1800-stijl. De dienstwoning Albertine Agnesweg 2 te Oranjewoud
(1917; J.G. Brouwer) is een voorbeeld van cottagestijl. In ‘Um 1800’-stijl uitgevoerd
is onder meer het kantoor van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te
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Harlingen uit 1924 naar plannen van C.J. Wierda. Ook overheidsgebouwen kregen
vorm in deze stijl, zoals de Rijks Hogere Burger School te Drachten (1919; J.A.W.
Vrijman) en het kantongerecht te Beetsterzwaag (1923; S. Wijn). Een goed voorbeeld
van de Hollands-classicistische variant van de ‘Um 1800’-stijl is het warenhuis van
C&A te Leeuwarden (1917; P.M.A. Huurman) met zijn fronton en kolossale
corintische pilasters.

Expressionisme, functionalisme en traditionalisme
Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam volkswoningbouw gerealiseerd
in een expressieve baksteenarchitectuur, waarin de structuur van de hoofdvorm
voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat bekend als expressionisme, maar
wordt ook Amsterdamse School genoemd. Rijke voorbeelden zijn in Friesland
zeldzaam; ook het door J. Crouwel ontworpen postkantoor te Oosterwolde is sober
expressionistisch van karakter. Het meest expressief zijn misschien wel het bodehuis
te Sneek (1926; J. de Kok), het baarhuisje op de Alg. begraafplaats te Harkema (1927)
en enkele van de met riet gedekte recreatiewoningen op Vlieland en Schiermonnikoog.
Strakker van vorm is het zakelijk (of kubistisch) expressionisme met krachtige
bouwvolumes en platte daken, ontstaan onder invloed van het werk van W.M. Dudok.
Twee door E. Reitsma ontworpen kerken springen het meest in het oog: de Geref.
kerk te Kollum (1924) en de Pelikaan-
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kerk te Leeuwarden (1929-'31). Tevens kwamen enkele scholen tot stand in een
krachtige zakelijk-expressionistische vormgeving, zoals te Arum (1929), Leeuwarden
(1931) en Sneek (1931), naar plannen van L. Reinalda. De stijl bleek ook geschikt
voor hotel-restaurants, zoals te Sneek (1931; F.H. Poelman) en Bolsward (1934; S.
Veltman), maar vooral voor het rijke vrijstaande burgerwoonhuis, zoals Van Limburg
Stirumweg 2 te Kollum (1928; H.A. Zondag), Zonneheuvel te Dokkum (1933; T.
Venstra) en Zevenpelsen 19 te IJlst (1933; J.F. van Deventer). Decoratieve onderdelen
uit die tijd worden wel tot de art déco gerekend, bijvoorbeeld de rond 1920 gebouwde
winkelpui van Nauwe Burgstraat 8 te Sneek. Tussen 1920 en 1935 kwam de
internationale moderne stijl tot ontwikkeling, in Nederland bekend onder de naam
functionalisme of Het Nieuwe Bouwen. Van de kenmerkende elementen als wit
gepleisterde gevels, stalen ramen en platte daken werden in Friesland enkel de platte
daken toegepast, zoals bij de openbare lagere school Kleyenburg te Franeker (1939).
Wel functionalistisch van vorm zijn het electrische gemaal te Nijelamer (1929; G.K.
Bergsma) en de spuisluizen bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk (1932-'36; D.
Roosenburg). Ook werkte Th. van Doesburg - één van de voormannen van De Stijl
- in de jaren 1920-'22 enkele keren samen met C.R. de Boer bij bouwprojecten in
Drachten. De samenwerking leidde tot toepassing van kleurgebruik en
glas-in-loodramen volgens de opvattingen van De Stijl in de ontwerpen van C.R. de
Boer. De pogingen van Van Doesburg om De Boer tot zijn architectuur-opvattingen
te bekeren mislukten. Deze bleef ontwerpen in de stijl van het traditionalisme.
Naast het functionalisme ontstond in de jaren twintig het

Opvallend is de zakelijk-expressionistische vormgeving van de (Geref.) Pelikaankerk te Leeuwarden
uit 1931 naar ontwerp van E. Reitsma

Een voor Friesland uitzonderlijk voorbeeld van functionalistische bouwkunst is het in 1929 gebouwde
gemaal te Nijelamer

traditionalisme, ook wel bekend als de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het
platte dak, maar de traditionele baksteenbouw en het hoogopgaande dak stonden
centraal. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan in Friesland is het raadhuis van
Grou (1941; A.J. Kropholler) met zijn robuuste zadeldak en ingangspartij. Eveneens
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traditionalistisch zijn de raadhuizen te Burgum (1935) en Raerd (1939-'40), beide
ontworpen door P. de Vries. Ook de forse burgemeesterswoningen te Vlieland (1938)
en Oosterwolde (1938) zijn goede voorbeelden. In de katholieke kerkarchitectuur
werd deze stijl in toenemende mate toegepast. Overheersen bij de St.-Franciscuskerk
te Bolsward (1932-'34; dom. P. Bellot en H.C. van der Leur) nog de expressionistische
invloeden, bij de St.-Johannes de Doperkerk te Leeuwarden (1933-'34; H.P.J. de
Vries) en de St.-Fredericuskerk te Sloten (1933; A. Witteveen) domineert het
traditionalisme, evenals bij twee in 1936 ontworpen kloosters te Drachten.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het functionalisme en het
traditionalisme het gezicht van de architectuur. Belangrijke bouwwerken uit de
naoorlogse periode zijn hier echter slechts spaarzaam opgenomen; een uitgebreid
overzicht valt buiten het kader van dit boek. Bijzondere vermelding verdienen de op
een vroegchristelijke basilica geïnspireerde St.-Mattheuskerk te Joure (1952; G.M.
Leeuwenberg) en de Ichtuskerk te Sneek (1960; J.J.M. Vegter).

Het streekeigene
Vooral door de geringere mobiliteit in het verleden komen in de lokale
gebruiksarchitectuur (‘Vernacular’) plaatselijk afwijkende vormen voor. Deze
verschillen zijn niet altijd even eenvoudig te benoemen, laat staan te verklaren.
Plaatselijke bouwtradities en bouwmeesters, afgeleide
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Kenmerkend voor Friesland zijn de middenganghuizen met verhoogd middenrisaliet, zoals deze in
eclectische vormen uitgevoerde pastorie uit 1871 van de Doopsgez. kerk te IJlst

architectuurtheorie en materiaalgebruik spelen hierin een rol. Bovendien zijn door
de immer voortschrijdende architectonische erosie belangrijke voorbeelden vaak
verdwenen. Door de kleine verschillen, samen met het voorkomen, of juist ontbreken,
van bepaalde stijlvormen of groepen bouwwerken blijkt het architectonische beeld
per provincie te verschillen. In detail beschouwd heeft elke provincie een eigen
bebouwingskarakteristiek.
Opvallend in Friesland zijn de grote en fraai bewerkte hardstenen grafzerken uit
de 16de en 17de eeuw. Samen geven ze een goed beeld van de introductie en
ontwikkeling van renaissance-vormen, die in Friesland vrij vroeg en omvangrijk is
geweest. Doordat de states inmiddels vrijwel allemaal zijn verdwenen, vormen de
grafstenen het meest tastbare restant van de geschiedenis van de Friese adel. De
raadhuizen van Franeker en Bolsward tonen aan dat de tot maniërisme ontwikkelde
renaissance-vormen een belangrijke rol in Friesland zijn blijven spelen. Dat rijke
decoratie van belang bleef, blijkt uit 18de-eeuwse gebouwen: zowel particuliere
(Harinxmastrjitte 27 te Heeg uit 1737 in rijke Lodewijk XIV-stijl) als openbare
(stadhuis van Sneek in fraaie rococovormen). Bij het stadhuis van Sneek versterken
de lambrequins onder de vensters het beeld van de weelderige decoratie.
Een ander kenmerkend Fries element zijn de middenganghuizen - eenlaags huizen
met kamers aan weerszijden van een gang - die ook wel notabele woonhuizen worden
genoemd. De rijkste voorbeelden hebben een in de kap uitgebouwde middenpartij,
rustend op consoles of zuilen. Het huis Douma State te Tjerkgaast (1845) is hier een
voorbeeld van. Het is tevens een goed voorbeeld van het neoclassicisme dat ook voor
Friesland kenmerkend is. Vooral Th.A. Romein is hierin bepalend geweest. Hij is
ook de eerste van een aantal beeldbepalende Friese architecten, die - zoals W.C. de
Groot, N.J. Adema en H.H. Kramer - voornamelijk regionaal werkten, of als - Tj.
Kuipers of N. Molenaar - ook landelijk opereerden. Een laatste karakteristiek is de
eigenheid in materiaalgebruik, die in elk dorp nog af te lezen is aan de gebruikte
pannen: platte of gegolfde Friese pannen dan wel de Lucas IJsbrandspannen.

Tuinstijlen
Ook tuinaanleg is onderhevig aan stijl- en smaakverandering. Net als het geringe
aantal bewaard gebleven adellijke stinzen en states is ook het aantal bewaard gebleven
historische tuinen en parken in de provincie beperkt. Van de in de 17de eeuw

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

aangelegde tuin bij de Fogelsangh State te Veenklooster (1644) en de Prinsentuin te
Leeuwarden (1648) is nagenoeg niets over dat aan de oorspronkelijke classicistische
stijl herinnert. Ook van de tuinen van Oranjewoud, die bij reorganisatie rond 1780
in vroege-landschapsstijl zijn omgevormd, resteert na de verkaveling en reorganisatie
van 1829 zo goed als niets. Vanaf 1810 ontstond de rijpe landschapsstijl, gekenmerkt
door hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden, grote open weiden en zichtlijnen
naar punten buiten het park. De in Drenthe geboren autodidact L.P. Roodbaard
(1782-1851) ontwierp in deze stijl en drukte vanaf 1820 een belangrijke stempel op
de tuinarchitectuur in Friesland. Zijn eerste grote opdracht was de omvorming van
de Prinsentuin te Leeuwarden tot een stadspark. Het door hem ontworpen park van
de Staniastate in Oentsjerk (1821) is een goed vroeg voorbeeld van zijn opvatting
van de landschapsstijl, zonder naar buiten gerichte zichtlijnen of structuurbepalende
objecten, maar met een naar binnen gerichte structuur met gebogen lijnen, gewelfde
grondlichamen, afgeronde perken en serpentinevijvers. De parken van zijn hand in
Oranjewoud (1820-'25) en Lyndenstein te Beetsterzwaag (na 1825) zijn door hun
overtuinen meer naar buiten gericht. Andere voorbeelden van het werk van Roodbaard
zijn te vinden bij de landhuizen De Klinze te Aldtsjerk (1836) en de Rinsmastate te
Driesum (1843). Naast parken voor landhuizen ontwierp hij ook de stadstuin van het
Martenahuis te Franeker (1834), het stadspark het Engelse Werk te Harlingen (1843),
de tuin bij de herenboerderij Roptastate te Wijnaldum (circa 1832) en de parkaanleg
van de Alg. begraafplaatsen te Leeuwarden (1830-'33) en Wolvega (1837-'39). Ook
diverse andere parken worden - terecht en onterecht - aan hem toegeschreven. Het
door Roodbaard ontworpen park van de Vijversburg te
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Ryptsjerk (1844) werd uitgevoerd door L. Vlaskamp, die ook een tuin aanlegde bij
de Fogelsangh State te Veenklooster (1838-'40). Zijn zoon G.L. Vlaskamp leverde
in 1871 het ontwerp voor de tuin van de Villa Nova aldaar. Hij zette de romantische
traditie van Roodbaard voort in de vorm van de late landschapsstijl met zijn
ontwerpen voor het Westerpark te Leeuwarden (1888) en de Wilhelminaparken te
Grou (1893) en Sneek (1898). Daarnaast ontwierp de uit Utrecht afkomstige S.A.
van Lunteren in 1867 zowel het landhuis Lauswold te Beetsterzwaag als het
bijbehorende park.
Kort na 1900 ontstond de gemengde tuinstijl met een regelmatige aanleg rondom
het gebouw en landschappelijke elementen verderop. Voorbeelden hiervan zijn de
tuin van de Coopersburg te Akkrum (1900-'01), naar plannen van G.W. Westra, het
door H. Copijn ontworpen Rengerspark te Leeuwarden (1904) en het Julianapark te
Bolsward (1913) door M. Meijer. L.A. Springer verzorgde de geometrische tuinaanleg
van Lina's Hoeve te Damwoude (1906) en reorganiseerde in 1916 de Vijversburg te
Ryptsjerk en de overtuin van Lyndenstein te Beetsterzwaag. Het park bij Lauswold
te Beetsterzwaag werd in 1928 gemoderniseerd naar plannen van S. Voorhoeve. Een
opvallend park is het door de kwekerij T.O. Bosgra aangelegde processiepark van
het St.-Bonifatiusheiligdom te Dokkum (1925) met zijn vlindervormig padenverloop
en kruiswegstaties.

Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen bestaat er een functionele differentiatie in
gebouwtypen. Gebouwen met een godsdienstige of woonfunctie zijn verspreid in dit
boek uitvoerig aan de orde geweest. De bouwkundige weerslag van de agrarische
functie is dermate streekgebonden dat ze bij de regio's behandeld wordt. Dit geldt
ook voor de commandeurswoningen. Hieronder wordt ingegaan op de andere typen
die in Friesland van belang zijn.
Elk van de elf steden kende sinds de late middeleeuwen haar bestuurlijke centrum:
het stadhuis. In volgorde van hun uiterlijke verschijningsvorm: Franeker (1591),
Bolsward (1614), Hindeloopen (circa 1682), Leeuwarden (1715), Workum (1727),
Harlingen (1730), Sneek (1730), Sloten (1759), Dokkum (1835), IJlst (1859) en
Stavoren (circa 1880). In de grietenijen staan enkele rechthuizen, zoals te Balk (1615,
vernieuwd 1836), Oudega (S) (1738). Van vóór de gemeentewet van 1851 dateren
enkele grietenijhuizen, zoals te Ferwert (1840), Menaldum (1843) en Wolvega (1835).
Daarna heten ze raadhuizen (gemeentehuizen) en dienden ze niet zelden tevens als
herberg. Bij het in 1876 gebouwde raadhuis annex herberg te Metslawier werd naar
aanleiding van de in 1883
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Een goed voorbeeld van een van gemeentewege in neoclassicistische vormen opgetrokken postkantoor
is dat van Balk uit 1878

uitgevaardigde drankwet de deur tussen raadhuis en herberg dichtgemetseld.
Neoclassicistisch van vorm zijn de raadhuizen te Ternaard (1865) en Damwoude
(1881). Pas in de jaren dertig van de 20ste eeuw volgde een groep nieuwe raadhuizen
in traditionalistische vormen, bijvoorbeeld te Burgum (1935), Raerd (1939), Koudum
(1939) en Grou (1941).
Het raadhuis te Lemmer (circa 1770) diende tevens als waag en kantongerecht.
Zelfstandige waaggebouwen komen voor te Leeuwarden (1598), Workum (1650),
Franeker (1657), Aldeboarn (1736) en Dokkum (1752). Het hoogste gerechtshof van
Friesland zetelde tot 1811 in de Kanselarij te Leeuwarden (1566). Na 1846 kwam
het Paleis van Justitie aldaar in gebruik. Ook in Sneek verrees een gerechtsgebouw
(1838). Kantongerechten volgden in Leeuwarden (1879), Bolsward (1882), Harlingen
(1884) en Beetsterzwaag (1923). Bijbehorende gevangenissen verrezen in Sneek
(1840), Leeuwarden (1870) en Harlingen (1876). Kenmerkend zijn ook de
marechausseekazernes te Gorredijk (1895), Heerenveen (circa 1895) en Buitenpost
(1927).
Afgezien van de Latijnse scholen in de steden zou het huis Eile Polle 16 te Nijland
al in de 16de eeuw als school annex kosterswoning hebben gediend. Pas na de
onderwijswet van 1806 kreeg het onderwijs echter zijn eerste eigen gebouwen. Vroege
voorbeelden van schoolgebouwen zijn die te Sint Annaparochie (1819), Kollum
(1828) en Hantum (1845). Deze werden gevolgd door bewaarscholen te Bolsward
(1856) en Leeuwarden (1865). Kort daarop werden opvallend veel scholen gebouwd:
Britsum (circa 1870), Brantgum (1872), Wier (1874), Wijnjewoude (1874). Het
Schoolbesluit van 1880 en de Leerplichtwet van 1901 leidden tot nieuwe impulsen
in de scholenbouw, zoals onder meer te Driessum (1883), Oudebildtzijl (1898) en
Damwoude (1903). Vooral de Schoolwet van
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Het van rijkswege in 1897 gebouwde postkantoor van Harlingen is uitgevoerd in de voor het werk
van C.H. Peters karakteristieke, op de neogotiek geënte vormen

1920 gaf aanleiding tot de bouw van een groot aantal confessionele scholen; zoals
de R.K. scholen te Dronrijp (1921) en Woudsend (1923) en Geref. scholen te Burum
(1921) en Oudega (W) (1922).
Van de gebouwen voor hoger onderwijs zijn in Leeuwarden het Stedelijk
Gymnasium (1880), de Chr. Hogere Burgerschool (1911) en het Chr. Gymnasium
(1922) bewaard gebleven. Daarnaast ontstonden er Rijks Hogere Burgerscholen te
Drachten (1919) en Harlingen (1926). Opvallend zijn ook de Rijks Zuivelschool te
Bolsward (1904), Rijksrietvlechtschool te Noordwolde (1910) en de Zeevaartschool
te Harlingen (1914).
De postkantoren vallen in twee groepen uiteen. De neoclassicistische zijn gebouwd
in opdracht van de gemeente, zoals te Gorredijk (1869), Balk (1877) en Kollum
(1888) en de neogotische zijn van staatswege gebouwd, zoals de forse en rijk
uitgevoerde postkantoren te Oost-Vlieland (1877) en Leeuwarden (1902) en de meer
bescheiden postkantoren te Harlingen (1897) en Lemmer (1906). Opvallend zijn ook
de vele sociale instellingen, waaronder weeshuizen in de zeven grootste Friese steden.
In Leeuwarden, Harlingen en Bolsward werden in de middeleeuwen gasthuizen
ingericht en verder zijn er het fraaie diaconiehuis op Vlieland (1641) en de gasthuizen
in Marssum (1711) en Dronrijp (1745). Diaconie- en/of armenwoningen zijn ook te
vinden in Menaldum (1832), Beetsterzwaag (1854) en Langezwaag (circa 1880);
opmerkelijk is de Coopersburg te Akkrum (1900).
Andere opvallende gebouwtypes zijn de Prins Frederikkazerne (1827), de beurs
(1878), het diaconessenziekenhuis (1894), alle te Leeuwarden en verder het
Psychiatrisch ziekenhuis Groot Lankum (1927) te Bolsward en de sociëteitsgebouwen
te Harlingen (1845) en Bolsward (1867).
Door de toegenomen mobiliteit verrezen er vanaf circa 1860 in diverse grotere
dorpen logementen, zoals te Achlum, Holwerd en Damwoude (1881). Daarnaast
bouwde men stationsgebouwen. Bij de voor rekening van de Staat aanbestede
stationsgebouwen bestond oorspronkelijk een systeem van vijf klassen. Daarvan zijn
de stations 4de klasse van Wolvega (1865) en 3de klasse van Harlingen en
Leeuwarden bewaard gebeven; de laatste met middendeel uit 1904. De H.IJ.S.M.
liet het forse station Sneek (1882) bouwen. Bewaard bleven ook enkele kleine stations
van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, zoals het station 1ste klasse
van Stiens (1900) en de gelijktijdig gebouwde halteplaatsen te Tzummarum (1ste
klasse), Ternaard (2de klasse) en Hijum (3de klasse). Oorspronkelijk waren in elk
groter dorp wel één of meer korenmolens te vinden, een aantal dat na 1798 sterk
toenam. De vermoedelijk oudste korenmolens staan te Woudsend, Burum en Holwerd
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en dateren, evenals enkele spinnenkopmolens (Tzum), voornamelijk uit de 18de
eeuw. Verreweg de meeste molens zijn poldermolens van het type grondzeiler
(bovenkruier zonder stelling). Het oudste type is hier de spinnenkopmolen, welke
voor kleine polders werd gebruikt. Deze molens werden later vervangen door grotere,
achtkante bovenkruiers, in Friesland ook wel monnikmolen of mountsmole genoemd.
Van de industriemolens vallen vooral de houtzaagmolens te Woudsend (1719) en
Burdaard (1875) op. Kenmerkend zijn ook de Amerikaanse windmolens
(windmotoren), zoals te Uitwellingerga, Lytsewierum en Weidum uit het begin van
de 20ste eeuw.
Net als in de meeste andere provincies zijn in Friesland in verhouding tot andere
soorten gebouwen weinig gebouwen van industrie en nijverheid bewaard gebleven.
Kenmerkend zijn de pakhuizen in de handelscentra Leeuwarden, Harlingen en
Franeker. Andere vormen van industrieel erfgoed zijn de steenfabriek te Oostrum
(1873), de rijwielfabriek Schrans 28 te Leeuwarden (1903) de drukkerij te Sneek
(1910) en de diverse zuivelfabrieken. Ook de weg- en waterbouw heeft enkele
vermeldenswaardige bouwwerken opgeleverd, zoals de Dokkumer Nieuwe Zijlen
(1725), de spuisluis te Munnekezijl (1882) en de Lemsterschutsluis (1887). Van
jongere datum zijn de gemalen, waaronder het opmerkelijke Ir. D.F. Woudagemaal
bij Lemmer uit 1919 met zijn originele stoommachines en centrifugaalpompen.
Letterlijke hoogtepunten zijn voor de kustnavigatie de Brandaris te Terschelling
(1834) en de vuurtorens te Schiermonnikoog (1854), Hollum (1888) en Harlingen
(1921) en verder de watertorens te Sneek (1908), Lippenhuizen (1932) en Akkrum
(1957)
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Materiaal en constructie
Inleiding
Behalve door uiterlijke kenmerken als stijl en verhoudingen en de functie wordt elk
gebouw bepaald door kenmerken van meer bouwtechnische aard als de gebruikte
materialen en constructies. Van deze bouwsubstantie is achter de direct zichtbare
buitenkant van een historisch gebouw vaak meer bewaard gebleven dan men over
het algemeen aanneemt; muren, balklagen, kappen en kelders die inzicht geven in
de vaak complexe bouwgeschiedenis. Deze bouwkundige structuur belichaamt een
versteende geschiedenis, een bouwkundig archief in weer en wind, waar ondanks
latere verbouwing nog veel aan afgelezen kan worden, maar dat zelden al zijn
geheimen prijs zal geven. In dit hoofdstuk zal kort gekeken worden naar enkele
belangrijke technische aspecten bij de bouw van vooral kerken en woonhuizen.
Hierbij komen zowel vroege als ook meer recente ontwikkelingen aan bod.

Stapelbouw en skeletbouw
Het eigen gewicht van een constructie resulteert in verticale krachten die naar de
fundering afgevoerd moeten worden. De twee belangrijkste constructieprincipes,
stapelbouw en skeletbouw, doen dit elk op hun eigen wijze. Zoals de naam al zegt,
worden bij de stapelbouw materialen op elkaar gestapeld en gaat het om een
gelijkmatige krachtenafdracht waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. Stapelbouw
is een kenmerk van de romaanse en romano-gotische architectuur. De gebruikte
rondboogopeningen kunnen niet te breed zijn, omdat anders de druk van de
bovengelegen muurdelen te groot zou worden.
Geconcentreerde krachtenafdracht is het principe achter de skeletbouw. De door
het eigen gewicht veroorzaakte verticale krachten worden op regelmatige afstanden
geconcentreerd via pijlers. Het tussenliggende vak wordt travee genoemd. Belangrijk
is het onderscheid dat zo ontstaat tussen scheidende en dragende constructiedelen.
Voor de gotische architectuur is dit van wezenlijk belang. De krachten van de
gewelven worden via de gewelfribben op onderliggende pijlers afgedragen waardoor
in de muren grote openingen aangebracht kunnen worden.
In een constructie met bogen of gewelven komen behalve
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De koepelgewelven van de Herv. kerk van Hantumhuizen zijn rond 1335 aangebracht in het in
oorsprong 13de-eeuwse schip

verticale ook horizontale krachten voor, de zogeheten spatkrachten. Om ervoor te
zorgen dat gewelven en bogen niet door hun eigen gewicht uit elkaar worden gedrukt,
zijn tegenkrachten nodig. Bij gebouwen dienen steunberen als drukschoren aan de
buitenzijde. Daarnaast kunnen spatkrachten ook inwendig worden opgenomen door
houten trekbalken of smeedijzeren trekankers. Beide materialen kunnen goed
trekkrachten opnemen. Natuurof baksteen kan dat niet. In diverse Friese kerken,
bijvoorbeeld te Raerd, Holwerd en Engwierum, is om visuele redenen vaak een
combinatie toegepast van houten trekbalken in het schip en ijzeren trekstaven in de
buurt van het orgel.
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Op deze foto van de Herv. kerk van Olterterp, genomen tijdens de restauratie in het begin van de
20ste eeuw, zijn de kapconstructie en een deel van het houten tongewelf zichtbaar (1912)

Een opvallend constructief element is het zogeheten (meloenvormig) koepelgewelf.
Dit is een ellipsvormig koepelgewelf dat in zijn vorm overeenkomsten vertoont met
een halve meloen. De ribben worden niet in een sluitsteen maar in een sluitring
opgevangen, terwijl de tussenliggende gewelfvlakken licht bollend zijn aangebracht.
Door deze vorm ligt de geboorte (aanzet) van het gewelf laag, wat voor geringe
spatkrachten zorgt, waartegen bescheiden steunberen of lisenen volstaan. Het eerste
meloengewelf zou in 1222 geslagen zijn in het koor van het cisterciënzerklooster in
Mariënfeld (Westfalen), ten oosten van Münster. Vooral in het noordoosten van
Friesland kwamen dergelijke gewelven voor. De meeste zijn echter later verwijderd;
sporen hiervan zijn nog zichtbaar in de kerken van Ee, Ginnum en Jannum, en ook
te Hoorn op Terschelling. Wel bewaard gebleven zijn de 13de-eeuwse koepelgewelven
in de kerken van Britsum, Jistrum, Burgum en het koor van Boazum. Het gewelf van
de kerk te Hantumhuizen is wat afwijkend van karakter en werd rond 1335 geslagen.
Vanwege de bodemgesteldheid werden in Friesland ook later slechts weinig stenen
gewelven geslagen. In de kerken van Augustinusga, Kollum en Bolsward bevinden
zich 15de-eeuwse stenen gewelven.
Houtconstructies zijn vanouds opgebouwd volgens de principes van de skeletbouw,
waarbij de houten balken zowel druk- als trekkrachten op kunnen nemen. De
dakbedekking wordt gedragen door een kapconstructie die de krachten op
geconcentreerde wijze afdraagt. De oudste kapconstructies bestaan uit een groot
aantal sporenparen, waarvan de sporen op één of meer plaatsen gekoppeld zijn door
haanhouten. Met name door de economische bloei van Friesland in de late-15de- en
vroege-16de-eeuw zijn geen zuivere sporenkappen meer bewaard gebleven. Een
uitzondering wordt gevormd door de mogelijk laat-13de-eeuwse maar later gewijzigde
kap van de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Daarnaast zijn hier en daar oude sporen
secundair gebruikt in jongere kapconstructies, sporen uit circa 1234(d) zijn hergebruikt
in de kerkkap van Swichum.
De oudste geheel bewaard gebleven kapconstructies in
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Friesland dateren uit de 15de eeuw en hebben de vorm van jukkenkappen. Bij dit al
in de 14de eeuw ontstane constructietype wordt het gewicht op geconcentreerde
wijze afgeleid naar op regelmatige traveemaat dwars geplaatste jukken. Door het
bevestigen van een korbeel tussen jukbeen en juk(dek)balk ontstaat aan beide zijden
van het juk een onvervormbare driehoek die voor de dwarsstabiliteit zorgt. Voor de
stabiliteit in de lengterichting brengt men in de richting haaks daarop windschoren
aan. De sporen worden opgevangen door langsbalken, de zogeheten wormen of
flieringen. De hierop gelegen vloer heet dan ook vliering. Om de constructie nog
meer stabiliteit te geven, liep het houtskelet doorgaans door tot de ondergelegen
verdieping. Het bestond daar uit een moerbalk met aan beide uiteinden sleutelstukken,
gedragen door muurstijlen en versterkt door korbelen (korbeelstellen). De moerbalken
lagen te ver van elkaar om direct een vloer te dragen en daarom bracht men eerst
haaks op de moerbalken kinderbalken aan met daarop de vloer. Een constructie van
moer- en kinderbalken wordt een samengestelde balklaag genoemd. Samengestelde
balklagen met sleutelstukken onder de moerbalken komen in Friesland regelmatig
voor; korbeelstellen slechts een enkele maal bij woonhuizen, zoals bij het
vroeg-16de-eeuwse woonhuis Voorstreek 53 te Leeuwarden en in de voorm. sacristie
van de Herv. kerk te Workum.
Veel Friese kerken hebben kappen met houten tongewelven en trekbalken met
korbeelstellen. Ruim vijftig Friese kerken hebben in de 15de of begin 16de eeuw
een nieuwe kap met een dergelijk houten tongewelf gekregen. In een aantal gevallen
maken de ribben van deze tongewelven constructief deel uit van de kapspanten, zoals
bij de kappen van Marssum, Ferwert en Nijland. Tussen de spanten is de houten
betimmering bevestigd aan de op de sporen aangebrachte gebogen standzonen en
gewelfhouten. Aan de bovenzijde bevindt zich per sporenpaar een roosterhout. Bij
het tongewelf van de kerk te Workum zijn meer dan honderd van dergelijke
roosterhouten toegepast. Opvallend is hier dat in de koorsluiting een gewelfrib van
een ouder tongewelf is verwerkt. Naast tongewelven die constructief deel uitmaken
van de kapspanten komen - vooral in het noordelijke deel van Friesland - bijna twintig
tongewelven voor die geen integraal onderdeel van de kap uitmaken. Deze zogeheten
losse tongewelven kunnen gelijktijdig bij de bouw of later tegen de kapconstructie
zijn aangebracht. De tongewelven in Boer, Oentsjerk en Jelsum zijn hier zuivere
voorbeelden van. In de 16de eeuw kreeg de kerk te Stiens een driedelig tongewelf,
waarbij de gestapelde jukken van de 15de-eeuwse kap werden geïntegreerd. Het
tussen de eerste en de tweede jukdekbalk aangebrachte tongewelf heeft men onder
de eerste jukdekbalk verbreed door toevoeging
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De Herv. kerk van Stiens bezit een driedelig houten tongewelf met trekbalken voorzien van
korbeelstellen. Van de gestapelde jukconstructie waartegen het gewelf is aangebacht zijn ook de
onderste dekbalken zichtbaar (1977)

van kwartcirkelvormige tongewelven aan beide zijden. In de loop van de 16de eeuw
worden de kapconstructies eenvoudiger uitgevoerd. Ook verschijnen in Friesland
kapconstructies met zowel flieringen als gordingen (langsbalken die licht zijn
gekanteld). Een opmerkelijk voorbeeld is de beschoten gordingenkap van het in 1663
gebouwde huis Noard 5 te Workum. De gordingen worden ondersteund door
gestapelde jukken, waarvan de onderste is voorzien van gekromde jukbenen.
Nokgordingen (balken ter ondersteuning van de nok) komen in Friesland al vroeg
voor, zoals in de 15de-eeuwse kappen van de kerken te Dokkum en Boer en de kap
van het Martenahuis te Franeker uit circa 1500.
Begin 19de eeuw ontstaan schenkel- of Philibertspanten - houten boogspanten
samengesteld uit korte planken - zoals de schenkelspanten in de kap van de voorm.
mouterij van het pakhuis Noorderhaven 106 te Harlingen uit 1848. Gaandeweg
winnen de gordingen het van de flieringen als ondersteuning van de sporen. Dit is
het geval bij het eind 19de eeuw veel gebruikte ‘verbeterd Hollandse spant’, waarbij
de op de borstwering rustende en
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tot in de nok lopende kapbenen de gordingen dragen. Deze kapbenen worden
gekoppeld door trekplaten en ondersteund door schuin geplaatste kreupele stijlen.
De kapconstructies in woonhuizen worden bepaald door jukken met schuin geplaatste
jukbenen; boerderijen hebben gebinten met verticaal geplaatste stijlen. Men spreekt
van een ankerbalkgebint wanneer de dekbalk van het gebint aan de uiteinden lange
pennen heeft, die door de gebintstijlen heen worden gestoken en die met toognagels
zijn geborgd. Bij een dekbalkgebint zijn de gebintstijlen aan de bovenkant van pennen
voorzien, waarop met corresponderende gaten een overstekende dekbalk wordt
gelegd. Op voorbeelden van hallenhuisboerderijen in de Stellingwerven na, hebben
alle Friese boerderijen dekbalkgebinten.

Structuur
Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat uit woonhuizen, die alle in
de loop van de tijd een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het zou te ver
voeren om hier op de ontwikkeling van het woonhuis in te gaan. De onderstaande
beschrijving van het woonhuis beperkt zich tot een bespreking van enkele principes.
Karakteristiek voor ons land en ook voor Friesland zijn panden op een smalle,
langwerpige plattegrond met hoog opgaande daken. De maximale breedte was
afhankelijk van de maximale lengte van de verkrijgbare balken, die van bouwmuur
tot bouwmuur werden gelegd; doorgaans een afstand van zes tot acht meter. Daken
dienden alleen om het onderliggende huis water- en winddicht te houden. Een
behoorlijke dakhelling was nodig om te voorkomen dat regenwater of stuifsneeuw
de niet beschoten kap in waaide.
Afhankelijk van de plaatsing van het huis ten opzichte van de straat gaat het om
diepe huizen of dwarse huizen. Wanneer de nokrichting haaks op de straat staat en
het pand met zijn kopse gevel naar de straat is gekeerd, spreekt men van diepe huizen;
wanneer de nok evenwijdig aan de straat loopt spreekt men van dwarse huizen. De
ingang bevindt zich in het eerste geval in de korte, in het andere geval in de lange
gevel.
In de grootste Friese steden werden in de 13de en 14de eeuw verdedigbare vierkante
stenen bouwwerken of stinzen gebouwd. In zuivere vorm zijn daarvan geen
voorbeelden behouden gebleven. Vanaf de 14de eeuw bouwde men ook minder
defensieve rechthoekige stenen huizen, zoals in Leeuwarden het vroeg-14de-eeuwse
Pastoorshuis (Grote Kerkstraat 238) en uit de 15de eeuw het Camminghahuis in
Franeker. In de 16de eeuw ontstonden L-vormige huizen zoals in Leeuwarden het
Julius van Gheelhuis (Grote Kerkstraat 212) en het Camminghahuis (Grote Kerkstraat
13), het Martenahuis te Franeker en in Sneek het Waltahuis (Marktstraat 5-9).
Vanaf de late middeleeuwen was het meest gangbare Friese burgerhuis een diep
huis onderverdeeld in een voorhuis en een achterhuis. Het voorhuis was in gebruik
voor ambacht of handel en had hoge vensters voor zoveel mogelijk licht. Het
achterhuis kende een om de schouw gebouwd vertrek, de binnenhaard, met een eigen
lage zoldering - de insteek - om de warmte binnen te houden. Aan de hoofdstraten
hadden de huizen vaak een verdieping, waar representatieve ruimten, maar ook
slaapkamers konden voorkomen. Op andere plaatsen kwamen boven de begane grond
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één of meer (halfhoge) pakhuisverdiepingen voor. Goede 17de-eeuwse voorbeelden
zijn de St.-Jacobsstraat 13 (1635) en Grote Hoogstraat 14 (1664) te Leeuwarden.
In het midden van de 17de eeuw ontstond het vierkante of blokvormige huis, dat
vaak uit twee, soms drie, naast elkaar gelegen dwarse of diepe huizen bestaat, maar
dat door zijn omgaand schilddak een in beide richtingen gelijkwaardig aanzicht biedt.
Een vroeg voorbeeld is zijn de Crackstate (1647-'48) te Heerenveen, waarvan de
plattegrond niet geheel vierkant is, maar waar wel een symmetrische uitstraling
beoogd werd.
Buiten de steden en de vlekken is het eenlaags woonhuis bijna standaard, vaak in
de vorm van een vrijstaand blokvormig huis met een door kamers geflankeerde
middengang en een voorgevel met hoger opgaand middenrisaliet. Dergelijke
woonhuizen worden in Friesland wel met pastoriewoningen of notabele woonhuizen
aangeduid; hier wordt de term middenganghuis gebruikt. Opvallend zijn de dwarse
of vierkante huizen die ter hoogte van het dak een smalle klokgevel hebben
(Havenplein 24 te Harlingen; 1728) of naar voren zijn uitgebouwd op consoles
(Bleekerhûs te Drachten; 1806) of waarvan de uitbouw door zuilen wordt ondersteund
(Douma State te Tjerkgaast; circa 1845).

Bouwmaterialen
Hout is het oudste en misschien wel belangrijkste bouwmateriaal. Bij middeleeuwse
gebouwen paste men doorgaans eikenhout toe, dat uit Westfalen en het Rijnland
werd aangevoerd. Het grote voordeel van eikenhout was dat men het krom kon laten
groeien en dat men het vervolgens als gekromde jukbenen of korbelen kon toepassen.
Vanaf het eind van de 16de eeuw werd het schaars geworden eikenhout vervangen
door grenenhout uit Scandinavië en de Baltische staten. Bij het huis Tweebaksmarkt
45 te Leeuwarden (1597) zijn de grenen jukken voorzien van gekromde eiken
jukbenen. De jaarringen van het hout geven vaak de mogelijkheid om het kapjaar
van de boom te bepalen en daarmee het betreffende deel van de constructie te dateren.
Deze dendrochronolo-
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gische datering wordt in dit boek aangegeven met (d), zoals bij de kerkkap te Britsum.
Natuursteen die als bouwmateriaal geschikt is, komt in Friesland niet voor, behalve
een beperkte hoeveelheid zwerfkeien die hier achterbleven na de IJstijd. Zo heeft
het schip van de 12de-eeuwse kerk van Dantumawoude (Damwoude) met granieten
keien gevuld tufstenen muurwerk (kistwerk); de kerk van Murmerwoude (Damwoude)
is deels gefundeerd op granieten zwerfkeien. Voor de bouw van de romaanse kerken
verwerkte men in de 11de en 12de eeuw tufsteen. Deze lichtbruin-beige gekleurde
steen van vulkanische oorsprong werd via de Rijn en Zuiderzee uit de Eifel
aangevoerd. In Friesland resteren vrij veel kerken met tufsteenwerk, bijvoorbeeld
de kerken te Hantum, Hijum, Marssum, Wetsens en Rinsumageest en de torens te
Harlingen, Kimswerd, Warns en Burgum. Op een aantal plaatsen komt middeleeuws
werk in rode Bremer zandsteen voor, zoals een tracering te Anjum, kolonetten te
Gietsjerk en enkele gedenkstenen en grafzerken. De belangrijkste natuursteensoort
was de Bentheimer zandsteen, die net over de grens bij Twente in Bentheim en
Gildehaus werd gewonnen en vooral in de 16de en 17de eeuw veel werd toegepast.
Deze steen is onder meer toegepast bij de Oldehove te Leeuwarden (1529-'33) en de
stadhuizen van Franeker (1591) en Bolsward (1614-'17). De uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstige hardsteen, uitstekend geschikt voor het maken van traptreden,
vensterdorpels en stoeppalen, werd vanaf het begin van de 16de eeuw in Friesland
vooral gebruikt voor fraai bewerkte grafzerken. Hoewel de Romeinen baksteen
kenden en ook in onze streken toepasten, duurde het tot in de 12de eeuw voordat er
weer steen werd gebakken. In Denemarken was vermoedelijk al vanaf 1160 baksteen
in gebruik. Vanuit de kleirijke streken van Denemarken en Noord-Duitsland kwam
de benodigde kennis naar ons land, waarbij de cisterciënzers een belangrijke rol
hebben gespeeld. Sommigen dateren de introductie van baksteen in Friesland al vlak
na 1160; mogelijk werden bij de bouw van het kort voor 1163 gestichte
cisterciënzerklooster Klaarkamp bij Rinsumageest bakstenen toegepast. Anderen
dateren de introductie van de baksteen kort na 1200. De oudste bakstenen hebben
een groot formaat en worden kloostermoppen genoemd. In Friesland bezigt men de
term ‘âlde Friezen’. In de eerste helft van de 16de eeuw wordt een afwijkend kleiner
formaat toegepast: de ‘rooswinkels’. Vroege voorbeelden van baksteenbouw zijn de
midden-13de-eeuwse kerken te Burgum en Jistrum. Kenmerkend voor Friesland is
ook de gele baksteen, gebakken van kalkrijke klei, zoals toegepast aan de torens van
Bolsward en als ‘speklagen’ bij de laat-middeleeuwse stenen huizen in Franeker.
Vanwege de aanwezigheid van goedkope brandstof en arbeidskracht ontstonden er
veel steenbakkerijen in Friesland, vooral langs de lijn Harlingen-Leeuwarden. Met
name in de 17de en 18de eeuw was veel van de baksteen bestemd voor de export
naar andere streken in Nederland, maar ook naar het Oostzeegebied. Met kokkels en
schelpen uit de Waddenzee als grondstof kende Friesland vroeger ook veel
kalkbranderijen voor de productie van metselkalk. Het laatste restant hiervan, de
kalkovens aan de Kanaalweg te Harlingen is inmiddels verdwenen.
In de late middeleeuwen maakten de met riet en stro gedekte daken in de steden
gaandeweg plaats voor minder brandgevaarlijke daken. Naast daktegels paste men
ook dakpannen toe, die bestonden uit losse onder- en bovenpannen die ook wel
monniken en nonnen genoemd worden. Ze zijn nog te vinden op de kerken te Oostrum
en Bornwird. Aan het eind van de 15de eeuw kwam een gegolfde pan in gebruik,
die uiteindelijk in de 16de en 17de eeuw bekend werd als de Hollandse pan.
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Afhankelijk van de wijze van bakken kunnen deze pannen rood of blauw van kleur
zijn en vooral in de 19de eeuw bestonden er Friese varianten van deze pan.

Jongere bouwmaterialen
In het midden van de 19de eeuw raakte de bouwmaterialenontwikkeling in een
stroomversnelling en werden mechanisatie, standaardisering en prefabricage
sleutelwoorden. Dit leidde tot meer maatvaste en betere producten. Ornamenten
werden machinaal geproduceerd van cement en terracotta en vooral toegepast bij
eclectische woonhuizen en boerderijen. Ook de productie van baksteen maakte een
sterke ontwikkeling door. De ontwikkeling van de ringoven moderniseerde vanaf
1870 het bakproces. De steenfabriek van J. Helder te Oostrum kreeg in 1876 een
ringoven. Het mengen en vormen van klei werd gemechaniseerd. De firma Cremer
& Co. te Bolsward ging in 1853 als eerste over op de productie van machinaal
gevormde steen. Vanaf 1880 kwam de strengpers in gebruik. Omstreeks 1895 kon
ook in Nederland de gladde verblendsteen worden gemaakt. De uit 1904 daterende
winkelpui van Wirdumerdijk 31 te Leeuwarden is uitgevoerd met witte en groene
geglazuurde steen. Opvallend zijn ook de groen geglazuurde bakstenen van de villa
Nieuw Herbranda te Buitenpost uit 1910.
De toepassing van de stempelpers voor het vormen van pannen - rond 1870 zorgde ervoor dat ook de dakpan maatvaster werd en een betere sluiting kreeg. Al
snel kwamen er diverse nieuwe soorten op de markt, waaronder de verbeterde
Hollandse pan, maar ook de kruispan, de muldenpan en de ‘tuile du nord’. Nauw
hieraan verwant zijn de platte Friese pan (pastorie Oudeschoot; 1881) en de iets
dunnere gegolfde Friese pan (pastorie
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Het uiterlijk van het rond 1870 gebouwde middenganghuis Jachtlustweg 24 te Bargebek wordt bepaald
door de terracotta decoraties en de Friese pannen

Steggerda; 1898). Het huis Voorstraat 44 te Franeker (circa 1905) heeft deze pannen
in een groen geglazuurde variant. Bijzonder zijn de platte geribde en ruitvormige
pannen van de firma Helder & Co. te Dokkum, die zijn toegepast aan de Doopsgezinde
kerk van Damwoude (circa 1910). Het meest opmerkelijk is de in Makkum
geproduceerde Lucas IJsbrandpan, die de naam ontleent aan de firma die de pannen
maakte en die in vorm en kleur aan een lei doet denken. Voorbeelden van panden

Een fraai voorbeeld van de vroeger veel toegepaste Friese tegeltableaus is dit uit Akkerwoude
(Damwoude) afkomstige tableau uit 1875 (1983)

met dergelijke pannen zijn de Coopersburg te Akkrum (1900-'01) en de Geref. kerk
te Donkerbroek (1912). Op een enkele plaats komen ze ook in een rode uitvoering
voor, bijvoorbeeld bij de consistorie van de Herv. kerk te Berlikum (1908). De
eeuwenoude aardewerktraditie in Makkum en elders heeft voor veel tegels en
tegeltableaus gezorgd. De tegels in de villa Groen van Prinstererlaan 16 te Franeker
uit 1909 zijn gemaakt door de tegelfabriek J. van Hulst te Harlingen.
Vanaf 1825 werd veel zink gebruikt, zowel voor ornamenten als voor
dakbedekking. Het opzienerskantoor te Harlingen (1829) heeft een zinken dak en de
wachthuisjes van de Lemsterschutsluis (1888) in zink uitgevoerde oeils-de-boeuf.
Gietijzer, dat vanaf 1825 in Nederland werd toegepast, ontwikkelde zich tot een
belangrijk bouwmateriaal. In eerste instantie werd het veel gebruikt bij
grafmonumenten, waaronder dat voor R.I. de Vries (1838) op de nieuwe Alg.
begraafplaats te Dokkum, gegoten door de Deventer gieterij Nering Bögel. Gietijzeren
elementen werden ook decoratief gebruikt, zoals aan het gebouw ‘De Harmonie’ te
Harlingen (1845). Daarnaast werd het veel gebruikt voor dorpspompen (Ferwert,
Makkinga), lantaarnpalen (Sneek) en hekwerken: Marssum, Midsland (1866) en
Hallum (1876). De vuurtorens van Vlieland (1878) en Hollum (Ameland; 1888) zijn
opgebouwd uit gietijzeren elementen.
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Door nabewerking werd het brosse gietijzer verwerkt tot gewalst ijzer. Dat was
taaier en kon bovendien trekkrachten opnemen, zodat er bruggen en kapconstructies
mee gebouwd konden worden. Dit materiaal werd toegepast bij de beide draaibruggen
te Harlingen, de Kerkpoortsbrug (1863) en de Oosterbrug (1878). Ook ontstonden
er kapconstructies met een combinatie van houten kapbenen en ijzeren trek- en
drukstaven. Naar zijn uitvinder Camille Polonceau wordt dit een Polonceauspant
genoemd. Eén van de oudst bewaarde voorbeelden van een dergelijke constructie is
die in de Manege (Arendstuin 35) te Leeuwarden uit 1856. Ook de kap van de
Statenzaal in Leeuwarden (1894) heeft een dergelijke constructie. De
perronoverkapping van het Leeuwarder station (1904) heeft zowel Polonceauspanten
als de daaraan verwante sikkelspanten. Een opvallende toepassing van ijzer is te
vinden in het winkel-woonhuis Eise Eisingastraat 2 te Franeker waar in 1910 een
plafond van plaatijzer met ingeponst ornament is aangebracht.
Vanaf 1900 nam de kwaliteit van het gewalste ijzer zozeer toe, dat men aan het
materiaal een eigen naam gaf: staal. Men bouwde volledig stalen spanten, waarvan
alle onderdelen door middel van klinknagels met elkaar werden verbonden. Het in
1917-'18 gebouwde Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer heeft dergelijke geklonken
vakwerkspanten.
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Het opvallende laat-19de-eeuwse grafmonument voor B. Fluitman en S. Fluitman-Ydema bij de R.K.
St.-Werenfridiuskerk te Workum is uitgevoerd met een gietijzeren hekwerk en baldakijn, gemaakt
door de ijzergieterij A. Aerschot

Tot de meest moderne stalen overkappingen behoort die van het Thialfstation te
Heerenveen uit 1987.
Kort na 1900 ontstonden de eerste gewapend betonconstructies, waarin
wapeningsstaal was verwerkt om de trekkrachten op te nemen. Vanaf 1907 werden
- vanwege de hoge brandveiligheid - vooral bij fabrieksgebouwen, constructies in
gewapend beton toegepast. Een goed voorbeeld hiervan is de uit circa 1910
stammende betonskeletbouw van de gereedschapsfabriek ‘Nooitgedagt’ te IJlst. De
Stationsbrug te Harlingen (1909) is een vroeg voorbeeld van een in gewapend beton
uitgevoerde gewelfbrug, uitgevoerd door de Koninklijke Rotterdamse
Cementsteenfabriek v/h Van Waning & Co. Friesland kent opmerkelijk veel vroege
betonconstructies. Het oudste voorbeeld, het uit 1902 stammende graanpakhuis
Fortuna te Leeuwarden, is in 1986 gesloopt, maar het door H. Feddema in 1910-'11
ontworpen pakhuis Nieuweburen 137 aldaar is wel bewaard gebleven. Ook
woonhuizen werden in gewapend beton uitgevoerd, zoals huizen te Marrum (1911
en 1912) te Dokkum (1915). Bijzonder

De in 1924 geheel in gewapend beton uitgevoerde belvédère te Oranjewoud heeft een ranke
opengewerkte constructie

zijn de door H. Diepenbroek in beton uitgevoerde Gereformeerde kerken te
Heerenveen (1921) en Tijnje (1921). Ook bouwde men klokkenstoelen in gewapend
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beton te Gersloot, De Knipe, Luinjebert en Oudehorne (1922), de laatste uitgevoerd
door de firma Boltje & Buwalda, die ook de belvédère te Oranjewoud (1924) bouwde.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam de betonskeletbouw een grote vlucht. Een
mooi voorbeeld van toepassing van voorgespannen beton zijn de langgerekte,
geschakelde enkelvoudige schaaldaken (1954) van de bedrijfshal voor pepermunt
en suikerwaren ‘Tonnema’ te Sneek.
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Regio's
Inleiding
Op grond van de fysisch-geografische gesteldheid kan Friesland grofweg in drieën
worden gedeeld; zeeklei in het noorden en het noordwesten, veen in het zuiden en
zuidoosten, en enkele zandopduikingen in het oosten, het uiterste zuidwesten en de
eilanden.
In de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen (het Saalien) baanden uit Scandinavië
afkomstige lobben landijs zich een weg door Noord-Nederland. Meegevoerd werden
zand, leem en keien (keileem). Deze keileem vermengde zich met de bestaande
ondergrond en werd opgestuwd tot langgerekte heuvels of stuwwallen
(grondmorenen), waarvan het - voor Friese begrippen golvende - Gaasterland een
restant is. Poolwinden zorgden in de laatste ijstijd (het Weichselien) voor een laag
ondergrond van pleistocene dekzanden, wat uiteindelijk leidde tot een lichtelijk naar
de Noordzee en Zuiderzee (nu het IJsselmeer) afhellend landschap.
Na de ijstijden - in het Holoceen - ontstonden omvangrijke aaneengesloten hoogen laagveengebieden op de plaatsen waar het water slecht weg kon. Met de geleidelijke
stijging van de zeespiegel werd het veen aan de lager gelegen noordelijke en westelijke
randen van de provincie weggeslagen. Hier kwam een kweldergordel met jongere
zeeklei tot ontwikkeling. Bij de monding van de Lauwers, de Boorne (Middelzee),
Marne- en Rietslenk ontstonden zeeboezems van Pleistoceen zand met daarop een
laag klei en een randgebied van veen met een kleidek. Vanaf het eind van de 10de
eeuw werden de kweldergordels door dijken aan banden gelegd, waarna het
tussenliggende gebied werd ingepolderd.
Ook historisch-bestuurlijk gezien is er in Friesland, gelegen tussen Vlie en Lauwers,
sprake van een driedeling. Tijdens de Republiek was Friesland verdeeld in drie
Kwartieren: Westergo, Oostergo en Zevenwouden. De kwartieren waren op hun
beurt weer verdeeld in dertig grietenijen (of schoutambten) met een grietman aan
het hoofd. Daarnaast waren er de bekende elf Friese steden. In volgorde van de
tegenwoordig zeer vermaarde schaatstocht langs de Friese steden, de Elfstedentocht,
zijn dit: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward,
Harlingen, Franeker, Dokkum (en als finish opnieuw Leeuwarden). Elke stad had
een eigen rechtbank en rechtsgebied in de vorm van de zogeheten klokslag, een
gebied buiten de poorten, dat aan de stadsrechten en plichten van de stad was
gebonden. In 1801 werden de (vrije) heerlijkheden Ameland en Schiermonnikoog
ingelijfd en in 1942 voegde men Vlieland en Terschelling aan de provincie toe. Na
de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden (1814) bleef de indeling in
grietenijen en steden lange tijd gehandhaafd. De ongelukkige ligging van het snel
groeiende Heerenveen op het snijpunt van drie gemeenten leidde in 1934 tot een
eerste gemeentelijke herindeling. In 1984 volgde een verdere herindeling, waarbij
naast de opheffing van enkele kleine grietenijen ook de stadsgemeenten verdwenen,
met uitzondering van Leeuwarden, Bolsward, Sneek en Harlingen.
Hieronder volgt een karakterisering van het gevarieerde cultuurlandschap dat in
Friesland ontstond door bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen. De indeling in
drie verschillende regio's valt niet samen met de bovengenoemde indeling op grond
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van de fysisch-geografische gesteldheid of de historische indeling in drie kwartieren,
maar met de drie bestuurlijke samenwerkingsverbanden die sinds 1984 bestaan. Bij
de drie regio's komen de negen verschillende landschappen aan de orde die de
provincie kent. Bij elke regio worden cultuur-historische aspecten uiteen gezet die
in de betreffende regio een belangrijke rol spelen, maar die ook voor de hele provincie
van belang zijn. Begonnen wordt met de meest uitgestrekte regio, Noord-Friesland.
Daar ligt de nadruk op de ontwikkeling van de Wadden, terpen en dijken, wat heeft
geleid tot de landschappen van het Waddengebied, (Noordelijk) Westergo, het
Terpengebied van Oostergo, en het aangrenzende Bedijkingenlandschap. Bij deze
grootste regio komen tevens de verschillende boerderijtypen in de gehele provincie
aan bod en is er plaats ingeruimd voor een behandeling van de provinciale
infrastructuur. De tweede regio is Zuidwest-Friesland met zijn grasland en meren
en de landschappen van (Zuidelijk) Westergo, het Lage Midden en Gaasterland. Bij
deze
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De op een kwelderwal ontstane terpdorpen Hallum, Marrum en Ferwert werden in de 11de of de
12de eeuw met elkaar verbonden door een doorgaande dijk

regio zal de ontwikkeling van de verdedigingswerken in de gehele provincie worden
belicht. Tenslotte komen De Friese Wouden aan de orde met de landschappen van
de Noordelijke Wouden, de Veenpolders en de Zuidoosthoek. Tevens wordt hier
gekeken naar de nijverheid in de gehele provincie.

Noord-Friesland
Noord-Friesland wordt in het noorden begrensd door het Waddengebied, met op de
buitenrand de vier Friese Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog) en in het oosten door het Lauwersmeer en de provincie Groningen.
De zuidelijke begrenzing volgt de gemeentegrenzen langs de spoorlijn
Harlingen-Leeuwarden en Leeuwarden-Groningen, met als uitzondering de noordelijke
lob van Tytsjerkstradiel en de ten zuiden van deze lijn gelegen gemeente
Boarnsterhim. De regio zelf is onder te verdelen in (Noordelijk) Westergo met de
steden Harlingen en Franeker en het Terpengebied van Oostergo, met daarin Dokkum
en de provinciehoofdstad Leeuwarden. Tussen deze gebieden ligt het
Bedijkingslandschap van de voormalige Middelzee; het relatief jonge
kolonisatiegebied Het Bildt. Aan de oostrand zijn delen van de voormalige Lauwerszee
ingepolderd.

Wadden, kwelders en terpen
Waar de geleidelijk naar het noorden aflopende pleistocene dekzanden de branding
ontmoetten, vormde zich een zandige strandwal, de zogeheten schoorwal. Rond de
10de eeuw ontstonden in deze strandwal doorbraken, waarna de restanten van de
strandwal gaandeweg door duinvorming opgehoogd werden en uiteindelijk uitgroeiden
tot de huidige Waddeneilanden.
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Via de tussengelegen stroomgaten kon het Noordzeewater landinwaarts dringen
en kwam een brede kwelder-
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gordel tot ontwikkeling. De vorming hiervan werd in belangrijke mate bepaald door
perioden waarin de zee opdrong en er veel klei en zand werd afgezet, de zogeheten
transgressiefasen. Deze werden gevolgd door regressiefasen waarin de zee zich weer
wat terugtrok. Dit kweldergebied strekte zich grofweg uit tot de lijn
Dokkum-Leeuwarden-Sneek-Workum. Rond 600 voor Christus bleek het kleidek
voldoende opgeslibd voor bewoning van de hoogste delen. Op de randen van de
zeeboezems, de kwelderwallen, wierpen de eerste bewoners - afkomstig van de
hogere Drentse zandgronden - terpen op.
Over het algemeen spreekt men van vier generaties terpen die tijdens vier
verschillende regressiefasen zouden zijn ontstaan. Alhoewel recente onderzoekingen
aantonen dat er zeer plaatselijk van een afwijkende ontstaansgeschiedenis sprake
kan zijn, wordt hier deze, meer op de totale ontwikkeling gerichte opvatting gevolgd.
Rond 600 voor Christus werd de eerste generatie terpen opgeworpen: enkele kleine
terpen, steeds bestemd voor één huishouden (huisterpen). Tijdens een volgende
regressieperiode ontstond de tweede generatie terpen; enkele huisterpen bij elkaar,
die samen een grotere terp vormden. Deze terpen ontstonden in de periode van 200
voor Christus tot 200 na Christus. Hierna dwong de steeds meer binnendringende
zee de bewoners het gebied te verlaten. Tijdens deze transgressiefase zette zich op
de overgang met het veen een brede strook zware klei af. Deze kalkarme bruine klei
(knikklei) bevatte veel zout en had hierdoor een structuur die de grond later slechts
geschikt zou laten zijn als hooiland. De klei zou echter zeer geschikt blijken voor
het bakken van steen. In de vroege Middeleeuwen ontstond de vorming van de derde
generatie terpen zoals die van Sexbierum en Tzummarum en volgde een bloeitijd
van het terpengebied. Een markant teken van deze bloei is de gouden mantelspeld
die in 1953 in de vroeg-middeleeuwse en later verlaten terp Tjitsma ten oosten van
Wijnaldum werd gevonden. Rond het jaar 1000 ontstond tenslotte de vierde generatie
terpen. Het zijn onbebouwde terpen, die groene wierden worden genoemd.
Naast de huisterpen onderscheiden we vanwege hun vorm drie typen terpen. Het
fraaist van vorm zijn de ronde terpen met een straalsgewijs verkavelingpatroon.
Voorbeelden van wat in de literatuur vaak radiare (radiale) terpen worden genoemd
zijn: Brantgum, Foudgum, Aalsum, Hegebeintum en Ee. Op de hogere delen legde
men de akkers aan, op de iets lagere de weilanden; de kweldergronden werden als
hooiland gebruikt. Kenmerkend is de ringweg of ossengang rond de voet van de terp.
De boerderijen staan met de schuur naar de ossengang en met het woongedeelte naar
het centrum van de terp, waar de kerk staat. Bij Ee en Hallum is boven op de terp
een extra ringweg die het kerkhof omsluit. Een tweede type dorpsterpen vormen de
blokvormig verkavelde rechthoekige terpen, zoals Niawier, Hantum en Nes (D). Een
derde type is de langwerpige terp met een hoofdstraat waarlangs de huizen staan.
Deze zogeheten handelsterpen liggen langs de rand van de (oorspronkelijke)
zeeboezem. Berlikum en Holwerd zijn hiervan voorbeelden. De handelsterpen van
Bolsward en Dokkum groeiden later uit tot steden.
Door de aanleg van dijken als zeewering werden de terpen in de loop van de tijd
overbodig en vertrokken veel boeren naar het omringende platteland. Talloze
dorpsterpen raakten ontvolkt, zoals die van Aalsum, Wetsens, Bornwird en
Hegebeintum. Vanwege de incidenteel voorkomende overstromingen wierp men
aanvankelijk op het platteland nog huisterpen op. In Westergo werden toen
bijvoorbeeld enkele ‘hege wierden’ opgeworpen, terpen waarop een stenen huis, een

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

stins, werd gebouwd. Tussen Berlikum en Menaldum bevindt zich nog zo'n stinswier.
Anders dan in het Duitse Oost-Friesland werden in Friesland vanaf 1840 veel terpen
afgegraven. Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij de terp van Hegebeintum. De kerk
en het pad daar naartoe liggen nog hoog - het was ooit de hoogste terp van Friesland
- en ook de ringweg is nog intact. De rest van de terp is echter verdwenen. De grond
verkocht men als (fosfaatrijke) meststof. Dit afgraven vond kort na 1900 zijn
hoogtepunt. Veel bodemschatten gingen daarbij verloren. Na de Tweede Wereldoorlog
is het afgraven van terpen verboden om het verdere verlies van het bodemarchief
tegen te gaan.

Waddeneilanden
Op de overgang van de Waddenzee naar de Noordzee liggen de vier Friese
Waddeneilanden, die naast veel overeenkomsten ook elk een eigen karakter hebben.
De eilanden ontstonden vanaf de 10de eeuw op resten van een strandwal in het
Waddengebied en werden door duinvormig opgehoogd. De overwegend
noordwestelijke winden vormden aan de westzijde een zware hoefijzer- of
sikkelvormige ring van duinen en aan de oostzijde een staart. In en achter de duinen
vormden zich waterrijke gebieden, die op Terschelling ‘plakken’ en op
Schiermonnikoog ‘gloppen’ worden genoemd. Wind deed de eilanden in de loop der
tijden naar het oosten verschuiven. Hierdoor zijn de dorpen Sier op Ameland,
Westerburen op Schiermonnikoog en West-Vlieland in de gol-
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De nederzetting Oosterburen op Schiermonnikoog werd in 1756 gesticht toen het westelijker gelegen
oudere dorp door de zee werd bedreigd en uiteindelijk daarin verdween. Om het dorp vormde zich
een hoefijzervormige ring van hoge duinen
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ven verdwenen. Dankzij de kweldergrond ten zuiden van het verzwolgen
West-Vlieland ontstond daar de afwijkende egale zandvlakte van de Vliehors.
In het gebied achter de duinen ontstond een breed kweldergebied met slikken en
kwelders en daartussen slenken en geulen waar het water vrij spel had. Slikken zijn
opgeslibde gronden die bij eb droogvallen, kwelders opgeslibde gronden die enkel
bij de hoogste vloed onderlopen en daardoor als hooiland geschikt zijn. Op
Terschelling en Ameland noemt men deze onbedijkte kwelders grieën (of groeden).
Wanneer ze voldoende hoog waren, werden ze met dijken omringd zodat er vee kon
grazen. Ze worden mieden genoemd. Op de overgang van de grieën naar de duinen
lagen essen. Hier kwamen in Ameland enkele esdorpen tot ontwikkeling. Op
Terschelling ontstonden vooral streekdorpen met grasland aan de zuidzijde en
bouwland aan de noordzijde.
Alle scheepverkeer van en naar de Zuiderzee maakte tot aan de aanleg van het
Noordhollandskanaal in 1824 gebruik van de stroomgeulen tussen de eilanden. De
Vliestroom tussen Vlieland en Terschelling was hiervan de belangrijkste. De stad
Kampen liet ten behoeve van de eigen scheepvaart al in 1323 op Terschelling een
vuurbaak bouwen - de voorloper van de Brandaris. Vlieland en Terschelling hoorden
van de 14de eeuw tot 1942 tot de provincie (Noord-)Holland. De rede van Vlieland
bood in de 17de en 18de eeuw beschutting aan de Hollandse koopvaardijvloot en
diende daarnaast als basis van

In de duinen van Schiermonnikoog werden vanaf het begin van de 20ste eeuw diverse
recreatiewoningen gebouwd (1990)

de Hollandse oorlogsvloot. Na de aanleg van het Noordhollandskanaal in 1824 nam
het belang van de stroomgeulen als waterwegen af en daarmee ook het belang van
de Waddeneilanden. Ameland was een Hollands leen, maar vanaf 1425 voer de
heerlijkheid Ameland onder de familie Cammingha een eigen en soms eigenzinnige
koers. Schiermonnikoog was vanaf de 13de eeuw een uithof van het
cisterciënzerklooster Klaarkamp bij Rinsumageest en werd na 1580 een heerlijkheid.
In 1801 zijn beide heerlijkheden bij Friesland ingelijfd.
Na de eerste reizen ‘om de noord’ (1594-'95) van de op Formerum (Terschelling)
geboren Willem Barentsz ontwikkelde zich een bloeiende walvisvaart. Van 1614 tot
1642 was de walvisvaart dit het domein van de Noordse Compagnie, die een
traankokerij op Smerenburg (Spitsbergen) had. Na de opheffing van de Noordse
Compagnie nam de walvisvaart door de vrije concurrentie een vlucht en gingen ook
commandeurs (kapiteins) uit Ameland zich hierop toeleggen. Na de Franse Tijd
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verliep de walvisvaart ten gunste van de koopvaardijvaart. Enkel in Hollum was er
in de 19de eeuw ook enige ‘gewone’ visserij. Het laatste Nederlandse schip voor de
walvisvaart, de Willem Barentsz, werd in 1964 uit de vaart gehaald.
Vooral op Ameland en Terschelling, maar ook op de andere eilanden bouwden de
kapiteins hun zogeheten commandeurshuizen, waarvan vele zijn bewaard. Wanneer
ze iets simpeler van uitvoering zijn, neemt men aan dat het stuurmanswoningen
betreft. De indeling verschilt
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per eiland; de commandeurshuizen op Terschelling hebben een kamer met voorhuis
en een zijkamer, die te Schiermonnikoog zijn soms rug-aan-rug gebouwd en op
Ameland is de schouw tegen de voorgevel geplaatst. Het aantal van dergelijke
17de-eeuwse huizen was zo groot dat men op Ameland tot 1845 geen nieuwe huizen
bouwde, maar slechts sloopte of de huizen tot boerderij ombouwde.
Een opvallend fenomeen op Terschelling zijn de zogeheten Schellinger stoepstenen,
die aan weerszijden van de ingang en op korte afstand voor de gevel werden geplaatst,
waardoor hier twee houten stoepbanken tussen konden worden geplaatst. De
hardstenen stoepstenen stammen alle uit de 17de eeuw en hebben een langgerekt
model met aan de bovenzijde een ionisch kapiteel verbonden met een ‘Vlaams
wortelmotief’. In de halfronde top van de stoepsteen aan de linkerzijde werd het
wapenschild van de mannelijke bewoner aangebracht en aan de rechterzijde voor de
vrouw een ruitvorm (Commandeursstraat 30-32, West-Terschelling). Bij een tweede
type ontbreken de ionische krullen (Oosterburen 12, Midsland) en de stenen waarbij
het kapiteel door een diamantkop is vervangen, rekent men tot een derde type (Burg.
Mentszstraat 7, West-Terschelling). De stoepstenen zijn soms als grafsteen hergebruikt
of elders als afscheiding herplaatst (Voorstraat 14 te Utrecht en Oude Delft 224 te
Delft). De Schellinger stenen staan in een traditie van vergelijkbare oudere
voorbeelden in het Oostzeegebied (Gdansk, Tallinn). Opvallend genoeg staat een
dergelijke steen uit Tallinn bij de ingang van het voorm. stadhuis van Stavoren.

Bedijkingen en afwatering
Eind 10de eeuw kwam aan de zuidzijde van de Marneslenk een eerste ringdijk gereed,
de zogeheten ‘Pingjumer gulden halsband’. Omstreeks 1000 werd deze gevolgd door
vier ‘moederpolders’ rond iets hoger gelegen gronden in de Marneboezem:
Witmarsum-Bolsward, Hidaard-Easterein, Tzum-Tritsum en het noordelijker gelegen
Wijnaldum. Ieder gebied werd afzonderlijk van een ringdijk voorzien. In de 11de
eeuw legde men naast en tussen de moederpolders nieuwe polders aan waardoor een
aaneengesloten poldercomplex werd gevormd. Circa 1200 werd het gebied ten oosten
hiervan in één keer bedijkt. Bovendien was het zuidelijke deel van de Middelzee
inmiddels zover dichtgeslibd dat het gebied rond Nijland op de zee kon worden
gewonnen. Hier vond echter geen bedijking plaats, maar inpoldering. Kort daarop
werd een volgend stuk Middelzee bij Easterwierrum afgedamd (de Krinzer Arm).
De oostrand van de Middelzee was toen al enige tijd voorzien van een dijk die via
Leeuwarden naar Holwerd liep. Met de aanleg van de Hegedyk tussen
Beetgumermolen en Cornjum kwam rond 1250 een voorlopig einde aan de inpoldering
van de Middelzee. Inmiddels waren ook de Marnemond en de Riedstroom (bij
Berlikum) afgesloten. Bij de bedijkingen hebben de Friese kloosters een belangrijke
rol gespeeld, waaronder de kloosters van Klaarkamp bij Rinsumageest (gesticht voor
1163), Mariëngaarde bij Hallum (1163), Lidlum (1182), Bloemkamp bij Bolsward
(1191) en Gerkesklooster (1240).
Door de bedijkingen was een noordwaarts gerichte afwatering onmogelijk
geworden. Voor de afwatering van de Boorn werd een kanaal gegraven van Akkrum
naar het Snekermeer, waarna het water bij Lemmer op de Zuiderzee werd geloosd.
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Voor Westergo dreigde wateroverlast vanuit het zuiden doordat het veengebied van
het Lage Midden daalde. Een deel van het regenwater uit dit gebied werd westwaarts
afgeleid naar een zijl in de dijk bij Makkum. Tegen wateroverlast en
overstromingsgevaar ging men er in het kerngebied van Westergo toe over om enkele
in elkaars verlengde liggende polderdijken te versterken. Deze binnendijk, die liep
van Oosterbierum via Wommels en Achlum naar de Dillezijl bij Raerd, werd vanaf
1506 aangeduid als de Slachtedijk. De grootste inpoldering volgde in 1505 door de
aanleg van de Oudebildtdijk van Hallumerhoek naar Koehool bij Tzummarum,
waardoor de Middelzee definitief werd afgesloten en het gebied van Het Bildt
droogviel. Toch gingen er door stormvloeden in de 16de eeuw, waaronder de
Allerheiligenvloed (1570), belangrijke delen land verloren vooral aan de
zuidwestzijde. Zo verdween een groot deel van de eens bloeiende hanzestad Stavoren
in zee. Eind 16de eeuw ontstonden aan de noordrand van de provincie nieuwe polders.
Ook aan de oostzijde waren al rond 1300 delen van de Lauwerszee bedijkt. De
bedijking van Nieuw Kruisland kwam in 1529-'42 gereed. Het Dokkumer Diep werd
uiteindelijk in 1729 afgesloten. Om verdere landafslag in het zuidwesten tegen te
gaan, ontstonden daar in de 17de eeuw doorgaande zeedijken, waarbij de Makkumeren Workumerwaard buitendijks bleven. In 1880-'83 zijn deze dijken verbeterd en
werden op de Slachtedijk na in heel Friesland de binnendijken opgeheven. Het in
1872 opgeworpen begin van een geplande vaste verbinding tussen Ameland en
Holwerd is uiteindelijk als veerdam gaan dienen. Na de aanleg van de Afsluitdijk in
1932 volgde in 1969 de afsluiting van de Lauwerszee. De plannen tot inpoldering
hiervan zijn slechts ten dele uitgevoerd vanwege het belang dat men intussen aan
natuurbehoud was gaan hechten. Ook plannen om het Waddengebied in te polderen
zijn verijdeld en het is inmiddels een belangrijk beschermd natuurgebied. In het kader
van het Deltaplan zijn alle Friese zeedijken verhoogd tot Deltahoogte.
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In de plattegrond van de stad Franeker is de oude terpnederzetting rond de kerk nog duidelijk
herkenbaar evenals de door evenwijdige grachten bepaalde laat-middeleeuwse stadsuitbreiding

Nederzettingen en grondgebruik
Het landschap van Noord-Friesland wordt bepaald door klei en terpen. De meeste
dorpen in (Noordelijk) Westergo en Oostergo zijn op terpen gebouwd. Enkele daarvan,
zoals Berlikum en Holwerd, groeiden uit tot een handelsnederzetting. Ook de steden
Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum, ontstonden op terpen. Enkel in de
ingedijkte delen van de Middelzee ontstonden afwijkende dorpen, zoals Nijland. De
dorpen in Het Bildt zijn te karakteriseren als kruisdorpen, ontstaan bij kruisingen
van verkeerswegen. Daarnaast komt in het Noordelijke Veengebied van Dantumadeel
en Kollumerland een aantal streekdorpen voor. Kollum is uitgegroeid tot een dorp
met stedelijk karakter (vlekke).
Waar in het westen en midden van Friesland de groene weiden domineren, leent
de vruchtbare kleigrond in het noorden zich vooral voor de akkerbouw. In deze Friese
bouwstreek vond vanouds korenbouw zonder braak plaats. Invoer van goedkoop
Russisch graan leidde vanaf 1817 tot een daling van de graanprijzen, waardoor
stukken bouwland in grasland omgezet werden. Door de openstelling van de Engelse
markt na 1850 ging het goed met de veeteelt. Vooral de uitvoer van boter - het Friese
goud - zorgde voor welvaart en voor veel nieuwe boerderijen. De komst van
kunstboter en de toenemende concurrentie van de Denen na 1870 verzwakte deze
positie. Dumping van goedkoop graan uit Amerika rond 1878 leidde tot een
akkerbouwcrisis, die naar de veeteelt oversloeg en waardoor heel Friesland zwaar
werd getroffen. In de bouwstreek werd het graan vervangen door aardappelen en
handelsgewassen als vlas, koolzaad en cichorei. Daarnaast ontstond een
tuinbouwgebied rond Berlikum en Beetgum. In de loop van de 20ste eeuw is het
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akkerbouwgebied steeds kleiner geworden en wordt het vooral gebruikt voor het
telen van (poot)aardappelen en voederbieten.
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Boerderijen
In een van oudsher overwegend agrarische provincie nemen boerderijen een
belangrijke plaats in. In Friesland worden ze wel sathes of zathes genoemd. Al naar
gelang hun ouderdom of streek verschillen ze in uiterlijk. Een boerderij is bij uitstek
een functioneel gebouw, waarin woon-, bedrijfs- en opslagfuncties zijn verenigd.
Het is nagenoeg onmogelijk om een sluitende indeling in boerderijtypen te geven,
omdat deze zowel kan geschieden op functionele als op uiterlijke kenmerken of op
een combinatie van beide. Ook zijn de afzonderlijke kenmerken in de loop der tijd
aan verandering onderhevig geweest.
De meeste boerderijen behoren tot de Friese-huisgroep of noordelijke groep,
waarvan de voorbeelden zich uitstrekken van het in Noord-Holland gelegen
West-Friesland tot het in Duitsland gelegen Oost-Friesland. In zijn oervorm gaat het
om een langhuisboerderij, bestaande uit een laag bedrijfsgedeelte in de vorm van
een stal met middengang en een iets hoger voorstuk onder zadeldak tussen topgevels
met daarin een woonkeuken en ernaast een iets verdiept melkvertrek onder afluiving.
Op het erf stond een losse hooitas. Van dit rond 1550 voorkomende type is er maar
één in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven: de boerderij Hellingpaed 9 te
Warten. De later verbouwde boerderijen Learewei 22 te Jirnsum (1663) en
Boarnsterdyk 76 te Nes bij Akkrum (1776) behoren in opzet mogelijk ook tot dit
type. Samenvoeging van de stal en de hooitas leidde tot de bouw van een grote schuur,
wel Friese schuur genoemd. De betere verkrijgbaarheid van grenen balken van forse
lengte, afkomstig uit het Oostzeegebied, maakte de bouw van deze nieuwe grote
Friese schuren mogelijk. In de simpelste vorm bestond deze uit twee dekbalkgebinten
verbonden door vlieringen. Door toevoeging van meerdere gebinten werd de hooitas
(golle) vergroot. Aan de lange zijde werd de ruimte buiten de gebintstijlen aan de
ene kant gebruikt als stal (buthús) en aan de andere zijde als zijlangsdeel. Bij
veeteeltbedrijven richtte men tegen de achtergevel de jongveestal in en bij
akkerbouwbedrijven de dorsvloer. De stal zelf heeft de vorm van een grupstal met
een vaste standplaats voor de koeien en een diepe mestgoot (grup) daarachter. De
koeien staan twee aan twee tussen houten schotten met de koppen naar de buitenmuur
gericht. In een later stadium leidde dit tot de kop-hals-rompboerderij die in vrijwel
de gehele provincie voorkomt. In de kop bevindt zich het woongedeelte (binhús), de
hals bevat een lagere werkruimte met karnlokaal en de romp wordt gevormd door
het schuurgedeelte waar zich aan de voorzijde meestal nog enkele woonvertrekken
bevonden. De plaats en de vorm van het voorhuis maken een nadere indeling mogelijk.
In het in de 16de eeuw ingepolderde gebied van Het Bildt staat het voorhuis haaks
op de
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De boerderij Angwier (Warstienserdyk 31) te Wergea uit 1871 is een voorbeeld van een
kop-hals-rompboerderij

De boerderij Kapellewei 1 te Haskerdijken uit 1861 is een voorbeeld van een kop-rompboerderij

schuur, leidend tot een L-vormige plattegrond. Dergelijke boerderijen worden wel
hoekplaatsboerderijen genoemd (Fonteinplaats, Oudebildtdijk 435 te Sint
Annaparochie: 1854). In de armere streken van het lage midden en de Friese wouden
wil de hals wel eens ontbreken en kan de melkkelder zich onder een afluiving naast
het woonvertrek bevinden. Goede voorbeelden van koprompboerderijen zijn Straatweg
17 te Follega (1858) en Hollandiastraat 3 te Scharsterbrug (1868). In het zuiden van
Friesland wordt de kop veelal gevormd door een hoog onderkelderd voorhuis met
toegang in de romp (Kerkepad West 8 te Beetsterzwaag; circa 1865). Ook kan de
kop vrijwel centraal voor de schuur zijn geplaatst (Werklust, Ypecolsgea 15; 1783).
In de akkerbouwstreken komen vaak lange voorhuizen voor met midden in de lange
gevel een omlijste ingang (Kahoolsterlaan 2 te Ferwert;
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De boerderij Beslingadijk 15 te Friens uit 1868 is een voorbeeld van een stelpboerderij. Aan de
linkerzijde bevindt zich een deels uitgebouwde melkkelder

1783) of juist in het midden een kelder (Ljouwerterdyk 13 te Ferwert; 1817).
Opmerkelijk is de heroriëntatie van de boerderij B. Bekkerstrjitte 17 te Metslawier,
waar men waarschijnlijk in 1839 de kop en hals aan de terpzijde heeft gesloopt en
vervolgens het woongedeelte aan de zijde van de ringweg in het schuurdeel heeft
ingebouwd.
Een duidelijk afwijkend type is de stelpboerderij (‘stjelpboerderij’), die vanaf het
begin van de 18de eeuw voorkomt. Vooral in de armere streken wordt deze compacte
bouwvorm toegepast, waarbij men het voorste deel als woon- en werkruimte gebruikt
en het achterste deel als stal en schuur. Anders dan de Noord-Hollandse stolpboerderij

De boerderij Bongastate (Arumwerweg 78) te Witmarsum bestaat uit een grote, met riet gedekte,
Friese schuur en in 1923 aangebouwd blokvormig voorhuis

zijn de Friese stelpboerderijen niet vierkant, maar langwerpig. Soms blijkt de
scheiding tussen woon- en stalgedeelte uit een verschil in dakbedekking. Bij sommige
stelpboerderijen is de aan één van beide zijden gelegen melkkelder aan de plaatsing
van de vensters af te lezen (Kaepwei 10 te Gaastmeer; 1899). Ook bestaan er
stelpboerderijen met een inrit naast het woongedeelte (Fjildwei 19 te Akmarijp; circa
1880) en in het akkerbouwgebied zijn boven het woongedeelte vaak
zaadzoldervensters geplaatst (Roopad 7 te Oude Bildtzijl; circa 1885). Een verdere
ontwikkeling is dat het woongedeelte iets naar voren wordt geplaatst en op een half
ingebouwd dwarshuis lijkt. Door de vorm van het voorschild van de schuur, die
overgaat in dat van het dwarshuis, worden ze ook wel schouderstelpboerderijen
genoemd. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd het voorhuis rijker van vorm
en ontstonden er eerst kop-hals-rompboerderijen met een dwars geplaatst voorhuis
(Frjentsjerterdyk 1 bij Sexbierum; 1853) en al snel boerderijen met dwars geplaatst
voorhuis zonder tussenstuk, zoals de boerderijen Van Sminiawei 87 te Aldtsjerk
(1864) en Haerewei 159 te Dronrijp (1873). De boerderij Van Eysingaleane 7 te
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Easterein (circa 1880) heeft op de verdieping halfronde kaaszoldervensters. De
voorhuizen konden zelfs zo groot worden dat er sprake is van boerderijen met
blokvormig woonhuis, zoals bij de boerderijen Stasjonswei 3 te Hantum (1867) en
Hegedyk 9 te Boksum (circa 1870).
Op de Waddeneilanden Terschelling en Ameland leidde
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De boerderij Vijverzathe (Langhústerdyk 1) te Jelsum heeft een villa-achtig voorhuis uit 1900 in rijke
neorenaissance-stijl

de schrale grond tot een gemengd bedrijf met kleine boerderijen. Het woongedeelte
(foarein) komt in hoofdvorm overeen met de kop-rompboerderijen op het vasteland
en bestaat uit een binnenkamer met bedsteden. Het voorhuis strekt zich langs de
binnenkamer als gang uit naar het schuurdeel. Het dak kan aan de gangzijde doorlopen
in de vorm van een afluiving met laagwand waarin één of twee zijkamertjes - met
elk een bedstede - gebouwd werden. In schuurdeel bevond zich de hooitas en als
meest karakteristieke onderdeel de dwarsdeel. Deze is op Terschelling in het algemeen
aan de buitenzijde voorzien van een hoger opgetrokken ‘schúntsje’ (dakvormige
beeïndiging van de dwarsdeeldeuren). Op Ameland heeft de dwarsdeel een
terugliggende toegang met inspringend dakvlak. Anders dan op het vasteland staan
de koeien in een potstal met de koppen naar binnen gericht. De Schellinger boerderij
‘'t Spylske Huus’ (Formerum Zuid 3) uit 1759, met ‘schúntsje’, is het best bewaard
gebleven voorbeeld. Andere goede voorbeelden zijn Formerum Zuid 7 (1740) en te
Hollum op Ameland Zuiderlaan 12 (1850) met terugliggende ingang, en Burenlaan
16 (circa 1900).
Op de zuidoostelijke zandgronden van de Friese Wouden komen enkele boerderijen
voor die deel uitmaken van de hallenhuisgroep. Dit zijn boerderijen met een
driebeukige opzet, waarbij een ankerbalkgebintconstructie zorgt voor een
onderverdeling in een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken. Het betreft
hier hallenhuisboerderijen met middenlangsdeel. Goede voorbeelden zijn de
boerderijen Schoterlandseweg 7 te Mildam (1685), Steggerdaweg 87 te Steggerda
(1731) en De Bult 7 te Appelscha (1846).
Begin 20ste eeuw ontwikkelt men een aantal nieuwe boerderijtypen. Zo werd het
woonhuis als losstaande

De boerderij Nijhuizum 11 te Nijhuizum uit 1939 is een voorbeeld van een moderne stelpboerderij
met haaks uitgebouwde ingangspartij

villa voor de schuur gebouwd. Voorbeelden van dergelijke villaboerderijen zijn H.G.
van der Veenstraat 22 te Driessum (circa 1905) en Lânsbuorren 4 te Sumar (1915).
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In een poging om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te vergroten zijn ook
enkele boerderijen gebouwd met Amerikaanse schuur - met op de begane grond het
vee en op de verdieping de hooitas - zoals Sibadawei 30 te Easterein (circa 1920).
Ook kwamen er boerderijen waarvan de kopse gevels van de schuur een puntgevel
(timpe) hebben. De timpeboerderij Markeweg 62 te Blesdijke (1933) is hier een
voorbeeld van. De boerderij waarbij het dak van het smallere voorhuis aan één zijde
doorgaat in het bedrijfsgedeelte wordt een slakboerderij genoemd. Voorbeelden
hiervan zijn Schoterlandseweg 140 te Mildam (1930) en Berkwerterleane 4 te Kûbaard
(1934). Voorbeelden van moderne stelpboerderijen zijn ten slotte Simmerwei 6 te
Oudwoude (1927) en Butenwei 1 te Morra (circa 1930).

Infrastructuur
Tot ver in de 20ste eeuw was en bleef het vervoer over water (al dan niet in bevroren
vorm) het belangrijkst. Na het dichtslibben en inpolderen van de Middelzee en andere
slenken werd de vervoersfunctie overgenomen door een netwerk van veelal gegraven
waterverbindingen. Deze werden in de 17de eeuw verbeterd en aangepast voor de
trekschuit. Zo legde men in 1647 een trekweg aan langs de Dokkumer Ee en werd
in 1651-'55 de Stroobosser trekvaart gegraven, die uitkomt in het Kolonelsdiep die
de vaarverbinding met Groningen vormt. Bolsward en vooral Sneek werden
knooppunten in dit net van binnenvaartverbindingen; aan de uiteinden lagen de
zeehavens Harlingen, Stavoren en Lemmer. Al rond 1800 bleek dit kanalenstelsel
steeds minder te voldoen.
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Ter verbetering van de verbindingen over water legde men in de 17de eeuw diverse trekvaarten aan.
Ook de reeds bestaande Dokkumer Ee, hier zichtbaar bij het gehucht Bartlehiem, kreeg in 1647 een
trekweg

Van de in 1901-'02 aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Dokkum-Metslawier resteren nog enkele
haltegebouwen, zoals dat te Blija

Pas in 1877 kwam er een plan ter verbetering van de doorgaande vaarroutes. De
belangrijkste verbinding werd de vaarweg van Groningen via het Kolonelsdiep, de
Wijde Ee, het Sneeker- en het Tjeukermeer naar Lemmer. Het in 1896 tussen
Leeuwarden en Suwâld gegraven Nieuwe Kanaal zorgde voor een verbinding via
Leeuwarden verder naar Harlingen. Laatstgenoemde verbinding vormde de basis
voor het Van Harinxmakanaal (1951), terwijl de verbinding Groningen-Lemmer
werd verbeterd tot het Prinses Margrietkanaal (1949-'52).
De belangrijkste landwegen kwamen pas in de 19de eeuw tot stand. In 1827-'29
werd de rijksstraatweg aangelegd van Leeuwarden via Heerenveen en Wolvega naar
Steenwijk en Zwolle. De al in 1528-'31 van Leeuwarden naar Ryptsjerk aangelegde
Zwarteweg werd tussen 1830 en 1840 doorgetrokken als ‘Grinzer Strjitwei’ naar
Groningen. In 1842 volgden de wegen naar Harlingen en Sneek; de laatste trok men
in 1848 door naar Lemmer. In 1844 werden Sneek en Bolsward over land met elkaar
verbonden. De aanzienlijke toename van het gemotoriseerde verkeer maakte vanaf
circa 1920 continue verbetering en
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uitbreiding van het wegennet noodzakelijk. Dit kreeg vorm in het Rijkswegenplan
van 1927. Belangrijk was de opening van de Afsluitdijk in 1932. De hierover
aangelegde rijksweg werd verder doorgetrokken over Sneek en Joure naar Heerenveen
en verder naar Drachten en Groningen en kwam in 1940 gereed. Met de naoorlogse
aanleg van de rijksweg via de IJsselmeerpolders naar Joure werd deze plaats een
belangrijk verkeersknooppunt. Hoewel de eerste plannen al uit 1854 dateerden, werd
pas in 1863 de eerste Friese spoorlijn geopend: van Harlingen naar Leeuwarden. De
lijn werd in 1866 naar Groningen doorgetrokken. Daarna volgde het traject
Leeuwarden-Zwolle (1868). Beide lijnen werden door de Staatsspoorwegen
geëxploiteerd. Na de wet op de lokaalspoorwegen in 1878 werd dit ‘rompnet’
uitgebreid met de door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij in 1883-'85
aangelegde spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren, die aldaar aansloot op het
spoorveer naar Enkhuizen. De in 1899 opgerichte Noord Friesche Locaal
Spoorwegmaatschappij (NFLS) was verantwoordelijk voor de aanleg van enkele
aanvullende spoorlijnen. In 1901 opende men de lijn van Leeuwarden via Stiens en
Dokkum naar Metslawier. In 1904 kwam de zijtak van Stiens via Tzummarum naar
Harlingen en Franeker tot stand en in 1913 volgde de doortrekking van het tracé tot
Anjum. Na de overdracht van de exploitatie van deze spoorlijn naar de Staat reed in
1936 het laatste ‘Dokkumer Locaalsje’. Voor goederenvervoer bleef de lijn nog
geruime tijd in gebruik.
De in 1880 opgerichte Nederlandsche Tramweg Maatschappij verzorgde een
paardetram van Dokkum naar de spooraansluiting bij Veenwouden. Hierna ontstonden
diverse tramlijnen, die veelal over bestaande wegen liepen. De invoering van
stoomtractie verliep niet zonder problemen, omdat de slappe bodem de
stoomlocomotieven niet altijd even goed kon dragen. Vanaf 1908 werd het tramnet
verbeterd en rond 1920 bereikte het zijn grootste omvang. Vooral de tramlijn van
Drachten naar Groningen had lange tijd een goed rendement. In de jaren twintig
ontstonden de eerste particuliere autobusbedrijven, die gaandeweg alle
tramverbindingen vervingen. Als laatste verdween in 1968 de tramlijn
Heerenveen-Lemmer. Bestonden er in 1937 nog circa tachtig busondernemingen, in
1943 waren het er vijf. Uiteindelijk gingen deze in 1974 op in de Friese Autobus
Maatschappij (FRAM).

Zuidwest-Friesland
Zuidwest-Friesland wordt aan de west- en zuidwestzijde begrensd door het IJsselmeer
en in het zuiden door de Noordoostpolder. De noordelijk begrenzing volgt de
gemeentegrenzen langs de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. De oostelijk begrenzing
volgt de westelijke gemeentegrens van Boarnsterhim en loopt via de oostelijk
gemeentegrenzen van Skarsterlân en Lemsterland naar het zuiden. De regio zelf is
onder te verdelen in (Zuidelijk) Westergo met de steden Bolsward, Workum en
Hindeloopen. Het grootste deel wordt gevormd door het landschap van het Lage
Midden met zijn vele meren en de steden Sneek, IJlst. De zuidelijke afsluiting wordt
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gevormd door het Gaasterland, dat geflankeerd wordt door de steden Sloten en
Stavoren.

Grondgebruik
Het landschappelijke karakter van Zuidwest-Friesland wordt vooral bepaald door
open weidegebied afgewisseld met talrijke meren. De regio kent drie zones of
landschappen. In het zuiden bevinden zich de stuwwalrestanten die Gaasterland een
voor Friesland opvallend hoogteverschil geven. Het zuidelijke en meest
geaccidenteerde restant wordt gevormd door een tussen grondmorenen (keileem)
gelegen dekzandgebied, met als as de weg van Rijs naar Sondel. Het bij Rijs gelegen
Rijsterbos is nog in aanleg 17de-eeuws; de ten noorden van de genoemde weg gelegen
bossen zijn vanaf 1850 aangeplant. De keileemstroken aan de randen van de
dekzandrug vormen op enkele plekken op de grens met de voormalige
Zuiderzeekliffen. De taaie keileem maakte hier zeedijken overbodig. Toch sloeg de
stormvloed in 1825 van de Roode Klif bij Skarl acht meter keileemgrond weg. Een
minder hoge tweede dekzandrug loopt van Sloten naar Sint Nicolaasga en Langweer.
Koudum en Warns zijn op iets hoger gelegen keileemgronden ontstaan.
Ten noorden en oosten van Gaasterland ligt het Lage Midden. De ondergrond
hiervan wordt gevormd door dunne kleilagen op veen. Dit veen is in de loop der tijd
ingeklonken door een combinatie van ontginningen, oxidatie en het gewicht van de
bovenliggende kleilaag, waardoor het nu een onder de zeespiegel gelegen weidegebied
vormt met de grootste concentratie aan Friese meren. Mede door zijn veenondergrond
werd dit Lage Midden vroeger grotendeels tot Zevenwouden gerekend. Grofweg
langs de lijn Stavoren-Koudum-Oudega (W)-Sneek-Raerd markeert een strook
knipklei de overgang tussen Zevenwouden en het (Zuidelijk) Westergo. Dit is een
gebied waar de veenondergrond ontbreekt en knipklei of kweldergrond is afgezet.
Veehouderij en zuivelproductie waren van oudsher de belangrijkste
bestaansmiddelen in deze regio. Door het vele lage en dus drassige land was slechts
een deel van het beschikbare grasland voor beweiding geschikt. De rest diende als
hooiland dat onbemest bleef en daardoor
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Met de bouw van het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer kwam er een eind aan de wateroverlast in
zuidwestelijk Friesland

blauwgrasland heette. Dit is nog steeds de naam voor het gebied ten oosten van
Akmarijp. Mede vanwege de matig vruchtbare en zanderige grond werden grote
inpolderingen onrendabel geacht. In het waterrijke Lage Midden vond veel
binnenvisserij plaats. Vooral de paling, die onder meer via Gaastmeer, Heeg en
Workum op Londen werd verhandeld, bracht veel geld in het laatje. Vanaf circa 1880
tot de bouw van de Afsluitdijk was er ook een aanzienlijke Zuiderzeevisserij.
De afwatering van het Lage Midden was door de lage ligging gebrekkig. De
natuurlijke afwatering werd door de bedijking van de Middelzee aan de noordkant
belemmerd. De uitwateringssluizen te Molkwerum, Stavoren en Tacozijl boden
uiteindelijk geen soelaas. Een grote verbetering brachten de bouw van het Ir. D.F.
Woudagemaal bij Lemmer (1917-'20) en het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren
(1966-'68).
Het karakter van Zuidwest-Friesland wordt vooral bepaald door de weidsheid van
het landschap met zijn vele meren en het nagenoeg ontbreken van bomen. In dit
dunbevolkte gebied is, vooral na de Tweede Wereldoorlog, watersport een factor
van belang geworden.

Nederzettingen
De op de grens van het veen en het kleigebied ten zuiden van de voormalige
Middelzee ontstane steden Bolsward en Sneek zijn de grootste van de regio en
knooppunten voor het verkeer over water en land. Vanuit Sneek wordt via IJlst het
merengebied bereikt. Sloten is een fraai voorbeeld van een kleine versterkte stad in
de laagte tussen de beide lobben van Gaasterland en de vaarweg van Sneek naar het
zuiden. Samen met Workum, Hindeloopen en het vroeger belangrijke Stavoren telt
dat deze regio de meeste, maar ook de kleinste, Friese steden. Door een gunstige
ligging op een knooppunt van water- en/of landwegen konden enkele dorpen
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uitgroeien tot vlekken. Dit geldt voor Woudsend en Aldeboarn, maar ook voor de
op de grens van zand en veen gelegen dorpen Joure en Balk. Lemmer, Molkwerum
en Makkum ontleenden hun belang vooral aan hun ligging bij de Zuiderzee, waarbij
Makkum uitgroeide tot de zeehaven van
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Van de stad Hindeloopen is het westelijke deel van de middeleeuwse bebouwing in de Zuiderzee
(IJsselmeer) verdwenen

Bolsward. Op de hogere gronden hebben de meeste dorpen het karakter van een
streekdorp, zoals Langweer, Sint Johannesga en Tsjerkgaast. Waar het vervoer over
water het belangrijkste was, ontstonden vaartdorpen op de overgangen tussen meren
zoals Gaastmeer en Heeg, terwijl Hommerts en Oppenhuizen echte langgerekte
vaartdorpen zijn. In het hoger gelegen Gaasterland kwamen esdorpen tot ontwikkeling,
zoals Oudemirdum en Bakhuizen, maar vooral Sondel met de Sondelergaast als
karakteristieke gebolde es. Voorbij de spoorlijn Stavoren-Sneek bepalen in (Zuidelijk)
Westergo de op de kwelderruggen opgeworpen terpdorpen het beeld, zoals Piaam,
Pingjum, Schraard, Abbega, Goenga, Folsgare, Scharnegoutum en Tirns.
Een opvallend fenomeen in het Lage Midden en het aansluitende oostelijke
veengebied vormen de in totaal ruim vijftig klokkenstoelen. Ze zijn veelal gebouwd
ter plaatse van oudere stenen kerkgebouwen of kwamen in de plaats van kerktorens
die niet te handhaven bleken vanwege de slappe grond waarop ze waren gebouwd.
Klokkenstoelen komen in drie grondvormen voor: die met een helmvormig dak staan
vooral in het zuidwesten en die met een

Bij de Herv. kerk van Wijnjeterp (Wijnjewoude) staat een goed voorbeeld van een klokkenstoel met
schilddak, bijzonder is de uitvoering voor drie klokken
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Naast de vele opengewerkte klokkenstoelen komen in Friesland ook enkele klokhuizen voor, zoals dit
in baksteen uitgevoerde exemplaar te Greonterp

schilddak vooral in het zuidoosten, waar ze veelal nog naast een bescheiden zaalkerk
staan. Daranaast zijn er nog klokkenstoelen met een zadeldak. Alle hebben ze gemeen
dat ze op een kerkhof of - bij afwezigheid van een kerk - een begraafplaats staan.

Verdedigingswerken
Tot in de late middeleeuwen beperkten de verdedigingswerken in Friesland zich tot
de steden en een enkele versterkt huis, zoals de Schierstins. Rond 1500 liet Albrecht
van Saksen blokhuizen oprichten in Leeuwarden en Harlingen. De komst van
kanonnen maakte duidelijk dat de middeleeuwse stenen versterkingen niet voldeden
en gedurende de 16de eeuw volgde de sloop van de stadsmuren van enkele steden
(Dokkum en Sneek). De meeste steden hadden geen echte stadsmuren, maar alleen
wallen met stenen poorten. De Opstand maakte een nieuwe verdedigingsstrategie
noodzakelijk. Tegen invallen uit zee werd in 1576 te Oostmahorn bij Anjum een
eerste schans opgeworpen. De in 1580 tot het Staatse kamp toegetreden provincie
Friesland liet schansen aanleggen op strategische plekken: Aldeboarn (1581),
Slijkenburg aan de Linde (1585), Lemmer (1585) en Frieschepalen (1593). Ook
werden enkele steden, waaronder Sloten (1581), Dokkum (1582) en Harlingen (1597),
(opnieuw) versterkt met een gebastioneerd stelsel. Na het Twaalfjarig Bestand volgde
nog de aanleg van de Bekhofschans bij Oldeberkoop (1623). Naar aanleiding van de
aanval van de troepen van de Munsterse bisschop Berend van Galen (‘Bommen
Berend’) op Groningen in 1672 verrezen in allerijl verdedigingswallen (landweren)
op de zandruggen bij Bakkeveen en Makkinga en versterkingen bij Gorredijk en
Heerenveen. Daarna viel Friesland lange tijd nagenoeg geheel buiten de
landsverdediging.
Hier kwam verandering in door de aanleg van de Afsluitdijk. De nieuwe vaste
verbinding noopte tot de aanleg van bijbehorende verdedigingswerken. Dit geschiedde
in drie linies. Aan de Hollandse kant verrees de Stelling bij Den Oever. De
hoofdverdediging werd echter gevormd door de Stelling van Kornwerderzand met
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aan de oostzijde op het vaste land de Wonsstelling. De in 1932-'36 gebouwde Stelling
van Kornwerderzand was een voor die tijd modern en gedegen uitgevoerd
verdedigingswerk met in totaal zeventien kazematten in twee linies. De eerste linie
lag ten westen van de schutsluizen en de tweede linie ten westen van de spuisluizen.
In de meidagen van 1940 werd de Wonsstelling door de Duitsers veroverd, maar de
geducht onder vuur genomen Stelling van Kornwerderzand hield tot de algehele
capitulatie stand. Ter verdediging tegen de geallieerde aanvliegroutes langs de
eilanden lieten de Duitsers op de waddeneilanden rond 1943 ‘Marineflakbatterien’
bouwen. Daarvan is de bunker Wassermann te Schiermonnikoog bewaard gebleven.
Ook resteert het rond 1942 gebouwde radarkamp te Sondel. In het kader van de
naoorlogse verdediging richtte men in Nederland een stelsel van
luchtmacht-uitkijktorens

Uit de Tweede Wereldoorlog dateert de in gewapend beton uitgevoerde Bunker Wassermann te
Schiermonnikoog
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Rond 1582 kreeg de stad Dokkum een nieuwe verdedigingsgordel in de vorm van een gebastioneerde
zeshoek

op. De torens werden met de komst van de straalgevechtsvliegtuigen overbodig. In
Friesland is die te Oudemirdum (1953) bewaard gebleven.

De Friese wouden
De Friese Wouden worden in het oosten en zuiden begrensd door Drenthe, in de
uiterste noordoosthoek door de provincie Groningen en in de uiterste zuidwesthoek
door Overijssel. De noordelijke begrenzing volgt de gemeentegrenzen langs de
spoorlijn Leeuwarden-Groningen. De westelijke begrenzing volgt de oostelijke grens
van Boarnsterhim en loopt via de westelijke gemeentegrenzen van Heerenveen en
Weststellingwerf naar het zuiden. De regio zelf kan onderverdeeld worden in drie
landschappen; de Noordelijke Wouden van Tytjerksteradeel en Achtkarspelen, de
Veenpolders in het westen en de Zuidoosthoek. Een groot deel van de beide laatste
landschappen ligt in de Stellingwerven, een gebied aan de zuidzijde dat pas in 1498
bij Friesland is ingedeeld en waar geen Fries, maar Neder-Saksisch wordt gesproken.

Vervening en ontginning
Bijna een derde deel van Friesland was ooit met veen bedekt, zowel met hoogveen,
dat boven het niveau van het grondwater ligt, als met laagveen dat daaronder ligt.
De westelijke grens van het laagveen liep van Lemmer via Joure en Earnewâld naar
Rinsumageest en ging grofweg ten hoogte van de lijn
Wolvega-Gorredijk-Drachten-Surhuisterveen over in hoogveen. Het veengebied kon
zich vormen tussen enkele ongeveer parallel van zuidwest naar noordoost lopende
en vrij vlakke pleistocene zandruggen, of gaasten, met daarop bouwland en bossen.
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De meest zuidelijke rug loopt van Blesdijke, via Peperga en Noordwolde naar Elsloo.
Daarboven loopt een rug van Wolvega en Oldeberkoop naar Oosterwolde. De derde
rug gaat van Rotstergaast via Oudeschoot naar Oudehorne en Donkerbroek. Hierboven
liggen enkele
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Een karakteristiek voorbeeld van een in de 17de eeuw in de veenontginningen in de Friese Wouden
ontstaan dorp is Gorredijk.

minder uitgesproken opduikingen bij Lange- en Kortezwaag, nabij Oudehaske en
nabij De Hemrik. Ten noorden hiervan ligt een groter zandgebied rond Beetsterzwaag,
Drachten en Oudega (S). Tussen de gaasten van Peperga en Wolvega stroomt de
Linde en tussen de gaast van Wolvega en die van Oudeschoot de Kuinder of Tjonger.
Deze laatste kleine rivier is tevens de scheiding met de Stellingwerven.
Al in de 12de of 13de eeuw staken kloosterlingen turf voor eigen gebruik en op
kleine schaal. In opdracht van enkele ‘Heeren Compagnons’ werd in 1556 de
Heeresloot van Akkrum naar Heerenveen gegraven en dat was het begin van de
exploitatie van het Schoterlandse veengebied. Voor de ontginning hiervan en de
afvoer van het turf werden vaarten en haaks daarop staande ‘wijken’ gegraven. De
ontginning geschiedde door particulieren die zich in compagnieën hadden
georganiseerd. Zo liet de Schoterlandse Compagnie vanuit Heerenveen een vaart
graven die in 1627 tot de hoogte van Katlijk was gevorderd en in 1652 tot
Nieuwerhorne. Deze vaart werd in 1732 doorgetrokken tot nabij Hoornsterzwaag.
Ook vanuit andere kernen werden hoogveengebieden ontgonnen. Vanuit Kortezwaag
bij Gorredijk nam men vanaf 1645 de verveningen ter hand. Augustinus Lycklama
à Nijeholt kreeg in 1704 toestemming voor het doortrekken van het kanaal en in 1715
was de Opsterlandse compagnonsvaart Lippenhuizen genaderd en in 1767
Wijnjewoude. In 1783 werd het kanaal zuidoostwaarts doorgezet naar de Drentse
grens. Hiertoe moesten eerst hoger gelegen delen bij Donkerbroek en Oosterwolde
doorgraven worden, waarna vanaf 1817 het belangrijke hoogveengebied bij Appelscha
aan snee kwam en in 1827 de Drentse grens werd bereikt.
Vanuit Drachten groef men in 1641 de Drachtster Compagnonsvaart die zich
oostelijk hiervan splitste in een Noorder- en een Zuiderdwarsvaart. In 1658 kreeg
Douwe van Aylva een octrooi om de vaart oostwaarts voor te zetten en deze
onderlangs de Groningse grens tot Bakkeveen door te trekken. In 1718 werd
Haulerwijk

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

61

Op de samenkomst van de Jonkers- of Helomavaart en de Linde bij Nijetrijne kwam in 1927 de huidige,
opmerkelijke Driewegsluis tot stand

bereikt. Een laatste hoogveenontginning was die bij Surhuisterveen, waar het al door
de monnikken van Gerkesklooster aangegraven veen systematisch ontgonnen ging
worden na de aanleg in 1648-'49 van de Feansterfeart. Veenwerkers uit Giethoorn
introduceerden in Friesland in 1751 de baggerbeugel, waardoor ook het laagveen
gewonnen kon worden. Bij deze zogeheten natte vervening werd de turf door middel
van een baggerbeugel uit trek- of petgaten gebaggerd en vervolgens te drogen gelegd
op de legakkers of ribben daartussenin, zoals nog te zien is in het natuurgebied de
Deelen ten noorden van Tjalleberd. Door het diepe uitbaggeren brokkelden de
legakkers snel af en ontstonden grote veenplassen die niet zelden overstromingen
veroorzaakten. In 1822 werd bepaald dat de verveende gronden moesten worden
ingepolderd en toekomstige verveningen enkel mochten geschieden als het
uitgeveende land ook werd drooggemaakt. Dit leidde uiteindelijk tot dertien
veenpolders. Op de relatief hogere zandgebieden komen op enkele plaatsen bossen
voor. Afgezien van die bij Oranjewoud zijn ze pas vanaf 1850 aangeplant, zoals bij
Beetsterzwaag, Appelscha en Bakkeveen. In de Noordelijke Wouden bestonden de
woeste zandgronden vooral uit heidevelden die tegen het einde van de 19de eeuw
werden ontgonnen.
De Friese Wouden ontlenen hun naam aan de moerasbossen die in de middeleeuwen
in de beekdalen voorkwamen en de hoogvenen omzoomden. Uitgestrekte bossen
zijn er in de Friese Wouden echter nooit geweest. Toch wordt het karakter in sterke
mate bepaald door de vele houtsingels en houtwallen langs de wegen en in het land.
Dit geeft het landschap een meer besloten karakter dan in de beide andere regio's.

Nederzettingen
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Hoewel de Friese Wouden momenteel tot de dichtst bevolkte delen van Friesland
behoren, was het vroeger de armste regio en waren er geen steden. De grootste neder-
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zettingen, alle ontstaan als gevolg van verveningsactiviteiten, groeiden al snel uit tot
‘vlekken’, de typisch Friese benaming voor een dorp met een stedelijk karakter maar
zonder stadsrechten. Drachten, Heerenveen, Gorredijk en Surhuisterveen behoren
hiertoe, terwijl Burgum en Wolvega een overgangspositie tussen vlekke en dorp
innemen. Burgum is een goed voorbeeld van een typisch Friese nederzetting met het
karakter van een streekdorp. Het bestaat uit een aantal in de loop der tijd aaneen
gegroeide buurten of buren (buorren). Deze buurten zijn twee korte rijen huizen aan
de weerszijden van een straat en kunnen, zoals te Twijzel, in elkaars verlengde liggen
(Optwijzel, Tsjerkebuorren en Wedzebuorren), maar ook, als in Burgum, haaks op
elkaar staan, of zelfs verspreid liggen. Vooral in de heidedorpen in de Noordelijke
Wouden zoals Noardburgum, Sumar, Boelenslaan, Twijzelerheide en Houtigehage,
bestond de bebouwing uit armoedige heidehutten, spitketen of woudhuisjes. Spitketen
waren half ingegraven plaggehutten (spitten zijn heideplaggen) en woudhuisjes de
simpele stenen en niet ingegraven variant hiervan. In het themapark ‘Spitkeet
Friesch-Groningsche Heide’ te Harkema zijn hier voorbeelden van te zien. De dorpen
van Achtkarspelen en het aangrenzende gebied zijn bescheiden wegdorpen.
Uitzonderingen hierop zijn de dorpen Jistrum en Eastermar, die een esachtige structuur
hebben. Meer westelijk is er in enkele gevallen sprake geweest van het verschuiven
van dorpen als gevolg van toenemende wateroverlast. Dat geldt voor de tot de
Noordelijke Wouden gerekende dorpen Akkerwoude en Damwoude, maar ook voor
Suwâld. Ook in later tijd kwamen dorpsverplaatsingen voor. Zo verschoven de kernen
van Tytsjerk en Hurdegaryp noordwaarts naar de ‘Grinzer Strjitwei’ en Kooten
zuidwaarts naar de brug over het Kolonelsdiep (Kootstertille).
In de Zuidoosthoek hebben de oudere nederzettingen veelal de vorm van
langgerekte streekdorpen of dichter bebouwde wegdorpen die liggen op de gaasten.
Een andere rij streekdorpen wordt gevormd door de uit Oud-Beets voortgekomen
dorpen Beetsterzwaag, Olterterp en Ureterp. De toevoeging terp in deze plaatsnamen
betekent in deze streek enkel dorp en geen kunstmatige ophoging. In de Zuidoosthoek
werden deze uit buurten bestaande streekdorpen vaak zo lang, dat ze zich afscheidden
en een zelfstandige parochie werden. Goede voorbeelden zijn Oldeberkoop en
Nijeberkoop, Oudehorne en Nieuwehorne en - wat noordelijker - Oudega (S) en
Nijega. In de Stellingwerven komen enkele esachtige dorpen voor, zoals Oldeberkoop,
Makkinga en Oosterwolde. Oud-Appelscha is een goed voorbeeld van een esdorp
van waaruit een veenkoloniale nederzetting is ontstaan. Afgezien van Jubbega Derde
Sluis en Haulerwijk kent Friesland geen echt karakteristieke veenkoloniale dorpen,
zoals in Groningen of Drenthe. De belangrijkste Friese centra van de verveningenen
zijn tot vlekken uitgegroeide wegdorpen op de kruising van een vaart en een weg,
zoals Gorredijk, Drachten, Heerenveen en Surhuisterveen. In de Westhoek van de
Stellingwerven liggen eveneens streekdorpen. Ook hier was de bebouwing vrij
armoedig en heeft ze sterk te lijden gehad van de grote stormvloed van februari 1825.

Nijverheid
Het Friese land heeft altijd aan de basis gestaan van de nijverheid. Langs de noordrand
werd dit land als grondstof gebruikt voor de steen- en pannenbakkerijen. Deze waren
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vooral geconcentreerd langs de lijn Harlingen-Leeuwarden met Franeker als centrum.
Steen- en pannenbakkerijen waren er ook rond Bolsward, Sneek en Dokkum.
Daarnaast was en is Makkum het centrum van de aardewerkproductie. De ovens
werden gestookt op turf uit het zuidoosten van de provincie. Voor het vervoer daarvan,
maar ook voor de visserij, waren op diverse plaatsen scheepswerven. In Workum en
te Earnewâld zijn respectievelijk nog een authentieke en een gereconstrueerde
scheepswerf te vinden. De houtzaagmolen ‘De Jager’ te Woudsend leverde hout voor
de aldaar gebouwde kofschepen. Te IJlst resteren de gebouwen van twee
schaatsenfabrieken; de fabriek van ‘Nooitgedagt’

De molen De Zwaluw te Burdaard dient als koren-, pel- en houtzaagmolen, een opmerkelijke
combinatie
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Het pakhuis De Factorij te Franeker werd in 1876 gebouwd voor de opslag van het in Noord-Friesland
verbouwde graan en diende later voor de handel in geïmporteerd graan, waartoe het in 1910 werd
verbouwd

was ook bekend om zijn houten gereedschappen. In de grotere steden ontstonden
enkele winkelbedrijven. Uit Duitsland afkomstige ‘lapke- of pijndoekspoepen’
introduceerden hier het warenhuisconcept. Al in 1826 hadden Hermann en Joseph
Sinkel een filiaal van hun ‘Winkel van Sinkel’ in Leeuwarden geopend. In 1861
openden Clemens en August Brenninkmeyer in Sneek een manifacturenzaak en
twintig jaar stichtten zij een C&A-filiaal te Leeuwarden. De komst van Salomon
Levy leidde in Zwaagwesteinde uiteindelijk tot een textielgroothandel en
confectiefabriek.
Landbouw was en bleef de economische kurk en de nijverheid vloeide daaruit
voort. De producten uit de bouwstreek (tarwe en aardappelen) leidden evenwel niet
tot een aardappelmeel- en strokartonindustrie zoals in Groningen. De in 1842 in
Huizum opgerichte aardappelmeelfabriek kwam maar niet tot bloei en ook de in 1866
in Leeuwarden opgerichte strokartonfabriek moest in 1910 sluiten. De verbouw van
cichorei en vlas leidde in het noordoosten wel tot enkele cichoreibranderijen en enige
vlasnijverheid in Dokkum, maar hier resteert niets meer van. Uit de agrarische
nijverheid ontstonden fabrieken als Koopman's meelfabrieken te Leeuwarden, de
vetsmelterij van Smilde in Nijehaske en de olieslagerij en veevoederfabriek van U.
Twijnstra te Franeker.
Van de genotsmiddelenindustrie resteren nog wel enkele gebouwen, waaronder
sigarenfabrieken in Leeuwarden en Dokkum en de fabriek van pruimtabak in
Drachten. De in 1753 gestichte winkel voor koloniale waren aan de Midstraat te
Joure groeide uit tot de tabakskerverij en koffiebranderij van de firma Douwe Egberts.
De naastgelegen metaalwarenfabriek-geelgieterij ‘Keverling’ is in Friesland de enige
exponent van de metaalindustrie.
Tot 1878 vond de zuivelbereiding op de boerderij plaats. De toen ontstane
landbouwcrisis zorgde in de veehouderij voor een modernisering van de
productiemethoden. In 1879 werd door M. Bokma de Boer in Veenwouden de eerste
Friese zuivelfabriek opgericht, de ‘Freia’ (nu herbouwd in het Openluchtmuseum te
Arnhem). In 1886 ontstond in Warga een eerste coöperatieve zuivelfabriek en in
1898 verenigden de coöperatieve zuivelfabrieken zich in de Friesche Coöperatieve
Zuivel-Export Vereeniging, de Frico. Rond 1900 werd bijna negentig procent van
alle melk in zuivelfabrieken verwerkt. Kort voor de Eerste Wereldoorlog begon men
met de productie van gecondenseerde melk, wat uiteindelijk leidde tot de Coöperatieve
Condensfabriek Friesland. Schaalvergroting en concentratie in de jaren zestig leidden
ertoe dat de meeste van de, vaak kleine, zuivelfabrieken moesten sluiten en de
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productie zich concentreerde in plaatsen als Leeuwarden, Bolsward, Burgum, Wolvega
en Oosterwolde. Verspreid in de provincie zijn nog diverse, vaak vervallen of sterk
verbouwde, voorbeelden bewaard gebleven. Tot de interessantste behoren de
coöperatieve zuivelfabriek ‘Trynwâlden’ te Gytsjerk (1896) en de fabrieken te
Reduzum (1890), Damwoude (1899), Achlum (1909) en Lioessens (1915).
Na de Tweede Wereldoorlog voltrokken zich in de nijverheid belangrijke
veranderingen, waarbij de kleine traditionele nijverheid in snel tempo verdween en
de (nieuwe) industrie volgens een provinciaal plan in elf industriekernen werd
geconcentreerd, waaronder Leeuwarden, Sneek, Wolvega, Heerenveen en Drachten.
De komst van de Philips scheerapparatenfabriek naar Drachten in 1949 leidde dit
nieuwe tijdperk in.
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Steden, dorpen, monumenten

Hegebeintum, een radiaal terpdorp
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Achlum
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal. Het dorp is
opgenomen in het tracé van de in de 11de eeuw aangelegde Slachtedijk. Op het
hoogste punt van de terp verrees rond 1100 de kerk en op de noordelijke flank in
1492 het vrouwenklooster van het klooster Ludingakerk uit Midlum. Dit
vrouwenklooster werd in 1572 door de Geuzen verwoest. De terp is in 1893 deels
afgegraven. Langs de aan de noordzijde gelegen Achlumervaart kwam het dorp, met
name in de 19de eeuw, verder tot ontwikkeling. Van 1902 tot 1936 had Achlum een
tramverbinding met Franeker. Achlum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (De Terp 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met houten
opbouw en korte ingesnoerde spits. Het schip verrees circa 1100. In de noordgevel
zijn bouwsporen van romaanse rondboogvensters zichtbaar en een gedeelte van een
romaans rondboogfries. Eind 15de eeuw heeft men de kerk vergroot en verhoogd en
voorzien van een nieuwe kap; de grote spitsboogvensters zijn mogelijk ook uit die
tijd. Verder kwamen het huidige koor met steunberen en de toren tot stand. De houten
torenopbouw dateert van 1790. In de toren hangen twee door Hans Falck gegoten
klokken (1621 en 1631). De kerk is in 1995 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren
een 17de-eeuwse betimmering, met snijwerk versierde kerkbanken (1653) en een
door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1854). Op het verhoogd gelegen kerkhof
bevindt zich onder andere de grafkelder van de familie Draisma. Hier ligt ook Ulbe
Piers Draisma († 1830) begraven. Ter nagedachtenis van deze gedeputeerde van het
waterschap Vijf Delen Zeedijk Buitendijks en oprichter van de Assurantie
Maatschappij Achlum, is in 1911 tegen de zuidgevel van de kerk een gedenksteen
aangebracht.
Het voorm. kerklokaal (Jonkerschap 5), bestemd voor godsdienstonderwijs en
prediking, is een eenvoudig neoclassicistisch gebouwtje uit 1886. De door

Achlum, Herv. kerk

F. Draisma de Vries gelegde ‘eerste steen’ is ingemetseld boven de ingang. De Geref.
kerk (Monnikenweg 12) is een eenvoudige kleine zaalkerk met grote
spitsboogvensters, gebouwd rond 1900.
Woonhuizen. Het wit gepleisterde eenlaagspand Monnikkenweg 2, voorzien van
een topgevel en zij- en achteraanbouwen, stamt mogelijk uit de 18de-eeuw. Het
dubbele huis Dorpsstraat 17-18 met zadeldak tussen tuitgevels is in het midden van
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de 19de eeuw gebouwd. Tanjabuurt 10-31 is een complex van enkele en dubbele
dwarse woonhuizen, gebouwd rond 1860 aan de noordzijde van de Achlumervaart.
De rond 1910 gebouwde kleine villa Jonkerschap 13 vertoont een detaillering in
neorenaissance- en chaletstijl. Het logement Dorpsstraat 6 is een sober
neoclassicistisch gebouw uit circa 1850. Aan de voorzijde bevindt zich een inpandige
veranda met gietijzeren kolommen.
De poldermolen Hitzumerweg 3 is een 19de-eeuwse met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren. De molen is onttakeld. Ernaast staat een gepleisterd
molenaarshuis.
De voorm. zuivelfabriek (Monnikenweg 20) is in 1888 opgericht. Het huidige
gepleisterde tweelaags fabrieksgebouw met plat dak voorzien van een omlopende
borstwering en hoekpinakels, is in 1909 tot stand gekomen als een uitbreiding. De
gevels vertonen in rode baksteen uitgevoerde accenten in jugendstil-vorm. Het gebouw
is nadien verschillende malen uitgebreid. Eveneens uit 1909 dateert de
directeurswoning (Monnikenweg 18), een blokvormig pand met eenvoudige
jugendstil-detaillering.
De smederij met woonhuis (Ludingawei 1) is rond 1920 gebouwd. Boven de
deuren van de werkplaats staat in reliëf het woord ‘Smederij’ met aan weerszijden
daarvan afbeeldingen van smidsgereedschappen.
Het trafohuisje (naast Ludingawei 1), gebouwd in 1918 met expressionistische
details, is een zeldzaam voorbeeld van een trafotoren.
Boerderijen. Op het omgrachte terrein van een verwoest vrouwenklooster staat
de kop-hals-rompboerderij Kleasterpleats (Jonkerschap 1). Het deels onderkelderde
voorhuis stamt uit 1700 en heeft in de voorgevel twee kruiskozijnen en een
wapensteen. De schuur dateert uit 1870. Opvallend is de dwars daarop aangebouwde
19de-eeuwse zomerwoning. Ten noordoosten van Achlum ligt de 19de-eeuwse
kop-halsrompboerderij Hitzumerweg 4. Het voorhuis is voorzien van een omlopende
gepleisterde kroonlijst. Op het erf staat een bakhuisje.
Het poortgebouw bij de boerderij
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‘Great Deersum’ (Deersum 2), gelegen ten noordoosten van Achlum, dateert uit
1658. De op een omgracht terrein gelegen boerderij is van jonger datum. Het
poortgebouw heeft een grote getoogde doorgang en een zadeldak tussen trapgevels,
met daarin duivengaten en ronde luchtopeningen. Aan de voorzijde is een gevelsteen
ingemetseld met het opschrift ‘Michiel Jacobs Deersum 1658’.

Akkrum
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Gelegen aan de Boorne had het dorp
de functie van overslagplaats en ontwikkelde het zich tot een streekdorp met
lintbebouwing. In de 19de eeuw werd de gunstige ligging versterkt door de aanleg
van de Overijsselse Straatweg (1827-'28) en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle (1868).
In de 19de eeuw verdichtte de dorpsbebouwing zich en vanaf 1900 groeiden Akkrum
en het oostelijker gelegen dorp Nes aan elkaar. Rijksweg N32, aangelegd rond 1960,
veroorzaakte opnieuw een zekere scheiding tussen de twee dorpen. Na de Tweede
Wereldoorlog is Akkrum sterk gegroeid, eerst aan de zuidzijde en vervolgens aan
de noordzijde.
De Herv. kerk (Om e Toer 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien van
een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De huidige kerk kwam in 1759
tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De toren verrees in 1882.
Van de twee door Pieter Vermaten gegoten klokken (1698) is er één gescheurd en
in de kerk opgesteld. Tot de inventaris behoren een overhuifde gesneden herenbank
(17de eeuw), een preekstoel (1760) en een door J.A. Hillebrand gebouwde orgelkast
(1821) met daarin een door P. van Oeckelen & Zn. vernieuwd orgel (1856). Verder
heeft de kerk vier door Thomas en Tjalling Gonggrijp gebrandschilderde ramen met
wapens (1760-'62; gereconstrueerd in 1940).
De klokkenstoel (Kleasterwei ong., Nes) op het verhoogd gelegen kerkhof van
de in de 17de eeuw gesloopte kerk van Nes is een wit geschilderde houten
klokkenstoel met helmdak. Erin hangt

Akkrum, Doopsgez. kerk

een door de gebroeders Van Bergen gegoten klok (1950).
De Doopsgez. kerk (Buorren 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien van
een monumentale westgevel met dorische ingangspartij en een ronde koepeltoren.
De neoclassicistische kerk werd in 1835 gebouwd naar ontwerp van J. Romein in
samenwerking met zijn zoon Th.A. Romein. De kerk bevat een door L. van Dam &
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Zn. gebouwd orgel (1871). De pastorie (Dringelstrjitte 3) is een diep huis met
lijstgevel uit circa 1890.
De kerk van de Geref. Gemeente (Korte Miente 24) is een eenvoudige recht
gesloten zaalkerk uit circa 1930.

Akkrum, De Coopersburg

De Geref. kerk (Tsjerkebreed 3), een traditionele zaalkerk met boven de voorgevel
een opgemetselde klokkenstoel, is in 1957 gebouwd naar ontwerp van S. Riddersma.
De Coopersburg (Ljouwerterdijk 6-48) werd in 1900-'01 gebouwd als tehuis voor
minvermogende ouderen naar ontwerp van gemeentearchitect F.H. Hoekstra.
Opdrachtgever was de naar Amerika geëmigreerde F.H. Kuipers, die zich daar als
F. Cooper liet naturaliseren. Het complex bestaat uit een rij van tweeëntwintig
kamerwoningen - elk met een eigen topgevel en erker - en in het midden een tweelaags
hoofdgebouw met regentenkamer. De tuin is aangelegd naar ontwerp van G.W.
Westra. Het waterreservoir voor de fontein in de vijver bevond zich in de torenvormige
opbouw in het hoofdgebouw.

Akkrum, De Coopersburg, Mausoleum voor F. Cooper (1968)
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In de tuin staat het uit 1906 daterende mausoleum voor F. Cooper († 1904) en zijn
vrouw A.F. de Graaff († 1878), ontworpen door J.H. Schröder in de Sezessions-variant
van de jugendstil. Het bouwwerk is voorzien van portretmedaillons van Cooper en
zijn vrouw. Welgelegen (Heechein 5-23) is een rij eenlaags woningen met hoog
zadeldak en in het midden een risaliet met hoger tentdak. Dit complex werd in
1924-'28 gebouwd voor ongetrouwde dames en weduwen uit de nalatenschap van
mevrouw Suster van der Vegt. Het ontwerp met expressionistische invloeden is van
S. Hoekstra. Tot het complex behoort een bij de bouw reeds ter plaatse aanwezige
achtkantige 18de-eeuwse koepel met koepeldak.
Het voorm. postkantoor (Kanadeeske Strjitte 8-10) is in 1884-'85 naar ontwerp
van gemeentearchitect F.H. Hoekstra gebouwd en heeft tot 1969 als zodanig
gefunctioneerd.
Woonhuizen. Uit 1850 dateert Flora (Ljouwerterdyk 4), een middenganghuis met
verhoogd middendeel. Het middenganghuis Kanadeeske Strjitte 26 dateert uit circa
1880. In 1888 gebouwd als brugwachterwoning is Ljouwerterdyk 55. Rond 1890
bouwde men het middenganghuis Heechein 64, met ingangsomlijsting en forse
dakkapel, het onderkelderde huis Galemaleane 26-28, met verhoogd middenrisaliet,
en de arbeiderswoningen Sitadel 2-3, 4-11 en 12-19. Het diepe pand Heechein 4
heeft een lijstgevel uit circa 1900. In die tijd zijn ook het middenganghuis Kanadeeske
Strjitte 28 en het blokvormige eenlaagshuis Ljouwerterdyk 17 (1901), met omlijst
portiek en dakkapel, gebouwd. Jugendstil-details vertonen het blokvormige
eenlaagshuis Boarnsterdyk 12 (circa 1905) en het eenlaagspand Ljouwerterdyk 13
(circa 1910). Eveneens rond 1910 opgetrokken zijn het eenlaagspand met een haakse
uitbouw Kanadeeske Strjitte 30 en het vrijstaande, deels gepleisterde huis Blier Herne
(Ljouwerterdyk 29). De voorm. brugwachterwoning Buorren 17, met twee haakse
bouwdelen voorzien van klokgevels, en de eenlaagspanden Ljouwerterdyk 15 en
Boarnsterdyk 38 kwamen rond 1915 tot

Akkrum, Woonhuis Ljouwerterdijk 13

stand. Rond 1930 opgetrokken zijn Koarte Miente 1-19, een reeks eenlaags huizen
met hoge kap, en De Strippe 10-16 en 5-13, een reeks vrijstaande eenlaagshuizen
met zakelijk expressionistische vormen.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Boarnsterdyk 76 is mogelijk ontstaan
uit een oud-Fries langhuis. Het dwars geplaatste voorhuis draagt de jaartalankers
‘1776’. Voorbeelden van kop-halsrompboerderijen met onderkelderd voorhuis uit
de tweede helft van de 19de eeuw zijn Leppedyk 52 en Meskenwier (Meskenwier 2;
circa 1890); bij de laatste is het gepleisterde voorhuis in 1910 gewijzigd. De
stelpboerderij Boarnsterdyk 78 dateert ook uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Aan de linkerzijde bevindt zich de melkkelder en op het erf staat een bakhuisje. Van
de boerderij Heechein 25 resteert het rond 1875 gebouwde eclectische eenlaags
woongedeelte met portiek en verhoogd middenrisaliet. Een dwars geplaatst voorhuis
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hebben de boerderij Kanadeeske Strjitte 16 (circa 1885) en de kop-rompboerderij
Boarnsterdyk 130 (circa 1900). De rond 1915 gebouwde boerderij Bosk Plaets
(Leppedyk 46) heeft een villa-achtig woongedeelte. De Elisabethhoeve
(Ljouwerterdyk 71) is een kop-rompboerderij uit circa 1930, ontworpen door S.
Hoekstra. De gelede boerderij Oude Schouw 2 dateert in zijn huidige vorm uit circa
1910, maar het dwars geplaatste voorhuis is laat-19de-eeuws.
De Polslootpoldermolen (U. Twijnstrawei 21) is een spinnenkopmolen met houten
achtkantige onderbouw op gemetselde voet en een houten bovenhuis. Het bouwjaar
van de tegenwoordige molen is niet bekend. Wel stond er in 1849 ter plaatse al een
molen. De molen bemaalt de Polslootpolder. Het voorm. stationskoffiehuis
(Galemaleane 32) is een eenlaags, thans wit geschilderd, pand uit circa 1870 met
hoger opgetrokken middenrisaliet en zijrisaliet.
De voorm. zuivelfabriek (Boarnsterdyk 1, Nes) dateert uit 1897. De bijbehorende
directeurswoning is een eenlaags blokvormig pand met omlijste ingang en dakkapel.
Pakhuizen. Het voorm. pakhuis Kanadeeske Strjitte 35 is rond 1900 gebouwd.
Aan de Galemaleane staan de kaaspakhuizen Galemaleane 20-22 (circa 1910),
Galemaleane 4 (circa 1915) en het blokvormige pakhuis Galemaleane 6 uit circa
1930 met het opschrift ‘Van Woerden's Kaasexport en Groothandel’.
De watertoren (Kleasterwei ong., Nes) is een ranke toren met een gepleisterde
en gecanneleerde ronde schacht en een uitkragend fors betonnen vlakbodemreservoir.
De in 1957 naar plannen van jhr. A.P. Wesselman van Helmond opgetrokken toren
is identiek aan die van Sint Jacobiparochie.
Terherne (Terhorne). Dit dorp ten westen van Akkrum is in de middeleeuwen
ontstaan op een zandopduiking. Het voorm. sluishuis (Sijl 7) is een gepleisterd en
onderkelderd eenlaagspand dat mogelijk uit de 18de eeuw dateert. De in 1840
gebouwde boerderij Sijl 5 bestaat uit een eenlaags woongedeelte met aanbouw en
een hoge houten schuur. De deels gecementeerde Doopsgez. kerk (Buorren 35) is
een recht gesloten, onderkelderde zaalkerk uit 1864-'65. Het eclectische ontwerp met opvallende ingangspartij met tudorboog - is van A. Breunissen Troost, die ook
de kosterswoning annex pastorie (Buorren 33) ontwierp. Vóór de kerk staat een
gedenkteken uit 1922 voor ds. H.G. Dornseiffer. De in 1874 gebouwde Herv. kerk
(Buorren 46) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een half ingebouwde toren van
drie geledingen met ingesnoerde spits. Het eenlaags woonhuis Stripe 17, met hoger
opgetrokken middenrisaliet, dateert uit circa 1885.
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Akmarijp (Eagmaryp)
(gemeente Skarsterlân)
Vaartdorp, ontstaan in de 12de eeuw op een meer oostelijk gelegen ontginningsas
en nadien verplaatst in westelijke richting naar een ontginningsas op de huidige plek.
De klokkenstoel op het kerkhof (Fjildwei 21) is een wit geschilderde houten
klokkenstoel met helmdak. De eerste klokkenstoel werd in 1844 opgericht ter
vervanging van de toen afgebroken toren. In de klokkenstoel hangt een door Johan
ter Steghe gegoten klok (1545). Het kerkhof heeft een gietijzeren toegangshek uit
circa 1880 waarin diverse doodssymbolen zijn verwerkt.
Boerderijen. Bij het kerkhof staan enkele aardige boerderijen, zoals de
koprompboerderij Fjildwei 17 (circa 1850), met onderkelderd voorhuis, en de
stelpboerderij Fjildwei 19 (circa 1880) met inrit naast het woongedeelte.
Terkaple. Dit vaartdorp ten noorden van Akmarijp is ontstaan in de middeleeuwen.
De in 1854 gebouwde Herv. kerk (Tsjerkepôle 7) is een driezijdig gesloten zaalkerk
voorzien van een geveltoren met deels opengewerkte bovenbouw en koepeldakje.
De kerk bevat een door Pieter Dirxsz. voor Keimpe en Doutje van Oenema
vervaardigde zerk (1570) en een door Jacob Lous gebeeldhouwde zerk uit 1610. De
voorm. pastorie (Oenemawei 24), een blokvormig eenlaags pand met afgeplat
schilddak, dateert uit 1872. De voorm. openbare lagere school (Buorren 16) is in
1881 gebouwd als een tweeklassige middengangschool. Uit dat jaar is ook de
bijbehorende onderwijzerswoning (Buorren 20). Aardige boerderijen zijn de
stelpboerderij Buorren 5 (circa 1880), met een inrit naast het woongedeelte, en de
boerderij ‘Roordahuis’ of ‘Oenema sathe’ (Oenemawei 28) voorzien van een dwars
voorhuis met mansardedak uit circa 1910. De laatste heeft in de zijgevel een
gevelsteen uit 1604 en inwendig een zandstenen schouw met wapens uit 1602.
Goingarijp (Goaiïngaryp). Dit vaartdorp ten noordwesten van Akmarijp is
ontstaan in de middeleeuwen. De Herv. kerk (It Hôf 5) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een stichtingssteen uit 1770. Uit dat jaar dateren ook de preekstoel en
de gebrandschilderde glazen met wapens naar ontwerp van Ype Staak. Bij de kerk
staat een houten klokkenstoel met helmdak, voor het eerst vermeld in 1543, maar in
de huidige vorm daterend uit 1770. In de klokkenstoel hangt een door Geert van Wou
gegoten klok (1527). Nabij de kerk ligt de kop-rompboerderij (It Hôf 3), blijkens de
jaartalankers daterend uit 1874.

Aldeboarn (Oldeboorn)
(gemeente Boarnsterhim)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), waarschijnlijk ontstaan in de 11de-12de eeuw
nabij de Boorne en voor het eerst vermeld in 1230 (Bornego). Rond 1200 werd het
dorp van belang als handelsplaats. Oorspronkelijk lag de dorpskern op de langgerekte
terp. In de loop van de tijd werd de bebouwing meer op het water gericht. Rond 1720
was dit proces aan de bochtige noordoever van de Boorne voltooid tot een
aaneengesloten, enigszins stedelijk straatbeeld. De zuidoever van de Borne raakte
bebouwd in de 18de en vroege 19de eeuw. Tot het eind van de 19de eeuw behield
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Aldeboarn een handelsfunctie. Vanaf circa 1925 is het dorp aan de noordzijde
gegroeid. Aldeboarn is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 2-4) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een ongelede toren met ionische pilasters en een drie verdiepingen hoge, deels
open, houten lantaarn met omlopen. De toren werd in 1736-'37 opgetrokken. In de
toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1526). De huidige kerk kwam in
1753 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. Boven de ingang
bevindt zich een gebeeldhouwde stichtingscartouche in Lodewijk XIV-stijl,
vervaardigd door Johannes Hardenberg.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met geschilderde
hemellichamen en engelfiguurtjes. Tot de inventaris behoren een overhuifde herenbank
(1655) van de familie Lycklama, een door Dirk Embderveld gesneden

Aldeboarn, Herv. kerk

preekstoel (1753) en een door L. van Dam gebouwd orgel (1779; gerestaureerd in
1966-'67). Verder bevat de kerk een klein epitaaf van tegels (1612) voor ds. Pibo
Ovitius van Abbema en een door Jacob Sydzes Bruinsma vervaardigd grafmonument
(circa 1765) voor Regnerus († 1754) en Livius Theodorus Andringa († 1765).
De voorm. pastorie (Lycklema S. Leantsje 1) is een gepleisterd eenlaagspand pand
met eclectische elementen en een hoger opgetrokken middenrisaliet, gebouwd in
1894 ter vervanging van de toen grotendeels afgebroken Andringa State, waarvan
de westvleugel bewaard is gebleven.
De voorm. Geref. kerk (Weaze 25) is een zaalkerk met tuitgevel, omlijste ingang
en hoog zadeldak. De kerk werd in 1738 gebouwd als Doopsgez. kerk en in 1887
als Geref. kerk in gebruik genomen; thans heeft het gebouw een nietreligieuze
bestemming.
De kerk van de Doopsgez. gemeente (Andringastrjitte 7-9) is een zaalkerk met
omlijste ingang uit 1855. De voorm. waag (Achterom 7), een sober blokvormig
hoekpand met aan de waterzijde een rondboogingang, dateert uit 1736 en herbergt
het plaatselijk museum.
De voorm. lagere school (Tsjerke-
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buorren 6) is in 1889 gebouwd als een middengangschool met rondboogvensters.
Woonhuizen. Het diepe eenlaagspand Weaze 30, met kelder en opkamer en een
gedecoreerde klokgevel, werd in 1760-'62 gebouwd voor veenbaas Klaas Teunis de
Jong en zijn vrouw Marijke Klazes. Het beeldhouwwerk aan de geveltop is van elders
afkomstig. Het in 1961 grondig gerestaureerde huis bevat inwendig onder meer een
bedstedewand en enkele door de Harlinger Dirk J. Danser geschilderde tegeltableaus.
De tableaus geven onder meer de vier seizoenen weer, waarbij de lente door een
voorstelling van een veenontginning wordt verbeeld. Het dwarse eenlaagshuis Westein
12-13, met zadeldak tussen topgevels, is voorzien van de jaartalankers ‘1767’. Het
diepe eenlaagspand Weaze 16 heeft een topgevel en aanzetkrullen met de datering
‘1784’. Uit 1805 dateert de topgevel met vlechtingen en aanzetkrullen van het diepe
eenlaagspand Andringastrjitte 17. Het diepe huis Weaze 19 heeft een
midden-19de-eeuwse lijstgevel voor een mogelijk oudere kern. De als
burgemeesterswoning gebouwde villa Nieuw-Bornia (Wjitteringswei 10), met
souterrain en haaks topgevelgedeelte met erker, dateert uit 1867. Het in 1873 voor
notaris Themmen de Lang gebouwde huis Westein 14, een gepleisterd blokvormig
eenlaagspand met hoger opgetrokken middeldeel en neoclassicistische elementen,
diende na 1914 als burgemeesterwoning. Rond 1880 gebouwde huizen met eclectische
elementen zijn: Westein 1, een gepleisterd huis met forse dakkapel, het gepleisterde
dwarse eenlaagspand Andringastrjitte 4 en het hoekpand Weaze 1 met omlijste ingang
en achteraanbouw; het laatste huis heeft mogelijk een oudere kern. De voorm.
bejaardenwoningen Tsjerkebuorren 35-39 dateren uit circa 1890. Rond 1910 in
kalkzandsteen uitgevoerd zijn de eenlaags huizen Tsjerkebuorren 45 en Wjitteringswei
25-27, het laatste met verhoogde geveldelen. Uit circa 1915 dateren de eenlaagspanden
Wjitteringswei 21 en 23, beide met omlopend schilddak en hoger opgetrokken
gevelgedeelte. De woonhuizen Andringastrjitte 5 en Weaze 51 dateren uit circa 1930.

Aldeboarn, Boerderij Wjitteringswei 61

Boerderijen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert de kop-rompboerderij
Súdkant 6 met onderkelderd voorhuis en vrijstaand bakhuis. De grote stelpboerderij
Watzamastate (Easterboarn 9) is in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd en
heeft een grotendeels onderkelderd voorhuis. Andere voorbeelden van stelpboerderijen
zijn Wjitteringswei 61 (1919), met verhoogd middenrisaliet en portiek, en Beetsterdyk
3 (1938).
De voorm. coöperatieve zuivelfabriek (Tsjerkebuorren 61) is in 1900 gebouwd
en bestaat onder meer uit een eenlaagspand met overstekend zadeldak.
De twee draaibruggen over de Boorne (bij Brittenburg 1 en bij Achterom 7) zijn
smeedijzeren voetgangersbruggen uit circa 1900-'10.
Warniahuizen. Dorp ten noordoosten van Aldeboarn. De in 1896-'97 gebouwde
poldermolen aan de Geawei is een houten spinnenkopmolen. De molen, die de
voormalige polder Krieke bemaalde, heeft geen wieken meer. De boerderij ‘Zee
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Hoeve’ (Warniahuizen 4) is een moderne kop-rompboerderij uit 1938 met
naastgelegen bijschuur.

Aldtsjerk (Oudkerk)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug nabij de plaats waar de weg van
Leeuwarden naar Dokkum de Murk kruist. In de 17de eeuw werden bij het dorp drie
states gebouwd. De Aysmastate bleef - in verbouwde staat - bewaard. De
Camminghastate en de Sminiastate zijn respectievelijk eind 18de eeuw en in 1916
gesloopt.
De Herv. kerk (Van Sminiawei 29), oorspronkelijk gewijd aan St. Paulus, is een
gedeeltelijk gepleisterde eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en
zadeldaktoren van twee geledingen. De in het midden van de 12de eeuw opgetrokken
bakstenen kerk heeft een tufstenen bekleding en had mogelijk een gereduceerd
westwerk. Bij een vergroting en verhoging in de tweede helft van de 16de eeuw
kreeg de kerk zijn huidige kapconstructie. De vensters van het schip zijn in de 18de
eeuw vernieuwd, de huidige gepleisterde koorsluiting dateert uit de 19de eeuw. De
bakstenen toren, voorzien van met tufsteen beklede spaarvelden, stamt uit het begin
van de 13de eeuw. De oostelijke topgevel heeft romano-gotische vormen met
klimmende rondboognissen en spaarvelden met siermetselwerk. Bij het herstel van
de toren in 1721 ontstond de huidige zadeldakbeëindiging met zandstenen voluten.
Toen, of bij herstelwerkzaamheden in 1849, is de westelijke top vernieuwd. De toren
werd in 1976-'77 gerestaureerd. In de toren hangen twee klokken; de ene gegoten
door Gregorius van Hall (1611), de andere door Petrus Overney (1671).
Tot de gaaf bewaarde kerkinventaris behoren een rijk gesneden maniëristische
preekstoel (1630; gerestaureerd in 1900), een doopbekken (circa 1630), een Tien
Gebodenbord (1637), vier 17de-eeuwse herenbanken, waarvan één met de wapens
van Aylva en Eysinga, een weelderig gesneden overhuifde herenbank met opzetstuk
en hoekvazen (circa 1700), twee beschilderde rouwborden (1734 en 1782) en een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1883). Verder bevat de kerk 16de- en
17de-eeuwse grafzerken en de grafkelder van de familie Van Sminia.
Op het verhoogde kerkhof bevinden zich een grafkelder met fraai bewerkte
grafsteen voor A.J. van Sminia († 1857) en C. Coehoorn-Van Scheltinga († 1875)
en een omhekt grafperk met diverse 19de- en 20ste-eeuwse zerken van leden van de
familie Van Sminia. De pastorie (Van Sminiawei 27) is een fors pand met verhoogd
middenrisaliet, gebouwd rond 1880 in eclectische vormen.
De voorm. openbare lagere
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Aldtsjerk, Landhuis De Klinze

school (Van Siminawei 70) is gebouwd in 1904 als een drieklassige gangschool.
De Klinze (Van Sminiawei 32-34). Dit landhuis werd rond 1685 gesticht als
‘Aysma State’ door Hessel van Aysma. Rond 1700 kwam het in bezit van Hobbe
Baerdt van Sminia. Het huis werd in de 18de eeuw verbouwd en kreeg in 1877 een
rijk eclectische aanzien met verhoogd middenrisaliet en kuiven boven de vensters.
De twee toen aangebrachte aanbouwen heeft men bij een verbouwing in 1897
verwijderd. Bij een verbouwing in 1966 is de verhoogde middenpartij vervangen
door het huidige, pseudo-18de-eeuwse fronton. De eetzaal bevat een 18de-eeuwse
schouw uit Leeuwarden en eclectische interieurdecoraties uit 1877. Het park werd
in 1836 veranderd door L.P. Roodbaard; er ontstonden langgerekte waterpartijen en
hoogteverschillen.
Woonhuizen. Voorbeelden van sobere eenlaags middenganghuizen in het dorp
zijn Van Sminiawei 89-91 (circa 1850) en Van Sminiawei 84-86 (circa 1870). De
rentenierswoning Van Sminiawei 85 werd nog in 1911 in vergelijkbare vorm
herbouwd. In 1890 liet G. Buma, de toenmalige eigenaar van de Sminiastate, de
boswachterwoning Bosk-Ein (Van Sminiawei 28) optrekken in chaletstijl, naar
plannen van H.H. Kramer. In neorenaissance-stijl uitgevoerd is het woonhuis Van
Sminiawei 50 uit 1909.
Boerderijen. De boerderij It Amelân (Van Sminiawei 87) met dwars geplaatst
voorhuis stamt uit 1864. Meer eclectisch van vorm is de vergelijkbare boerderij Van
Sminiawei 113 uit 1875.
De poldermolen ‘Oudkerkermolen’ (Rhaladijk 19) is een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1864 gebouwde
molen, die tot 1970 de Oudkerkerpolder bemaalde, is in 1975 gerestaureerd.
De ophaalbrug over de Murk (bij Van Sminiawei 126) is een ranke, in vakwerk
uitgevoerde, geklonken ijzeren brug uit circa 1920.
Het verenigingsgebouw van de ijsclub Oudkerk (bij Marwei 25) is een bakstenen
gebouwtje op palen in het Oudkerkstermeer. Het is in 1925 opgetrokken door H.H.
van der Meulen.

Ameland (It Amelân)
(gemeente Ameland)
Waddeneiland, vermoedelijk ontstaan in de 13de eeuw en voor het eerst vermeld in
1307. In de huidige vorm bestaat Ameland uit drie aaneen gegroeide eilanden. Het
westelijke deel - met de dorpen Hollum, Ballum en het in de 18de eeuw weggespoelde
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dorp Sier - was oorspronkelijk door een slenk gescheiden van het deel met Nes en
Buren. Oostelijk hiervan ligt het natuurgebied Het Oerd, waarvan het dorp Oerd is
verdwenen. Graaf Willem IV van Holland beleende Arent van Egmond in 1368 met
de heerlijkheid Ameland. In 1425 kwam deze in handen van de familie Van
Cammingha. Onder dit bestuur leidde het eiland een tamelijk onafhankelijk bestaan
en van 1587 tot 1627 was het zelfs geheel zelfstandig als vrije soevereniteit. In 1680
viel Ameland toe aan vrouwe Rixt van Donia. Kort daarop kwam het in handen van
de familie Schwartzenberg thoe Hohenlansberg. Deze familie verkocht het eiland in
1704 aan Johan Willem Friso. In 1801 werd Ameland bij Friesland ingelijfd.
De belangrijkste bestaansbron van het eiland was in de 17de eeuw de koopvaardij;
in de 18de eeuw werd dit de walvisvaart. Vanaf het midden van de 18de eeuw tot
het eind van de 19de eeuw werd er op het eiland nauwelijks gebouwd. Een deel van
de bebouwing in de dorpen werd zelfs gesloopt of tot boerderij verbouwd. Rond
Hollum, Ballum en Buren lagen essen. De buiten de essen gelegen en met lage
zodendijken omringde grieën gebruikte men als weiland en de essen als bouwland.
Ter voorkoming van een tweedeling werd in 1846-'51 tussen Ballum en Nes de
Môchdijk als stuifdijk aangelegd, in 1893 gevolgd door de Kooioerdstuifdijk tussen
Buren en Het Oerd. Het westelijke deel van het eiland kreeg in 1913-'15 een dijk aan
de zijde van de Wadden en in 1928-'30 een dijk aan de oostzijde tot aan de
Kooiduinen. In 1916 werd de hoofdweg van Nes naar Hollum bestraat. Ten behoeve
van het

Ameland, Kerkhof Hollum, grafstenen
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toerisme werd in 1932 de Strandweg bij Nes verhard. De Waddendijk is in 1987 op
Deltahoogte gebracht.
De belangrijkste nederzettingen op het eiland zijn: Ballum, Hollum en Nes. Zie
hiervoor elders in het boek.

Anjum (Eanjum)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Het dorp wordt in het midden van de 10de eeuw voor
het eerst genoemd. Tot de scheiding van de Dongeradelen eind 15de eeuw was Anjum
de grietenijhoofdplaats. De bebouwing concentreerde zich langs het Tsjerkepaed en
de Foarstrjitte. Rond 1900 heeft men de westzijde van de terp afgegraven. Van 1912
tot 1936 was Anjum eindpunt van de spoorlijn naar Dokkum. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp vooral aan de westzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël, is een
aanzienlijke eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een gereduceerd
westwerk met ingesnoerde spits. Het belangrijkste restant van de in het derde kwart
van de 12de eeuw gebouwde tufstenen kerk is het grotendeels bewaard gebleven
gereduceerd westwerk. De toren en de aangrenzende zijruimten stonden oorspronkelijk
zowel op de begane grond als op de verdieping met de kerk in verbinding. In het
onderste deel van het westwerk richtte men in de 17de eeuw een cachot in. Aan de
buitenzijde is het rondboogfries bovendaks rond de toren het best bewaard gebleven.
De kerk werd begin 13de eeuw naar het oosten verlengd en in de eerste helft van de
15de eeuw naar het zuiden toe verbreed en voorzien van een nieuwe koorsluiting.
De begin 17de eeuw vernieuwde kap werd in 1681 verwoest, toen bij een orkaan de
bovenzijde van de toren op de kap viel. In de gewelfschotel van het daarna
aangebrachte houten tongewelf (1684) staat de naam van de maker van de nieuwe
kap vermeld: Pijter Martens. In de 18de eeuw kreeg de noordzijde van het schip
steunberen. De toen ook tegen de toren aangebrachte steunbeer is verwijderd bij de
restauratie in 1975, onder leiding van G.M. van Manen en J. Zwart. Bij die restauratie
zijn de steunberen aan de zuidzijde van het schip gereconstrueerd.
De kerk bevat in het koor een 16de-eeuws sacramentshuisje, waarvan de
flamboyante tracering in rode zandsteen mogelijk nog 15de-eeuws is. Tot de inventaris
behoren verder een preekstoel en twee overhuifde dubbele herenbanken van kort na
1681, twee 18de-eeuwse dubbele herenbanken (één uit 1782) en een door L. van
Dam & Zn. gebouwd orgel (1875). Onder het orgel ligt de zerk van orgelmaker
Conradus Bader († 1667); het door hem gebouwde orgel werd in 1681 verwoest.
De pastorie (Brouwerswei 7) is een neoclassicistisch middenganghuis met dubbele
dakkapel uit 1858.
De Geref. kerk ‘De Dobbe’ (Mûnebuorren 7) is een opvallende moderne kerk,
gebouwd in 1969 ter vervanging van een door brand verwoeste voorganger uit 1889.
De voorm. openbare lagere school (Brouwerswei 1) is in 1866 gebouwd in
neoclassicistische vormen.
Woonhuizen. De rond 1880 gebouwde middenganghuis Pfeifferbuorren 10
vertoont eclectische vormen. De hoger opgaande middenrisaliet is in 1910 verbouwd
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tot een portiek met balkon, uitgevoerd met jugendstil-elementen. De Singel 3 is een
woonhuis met haaks aangebouwde werkplaats uit circa 1910. De dienstwoningen
Hearrewei 1-3 zijn in 1912 gebouwd voor personeel van de spoorlijn Anjum-Dokkum.
De deels in kalkzandsteen uitgevoerde woning Pfeifferbuorren 17 dateert uit circa
1910; de deels gepleisterde onderwijzerswoning Burmaniastraat 1 uit circa 1915.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Wobmasate (Skânsterwei 4) heeft een
later uitgebouwde zijkamer. Het voorhuis is in de nokankers gedateerd ‘1799’; de
schuur stamt uit 1863. Op het terrein van de in 1831 afgebroken Holdinga State ligt
de boerderij Ny Holdinga (De Singel 4). Het wit gepleisterde, blokvormige
woongedeelte dateert uit 1842, de schuur uit 1849. De serre is rond 1925 aangebouwd.
De herinneringspaal (bij Rederijwei

De Ezumazijl bij Anjum, Gemaal Dongerdielen

11) memoreert de aanleg van de weg door de in 1797 opgerichte ‘Reederij tot Nut
der Inwoners’. De door K.F. Ozinga geleverde hardstenen paal is opgericht in 1876.
Molens. De windmolen De Eendracht (Mounebuorren 18) is een hoge, met riet
gedekte stellingmolen op een gemetselde onderbouw. De huidige molen werd in
1889 na brand herbouwd als koren- en pelmolen door molenbouwer G.R. van Wieren,
die daarbij onderdelen van een oliemolen en een houtzaagmolen uit Leeuwarden
gebruikte. De laatste restauratie heeft in 1995 plaatsgevonden. De poldermolen De
Gans (Tibsterwei ong.) is een kleine, met hout gedekte, achtkantige grondzeiler op
veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1850 voor het Waterschap Contributie
Zeedijken gebouwde molen bemaalde de kleine Ganzenpolder en is in 1995-'96
gerestaureerd.
De Ezumazijl (bij Ezumazijl 1), gelegen ten zuidoosten van Anjum, is een
oorspronkelijk uit 1671 stammende uitwaterings- en keersluis op de plaats waar de
Zuider Ee in de Lauwerszee uitmondde. Na herstel in 1745 is de sluis in 1931
vernieuwd onder leiding van W.D. Booijenga, polderopzichter van het Waterschap
Oost- en Westdongeradeel. Sinds de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 heeft de
Ezumazijl een secundaire functie. De sluiskolk heeft een laag binnenhoofd en een
hoog buitenhoofd met trappen. De sluisdeuren zijn in 1992 vernieuwd. Op het hoge
deel staat een uit 1931 stammend contributiehuisje en over het lage deel ligt een
ijzeren ophaalbrug uit 1901. Het in 1931 bij de
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sluis gebouwde gemaal ‘Dongerdielen’ is uitgevoerd in zakelijk-expressionistische
vormen naar plannen van W.D. Booijenga.
Oostmahorn. Dit gehucht ten oosten van Anjum ontstond op de plaats waar in
1576 een schans werd aangelegd. In de 18de eeuw kwam hier een zeehoofd tot stand.
Van circa 1830 tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 had Oostmahorn een
bootverbinding met Schiermonnikoog. De kruitkelder (Oostmahorn tegenover 26)
is in 1810 aangelegd als voorraadkelder voor de kustbatterij (opgeheven in 1849).
Het havenlicht (Oostmahorn ong.) stamt uit circa 1930 en het voorm.
versterkingsstation van de P.T.T. (Oostmahorn 15) in wederopbouw architectuur uit
circa 1950. Het is nu in gebruik als ‘Oerka-museum’.

Appelscha
(gemeente Ooststellingwerf)
Dorp, voor het eerst genoemd in 1247. Oorspronkelijk bestond het uit enkele op het
zand gelegen boerderijen aan een brinkachtige ruimte; Boerestreek of Hoog-Appelscha
genoemd. Samen met de aangrenzende kernen Aekinga en Terwisga (met kerk)
vormden ze samen Oud-Appelscha. Ten noordoosten hiervan kwam in 1817 de
Opsterlandse Compagnonsvaart gereed, waar tussen het zevende en achtste verlaat
de nederzetting Appelscha aan de Vaart (Nieuw-Appelscha) ontstond. Rond het
hoogtepunt

Appelscha, Herv. kerk van Nieuw-Appelscha

van de vervening (1880-'85) verschoof het zwaartepunt van het dorp naar deze vaart.
Toen werden ook de bossen aan de zuidzijde van Appelscha aangeplant. Na de
Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen de vaart en de bossen volgebouwd.
De Herv. kerk van Nieuw-Appelscha (Vaart ZZ 74) is een dwars geplaatste
zaalkerk met voorbouw en geveltoren met ingesnoerde naaldspits. De kerk met
eclectische details werd in 1869 gebouwd naar plannen van F.W. Scheenstra en
vertoont sterke gelijkenis met de kerk van Stadskanaal (1863).
De Herv. kerk van Oud-Appelscha (Wester Es 50) is een sobere recht gesloten
zaalkerk, gebouwd in 1903 naar plannen van P.J. Kramer. De preekstoel in de kerk
stamt uit de bouwtijd. Op het kerkhof staat een in 1899 gerestaureerde enkele houten
klokkenstoel met schilddak. Erin hangt een door Johan van Bomen gegoten klok
(1435).
Het voorm. jongensinternaat ‘Us Blau Hiem’ (Oude Willem 3) kwam in 1919
tot stand voor de Vereniging voor Hulp aan Onbehuisden te Amsterdam. Het in
expressionistische vormen uitgevoerde gebouw is in 1930 verkocht aan de Jeugdbond
voor Onthouding en is momenteel jeugdherberg.
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Het voorm. Fries Volks Sanatorium (Sanatoriumweg 1), gesticht in 1910, werd
in 1922 verplaatst van Joure naar de bossen bij Appelscha. Hier verrezen diverse
gebouwen (theehuis, kantine, zusterhuis) naar plannen van M.O. Meek. Het door
hem ontworpen gebouw van de Röntgenafdeling (1925) heeft een klokkentorentje
in expressionistische vormen.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Boerestreek 18-20 gaat in oorsprong
mogelijk terug tot de 18de eeuw. Het in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde
diepe woonhuis Boerestreek 22 heeft een lager deel dat via een krimp in een rijziger
voorhuis overgaat. De Augustinusstate (Vaart ZZ 80) werd in 1848 gebouwd als
compagnonshuis, in opdracht van Augustinus Lycklama à Nijeholt. Het gepleisterde
huis werd in 1878 verkocht en kreeg toen zijn eclectische details. Het topvenster
hoort bij een verbouwing uit 1912. De uit 1915 daterende panden Terwisscha 5 en
6 zijn gebouwd als dienstwoningen van Staatsbosbeheer. ‘Um 1800’-details vertoont
het vrijstaande herenhuis Vaart NZ 97 uit 1917.
Boerderijen. De hallenhuisboerderij De Bult 7 werd in 1846 gebouwd. De boerderij
Tjoemboeloeit (Vaart NZ 18) bestaat uit een eclectisch voorhuis uit 1857 en daarnaast
een schuur. De modelboerderij Bruggelaan 62 heeft een villa-achtig voorhuis met
jugendstil-elementen en is gebouwd in 1914 naar plannen van O.M. Meek voor J.
van den Bosch.
Sluizen. Het zevende verlaat in de Opsterlandse Compagnonsvaart is het
Stokersverlaat (bij Industrieweg 2), gebouwd in 1819 en herbouwd in steen in 1890.
De laat-19de-eeuwse, in boerderijvorm opgetrokken (voorm.) sluiswachterwoning
(Industrieweg 2) is zwaar gerestaureerd rond 1955. Het Bovenstverlaat (bij Vaart
NZ 90) is het achtste verlaat, gebouwd in 1820, herbouwd in 1896 en vernieuwd in
1911. Uit die tijd dateren de brug en sluiswachterwoning. De Damsluis (bij Vaart
ZZ 149) is het negende verlaat, gebouwd in 1894 bij het doortrekken van de
Opsterlandse Compagnonsvaart tot aan de Drentse grens. Aan de totstandkoming
van de verbinding herinneren in de sluiswachterswoning (Vaart ZZ 149) twee
tegeltableaus met opschrift, gemaakt door de firma Rozenburg.
Ravenswoud. Dit gehucht ten noordoosten van Appelscha is ontstaan als jongste
verveningsnederzetting in de Friese hoogveengebieden nadat in 1859 vanuit Appelscha
de Eerste Wijk was gegraven met haaks hierop drie kruiswijken. Na de vervening
werd het gebied in 1883-1908 gedeeltelijk ingericht als productiebos. Andere delen
maakte men in 1911-'14 geschikt voor landbouw, waartoe enkele boerderijen tot
stand kwamen naar ontwerp van C.J. Wierda. Ravenswoud is een beschermd gezicht.

Arum
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp, ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal van de
Marneslenk. De bebouwing concentreerde zich rond 1850 bij de kruising
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Arum, Herv. kerk

van de vaart van Arum naar Franeker en de weg Harlingen-Bolsward. Na de
verharding van deze weg, kort na 1850, nam de bebouwing erlangs verder toe. Na
1900 groeide het dorp enigszins uit aan de oost- en zuidwestzijde.
De Herv. kerk (Kerksingel 1) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een ongelede, half ingebouwde toren met opengewerkte houten lantaarn en open
koepeltje. In 1836 werden de mogelijk uit de tweede helft van de 12de eeuw daterende
toren en de in 1664-'65 herbouwde kerk gedeeltelijk door brand verwoest. Bij de
herbouw in 1837 heeft men delen van de tufstenen torenmuur en grote delen van de
kerkmuren opnieuw gebruikt. Van het ontwerp van Th.A. Romein voor deze nieuwe
kerk werd alleen de torenlantaarn uitgevoerd. Tot de kerkinventaris behoren drie
overhuifde banken (1837), een preekstoel met doophek (circa 1890) en een door D.S.
Ypma gebouwd orgel (1840; vernieuwd in 1885 door E. Leichel). De pastorie
(Sytzamaweg 48) is een blokvormig eenlaags huis met bakstenen dakkapel, gebouwd
rond 1860.
De Geref. kerk (Van Camminghaweg 13) is een recht gesloten zaalkerk uit 1910,
voorzien van een geveltoren met open houten opbouw en spits met frontalen.
Scholen. De voorm. lagere school Schoolsingel 7 dateert uit 1832 en is uitgevoerd
met spitsboogvensters. De Chr. lagere school ‘De Hoekstien’ (Schoolstraat 12),
gebouwd in 1929 naar ontwerp van L. Reinalda, vertoont zakelijk-expressionistische
vormen.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenlaags middenganghuizen zijn Van
Camminghaweg 32 (circa 1870), met portiek, en Franekerkade 19 (circa 1880), met
omlijste ingang en dakkapel. Polle 10 is een huis met werkplaats uit circa 1880. Het
in 1882 als dokterswoning gebouwde eenlaagspand Sytzamaweg 13, met mezzanino
en verhoogd middenrisaliet, is uitgevoerd in eclectische vormen. Uit het begin van
de 20ste eeuw dateren de eenlaags woonhuizen Van Camminghaweg 47-69 (1900),
de arbeiderswoningen Oude Kerkstraat 17-25 (1902) en het eenlaagspand Sytzamaweg
44 (1906). Rond 1920 gebouwd is het gepleisterde eenlaags huis Sytzamaweg 56,
dat is voorzien van een met riet gedekt tentdak. Expressionistische vormen vertoont
het huis Sytzamaweg 60 (circa 1930).
Boerderijen. De boerderijen Baarderbuorren 8 (circa 1860), met onderkelderd
voorhuis, en Baarderbuorren 17 (circa 1870) zijn voorbeelden van
kop-hals-rompboerderijen. Interessante stelpboerderijen zijn: Baarderbuorren 9
(1871), met links van het woongedeelte de melkkelder, Sytzamaweg 43 (circa 1880),
met onderkelderd woongedeelte, Groot Baarderburen (Baarderbuorren 15;
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Arum, Herberg De Gekroonde Leeuw

1899), Sytzamaweg 25 (circa 1915), met verhoogd middenrisaliet, en de grotendeels
met riet gedekte boerderij Oude Kerkstraat 24 (circa 1935). De kop-rompboerderij
Sytzamaweg 47 (circa 1915) heeft een villa-achtig voorhuis.
De voorm. herberg ‘De Gekroonde Leeuw’ (Sytzamaweg 15) uit 1876 is een
statig blokvormig pand met gepleisterd middenrisaliet met fronton, een stalling en
een beglaasde gietijzeren serre op gietijzeren kolommen. De herberg functioneerde
tevens als halteplaats van de tramlijn Harlingen-Bolsward.
Winkels. Voorbeelden van woon- en winkelpanden met laat-19de-eeuwse
winkelpuien zijn Kaatsplein 4 (1876) en Sytzamaweg 30 (circa 1880). Het voorm.
pakhuis annex werkplaats Franekerkade 17, met zadeldak tussen topgevels, dateert
uit circa 1880.
De voorm. spaarbank met woning (Sytzamaweg 54) kwam in 1912 tot stand naar
ontwerp van H.A. Zondag. Het gepleisterde pand op complexe plattegrond is
uitgevoerd met imitatievakwerk. Op de Alg. begraafplaats (bij Baarderbuorren 4)
staat een baarhuisje uit circa 1900.

Augustinusga (Stiensgea)
(gemeente Achtkarspelen)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op de splitsing van de wegen van Buitenpost
naar Drachten, respectievelijk Surhuizum. Met de bouw van een zuivelfabriek in
1897 - in 1968 gesloten - kwam het dorp verder tot ontwikkeling. In
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1917 werd een Geref. kerk gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is Augustinusga
aan de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Geawei 15), oorspronkelijk gewijd aan St. Augustinus, is een
recht gesloten zaalkerk met een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits.
De toren stamt uit de 13de eeuw en verloor in 1895 zijn zadeldakvormige beëindiging.
De huidige gotische kerk kwam tot stand op initiatief van de cisterciënzers van
Gerkesklooster, waarschijnlijk in de 15de eeuw. Bij de restauratie in 1954-'57 heeft
men de rond 1870 weggebroken steunberen herbouwd. Het interieur wordt gedekt
door kruisribgewelven op T-vormige kraagstenen. Bij de restauratie zijn op de
gewelven enkele resten van schilderingen tevoorschijn gekomen, waarvan twee
engelenkopjes zichtbaar zijn gebleven. Tot de inventaris behoren een preekstoel met
omrankte getordeerde kolommen en wapens op de voorzijde van de kuip (circa 1650),
een herenbank (circa 1650), een koperen lezenaar (1778), een doopbekken (1742)
en een door E. Leichel gebouwd orgel (1883). Verder bevat de kerk grafzerken van
de geslachten Harckema (1652), Burmania (1679), Hania (1680) en Haersma (1759).
Op het kerkhof bevinden zich enkele omhekte zerken, waaronder die met
driepasversiering voor notaris J.H. Sickler († 1889). De eclectische pastorie
(Abrahamsplein 9) stamt uit circa 1870. Woonhuizen. De rond 1904 gebouwde villa
Geawei 24 vertoont neorenaissance-details. De notarisvilla De Woudenhof
(Skoalikkers 25), met terugliggend portiek en geflankeerd door puntgevels, is
opgetrokken in 1915 in nieuw historiserende vormen naar plannen van H.A. Pothoven.
Boerderijen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert Geawei 16, een kleine
boerderij met dwars geplaatst voorhuis. Vergelijkbaar, maar forser, is de boerderij
Skoalikkers 19 uit circa 1870. Legeloane 6 is een 19de-eeuwse keuterboerderij van
het kop-romptype. Bij de rond 1920 gebouwde keuterboerderij Blauforlaet 20 wordt
de overgang van kop naar romp gevormd door een krimp.
De wagenmakerij (Geawei 20) bestaat uit een hoog schuurgedeelte als
bedrijfsgedeelte en een aangebouwd tweelaags woondeel. De schuur heeft een houten
voorschot en een zijgevel met dakoverstek. In de kap bevindt zich het jaartal 1771.
De wagenmakerij is in 1960 gerestaureerd.
De poldermolen bij Oast 1, gelegen ten oosten van Augustinusga, is een houten
bok-tjasker, oorspronkelijk afkomstig uit Blessum. De molen is gerestaureerd bij de
overplaatsing in 1972 en daarna in 1988.
Surhuizum (Surhuzum). Dit wegdorp ten zuidoosten van Augustinusga is ontstaan
in de middeleeuwen. De Herv. kerk (Doarpsstrjitte 31), oorspronkelijk gewijd aan
St. Anthonius,
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is een driezijdig gesloten zaalkerk met een vrijstaande, ongelede toren. De rond 1300
opgetrokken toren heeft aan de bovenzijde wimbergen met klimmende friezen, die
overgaan in een achtkantige gemetselde spits. De forse toren wordt aan elke zijde
geschoord door twee zware steunberen. In 1817 zijn twee steunberen en de torenspits
vernieuwd en in 1898 is het geheel gerestaureerd. In de toren hangt een door Hans
Falck gegoten klok (1630). Een luchtboog verbindt de toren met de in 1614 uit
afbraakmateriaal van een voorganger gebouwde kerk. De zuidelijke ingangspartij
stamt ook uit die tijd. De driezijdige sluiting met dorisch poortje, voorzien van de
wapens van Eelco van Haersma, en de vergrote vensters dateren uit 1734. De kerk
bevat drie gebrandschilderde ramen uit 1743 van Ype Staak en een preekstoel uit
het derde kwart van de 18de eeuw. Op het verhoogde kerkhof bevinden zich enkele
delen van 17de-eeuwse zerken en een baarhuisje uit circa 1900. Het woonhuis
Koartwald 11 is gedateerd in de nokanker; 1817/1858. Het verenigingsgebouw (It
Langpaed 1) is gebouwd in 1928-'29 met expressionistische details naar plannen van
J.C. Velding en verbouwd in 1956. De stelpboerderij It Noard 5 uit 1933 kwam tot
stand naar plannen van R. Klazinga voor O.W. van Dijk.
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Bakhuizen (Bakhuzen)
(gemeente Gaasterlân-Sleat)
Dorp, ontstaan in de 12de of 13de eeuw op een keileemrug. De komvormige
nederzetting, die oorspronkelijke tot Mirns behoorde, maakte in de loop van de 18de
eeuw een zelfstandige ontwikkeling door en werd een katholieke enclave. Na 1850
breidde Bakhuizen zich in zuidelijke en zuidwestelijke richting uit. Na de Tweede
Wereldoorlog is de bestaande bebouwing verdicht.
De R.K. St.-Odulphuskerk (St. Odulphusstraat 67) is een pseudobasilikale kerk,
voorzien van een driezijdig gesloten koor met zijkapellen en een doopkapel tegen
de westtoren van vier geledingen met traptoren en ingesnoerde spits. De sobere
neogotische kerk verrees in 1913-'14 naar ontwerp van W. te Riele, ter vervanging
van een uit 1857 stammende voorganger. Het interieur wordt gedekt door netgewelven
(middenschip) en kruisgraatgewelven (zijbeuken). Tot de neogotische inventaris uit
het atelier F.W. Mengelberg behoren de kruiswegstaties met schilderwerk van M.C.
Schenk (1880) en het hoofdaltaar (1915). Het orgel is gebouwd door de gebroeders
Adema (1923; gerestaureerd in 1975). De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd
door atelier F. Nicolas (1914). De muur- en gewelfschilderingen - met onder meer
musicerende engelen, de kroning van Maria en de Kruisiging van Christus - zijn van
J. Ydema (1935-'41).
Op het kerkhof (1900) bevinden zich onder meer een Calvarieberg met
kruisiginggroep en enkele kruisvormige graftekens.
Woonhuizen. Het blokvormige eenlaags middenganghuis T. de Boerstraat 25
dateert uit 1865. St. Odulphusstraat 23 is een woon- en winkelpand met werkplaats
uit circa 1905. Het winkelgedeelte heeft een topgevel met decoratieve dakrand. St.
Odulphusstraat 35 is een eenlaags café-woonhuis met verhoogd middengedeelte uit
circa 1910. Het rond 1930 gebouwde eenlaags woon- en winkelpand St.
Odulphusstraat 2 is een hoekpand met afgeschuinde hoek.
Mirns (Murns). Dit gehucht ten zuiden van Bakhuizen, gelegen aan de vroegere
Zuiderzeekust op de Mirnser Klif, wordt voor het eerst vermeld in de 12de eeuw.
Op het kerkhof (Murnserdyk 24) van de in het midden van de 18de eeuw afgebroken
kerk staat een wit geschilderde enkele houten klokkenstoel met schilddak. De
klokkenstoel, die al in 1723 bestond, is na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog
in een lagere en bredere vorm herbouwd. Het eenlaags woonhuis Murnserdyk 12-14
uit 1882 vertoont neoclassicistische invloeden. De rond 1925 gebouwde stelpboerderij
‘Wielsicht’ (Wieldyk 9) heeft een melkkelder in het midden van het voorhuis. De
kleine Amerikaanse windmotor bij de Wieldyk aan de IJsselmeerkust dateert uit circa
1920 en bestaat uit een vakwerk mast, een windrad met twaalf bladen en een
windvaan.

Bakkeveen (Bakkefean)
(gemeente Opsterland)
Streekdorp, ontstaan in de late middeleeuwen als brinkdorp bij de uithof Mariënhof.
Vanaf 1685 liet de Drachtster Compagnie de Bakkeveense vaart graven, waarna in
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opdracht van jhr. Tjaerd van Aylva vanaf 1732 de huizen naar de vaart werden
verplaatst. Rond 1910 werd Bakkeveen een zelfstandig dorp.
De Herv. kerk (Tsjerkewal 8) is een

Bakkeveen, Landhuis De Slotplaats

neoclassicistische zaalkerk uit 1856, met driezijdige sluiting en houten geveltoren.
De Slotplaats (Foarwurker Wei 3) is een eenlaags landhuis met hoog opgaande
kap en bekronende dakruiter. Oorspronkelijk stond hier het voorhuis van een uit
1818 stammende boerderij, die behoorde tot het in 1837 afgebroken zogeheten
Blauwhuis. Het echtpaar Van der Goes-Van Harinxma thoe Slooten liet de boerderij
in 1922 tot landhuis verbouwen naar plannen van W.J. Gerretsen en P.H. Endt. Van
het voorhuis bleef onder meer de gevelsteen bewaard. Sinds 1986 heeft het gebouw
een horecafunctie. Het interieur bevat een haard met een marmeren schouw en een
betegeling uit later samengestelde tableaus. De voor- en achtertuin hebben een formele
aanleg uit 1922. De zonnewijzer stamt uit circa 1750. De parkaanleg bevat 17de- en
18de-eeuwse onderdelen, waaronder een zichtas aan de overzijde van de Bakkeveense
Vaart. In het westelijk gelegen sterrenbos, aangelegd begin 19de eeuw, staat op een
snijpunt van paden de zogeheten Burmaniazuil, genoemd naar jhr. E.H. van Burmania,
rond 1750 de bezitter van het Blauwhuis. In de bossen bevinden zich restanten van
een zogeheten speelschans, vermoedelijk uit de 18de eeuw.
Woonhuizen. Langs de Bakkeveense Vaart staan enkele huizen met aangebouwde
schuur, die via een krimp
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overgaan in een rijziger voorhuis. Voorbeelden hiervan zijn: Weverswal 13 (1753),
Foarwurkerwei 5 (1784) en Boszicht (Weverswal 32); de laatste heeft mogelijk ook
een 18de-eeuwse kern, maar is rond 1900 verbouwd. De met een sierspant uitgevoerde
brugwachterwoning (Weverswal 7) dateert uit circa 1900. Het in 1911 gebouwde
huis Weverswal 6 heeft jugendstildetails.
De boerderij (Mjumsterwei 37) is een kop-rompboerderij van mogelijk
18de-eeuwse oorsprong met een laag voorhuis en een lang schuurgedeelte. De
schaapskooi (bij Tsjerkewal 31) stamt uit de 19de eeuw en heeft een langgerekte
vorm met houten wanden. De voorm. herberg ‘Allardsoog’ (Jarig van der Wielenwei
14), gelegen ten oosten van Bakkeveen op de grens van Friesland, Groningen en
Drenthe, heeft een gevelsteen uit 1875, maar is in 1890 herbouwd. In de nabijheid
bevinden zich restanten van een 17de-eeuwse landweer.

Balk
(gemeente Gaasterlân-Sleat)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), vermoedelijk in de 13de of 14de eeuw ontstaan
bij de kruising van De Luts en de weg tussen Harich en Wijckel. Van de

Balk, R.K. St.-Ludgeruskerk en pastorie

15de tot de 18de eeuw was Balk van belang als centrum voor de boterhandel. Vanaf
de kruising bij de huidige Raadhuisbrug kwam aan weerszijden van De Luts in
zuidwestelijke richting een bebouwingslint met enigszins stedelijk karakter tot
ontwikkeling. Na 1850 breidde het dorp zich uit in zuidwestelijke richting en langs
de weg naar Harich en Wijckel. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen woonwijken
tot stand aan de zuid- en de noordzijde. Balk is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Van Swinderenstraat 6) is een vierzijdig gesloten zaalkerk uit
1728, voorzien van een deels opengewerkte geveltoren met ingesnoerde spits. Volgens
een gebrandschilderd raam uit 1729 heeft meester-timmerman Roelof Saegman de
kerk gebouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel (mogelijk 17de-eeuwse
delen) en deels uit 1912 daterende herenbanken met wapenschilden uit de tweede
helft van de 17de en eerste helft van de 18de eeuw. Het orgel is door de gebroeders
Lohman gebouwd (1843; gerestaureerd in 1974-'75).
De Doopsgez. kerk (Raadhuisstraat 27) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
rondboogvensters, gebouwd in 1862.
De R.K. St.-Ludgeruskerk (Raadhuisstraat 44) is een driebeukige basilikale kerk
voorzien van een toren van vier geledingen met traptoren en ingesnoerde spits. De
neogotische kerk verrees in 1882-'83 naar plannen van A. Tepe, ter vervanging van
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een voorganger uit 1845. Tot de inventaris behoren een door F. Mengelberg ontworpen
zandstenen hoofdaltaar (1899), afkomstig uit de St.-Michaëlskerk te Zwolle, een
door J. Blom vervaardigde communiebank (1900) en een Adema-orgel (1906). Rond
1940 zijn op de triomfboog schilderingen aangebracht door J. Ydema. De pastorie
(Raadhuisstraat 42) dateert uit 1903.
De voorm. Geref. kerk (Gaaikemastraat 3) is een zaalkerk, die de huidige vorm
kreeg bij een verbouwing in 1919-'20.
Het raadhuis (Dubbelstraat 2) is een diep pand met forse dakruiter, trapgevels en
een ingangsbordes met twee schildhoudende leeuwen. Het gebouw dateert

Balk, Raadhuis

blijkens de sierankers uit 1615; de voorgevel is in 1836 vernieuwd. In de dakruiter
uit 1793 hangt een door Gerard Koster gegoten klok (1615). Het raadhuis is in 1912
gerestaureerd, de dakruiter in 1974.
Het voorm. postkantoor (Dubbelstraat 1) is een hoekpand met afgeronde hoek,
gebouwd in 1877-'78 naar een ontwerp met neoclassicistische invloeden van J.I.
Douma. Het in 1989 gerestaureerde gebouw maakt sinds 1994 deel uit van het
gemeentehuis.
De voorm. R.K. lagere school (Raadhuisstraat 45-46) dateert uit 1929. Het pand
met uitgebouwde ingangspartij en expressionistische details is nu een dubbel
woonhuis.
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw dateren het diepe eenlaagspand Raadhuisstraat
68, voorzien van een schoudergevel met vlechtingen, en het diepe huis Van
Swinderenstraat 8, met een tuitgevel, sierankers en de jaartalankers ‘1633’. Huizen
met 18de-eeuwse trapgevels met toppilasters zijn Meerweg 4 en het eenlaagspand
Meerweg 9 met de jaartalankers ‘1706’. Balk heeft een aantal rijk gedecoreerde
18de-eeuwse klokgevels, zoals die van Van Swinderenstraat 29 uit 1767. Het diepe
huis Van Swinderenstraat 7 heeft een klokgevel uit 1789, waarvan het beeldhouwwerk
in Lodewijk XV-stijl het familiewapen en botermerk van de boterhandelaar Poppe
toont. Het
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interieur bevat onderdelen in sobere Lodewijk XVI-stijl. Een rijke klokgevel heeft
ook het diepe huis Raadhuisstraat 11, dat in 1793 met behoud van oudere delen is
gebouwd voor boterhandelaar Hans Ygrams. De interieurdelen uit de bouwtijd
vertonen een combinatie van Lodewijk XV- en XVI-vormen. De twee laatstgenoemde
huizen zijn in 1974-'75 onder leiding van Th.G. Verlaan gerestaureerd. De van
oorsprong 18de-eeuwse klokgevel van het diepe huis Raadhuisstraat 6, voorzien
van gebeeldhouwde decoraties met putti, is in 1875 vernieuwd. Enkele voorbeelden
van laat-18de-eeuwse diepe eenlaags huizen met kroonlijst en dakkapel zijn: Meerweg
5-7, Raadhuisstraat 9, Raadhuisstraat 10 en Van Swinderenstraat 32. Achter sommige
19de-eeuwse lijstgevels gaat een oudere kern schuil; zo heeft Meerweg 2 een
vroeg-17de- of mogelijk 16de-eeuwse kern. De laat-19de-eeuwse topgevel van
Meerweg 3 verbergt een 18de-eeuwse kern.
De vroeg-19de-eeuwse lijstgevel van Van Swinderenstraat 19 heeft een dakkapel
en een omlijste ingang met gesneden bovenlicht. Gaaikemastraat 1 is een eenvoudig
diep eenlaagspand, waarvan de aanzetkrullen van de topgevel zijn voorzien van de
datering ‘1850’. Rond 1890 gebouwd is de trapgevel in neorenaissance-stijl van het
eenlaags huis Lytse Side 2. Voorbeelden van eclectische eenlaagspanden uit de jaren
zeventig van de 19de eeuw met kroonlijst en dakkapel zijn: Van Swinderenstraat 11
en 12, Raadhuisstraat 2, Wyckelerdyk 6 en Rom Hiem (Wyckelerdyk 10); de laatste
met een tot dakkapel hoger opgetrokken middenrisaliet. Het in 1901 in
neorenaissance-stijl gebouwde forse herenhuis Dubbelstraat 1 maakt thans deel uit
van het gemeentehuis. Achter het huis staat een achtzijdige theekoepel uit 1846 met
overstekende, ingezwenkte kap. De arbeiderswoningen Gaaikemastraat 52-60 en
53-61 zijn in 1901 gebouwd voor de woningbouwvereniging ‘Eigen Haard is Goud
Waard’. Uit 1910 dateren de identieke diepe eenlaagshuizen Raadhuisstraat 52-53,
voorzien van een halfronde topgevelbeëindiging. Meerweg 8 is een eenlaags huis uit

Balk, Herenhuis Dubbelstraat 1

1912 met jugendstil-vormen en hoger topgevelgedeelte met driezijdig gesloten erker
met balkon. Het woon- en winkelpand Raadhuisstraat 24 kreeg in 1925 een
expressionistische gevel met etalages en middenportiek. Expressionistische vormen
heeft ook het woonhuis Raadhuisstraat 17 uit circa 1935.
Horeca. Het als hotel-café-restaurant gebouwde pand Dubbelstraat 5-9, thans
alleen café, dateert uit circa 1890. Het hotel-café Van Swinderenstraat 69 heeft een
pui uit circa 1900, waar in de boogtrommels met jugendstiltegeltableaus de voormalige
functies en naam zijn aangegeven: ‘Garage-Stalhouderij-Hotel-Teernstra’.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. coöperatieve veevoederfabriek ‘De Volharding’
(Lytse Side 14) is een laat-19de-eeuws, vijflaags fabriekspand. De eclectische eenlaags
directeurswoning (Lytse Side 13), met dakkapel en middenrisaliet, dateert uit circa
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1870. De eenlaags directeurswoning (Gaaikemastraat 48) van de zuivelfabriek heeft
een mansardedak en dateert uit 1897. Voor de in 1921 opgerichte particuliere
busonderneming M. de Boer & Zn. werd in 1931 naar ontwerp van K. Douma op
een U-vormige plattegrond een garage met twee flankerende woningen
(Wilhelminastraat 42-46) gebouwd.
Het trafohuisje (Lytse Side 3) dateert uit circa 1925 en is uitgevoerd in
expressionistische stijl.
Bruggen. Over De Luts zijn rond 1925 twee ijzeren ophaalbruggen aangelegd.
De smalle voetgangersbrug (bij Raadhuisstraat 32) is in 1994 vernieuwd. De
verkeersbrug (bij Van Swinderenstraat 69) is geheel in vakwerk uitgevoerd en kan
worden opgehaald door een van tandingen voorziene kwadrant met een draailier aan
te drijven.
Ruigahuizen (Rûgahuzen). Dit gehucht ten zuidwesten van Balk bestaat
hoofdzakelijk uit verspreide bebouwing. Op de Alg. begraafplaats (Tsjerkhofleane
2) staat een wit geschilderde enkele houten klokkenstoel met helmdak, gebouwd in
1956 nadat een voorganger in 1920 wegens bouwvalligheid was afgebroken. Erin
hangt een door Cyprianus Crans gegoten klok (1746). Het voorm. jachthuis
‘Mottekamp’ (Coenderssingel 4) dateert uit circa 1880 en is een gepleisterd, deels
onderkelderd eenlaagspand met een hoger opgetrokken, driezijdig middenrisaliet.
Aan de J. Jurjenssingel staat een aantal vroeg 20ste-eeuwse arbeidershuisjes. De
stelpboerderij Lutswal 11 dateert uit circa 1910. Op het erf van de boerderij
Rûchusterwei 16 staat een grote Amerikaanse windmotor uit circa 1920, bestaande
uit een gesloten onderbouw, een stalen mast, een windrad met achttien bladen en een
windvaan.

Ballum
(gemeente Ameland)
Esdorp op het eiland Ameland, ontstaan in de late middeleeuwen. Het bestaat uit een
deel met een driehoekige brink en een deel met het karakter van een streekdorp
(Camminghastraat). Aan de zuidzijde, ter plaatse van het huidige raadhuis, stond het
tussen 1405 en 1450 gebouwde Camminghaslot (gesloopt in 1828-'29). Ballum is
een beschermd dorpsgezicht.
De klokkentoren (bij Camminghastraat 14) is een vrijstaande, ongelede
zadeldaktoren, gebouwd in 1755 in opdracht van de familie Schwartzenberg thoe
Hohenlansberg ter vervanging van een houten voorganger. De toren is in 1870
verhoogd.
De Herv. kerk (Camminghastraat 14) is een sobere zaalkerk uit 1832, gebouwd
ter vervanging van een verderop gelegen middeleeuwse voorganger.
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Tot de inventaris behoort een bijzonder rijke maniëristische preekstoelkuip met
gecanneleerde corintische pilasters en panelen versierd met schelpmotieven en
bloemstukken. De in 1604 door Claes Jelles vervaardigde preekstoel is afkomstig
uit de Herv. kerk van Harlingen (aangekocht in 1771).
De Doopsgez. kerk (Camminghastraat 9) is een sobere zaalkerk uit 1883,
opgetrokken naar plannen van P. Ynsen.
Woonhuizen. Veel woonhuizen zijn van het voor Ameland karakteristieke type
commandeurshuizen. Deze diepe eenlaagspanden hebben een zadeldak tussen
puntgevels, voorzien van vlechtingen en twee lijsten - een muizetandlijst en daarboven
een bloklijst. De schouw is tegen de voorgevel geplaatst, wat leidt tot een
asymmetrische plaatsing van het zoldervenster. Boven dit venster zit een hijshaak.
Goede voorbeelden zijn Camminghastraat 35 (1676, herbouwd in 1859) en het als
dubbel huis uitgevoerde G. Kosterweg 10, met de jaartalankers 1731 (achter) en 1736
(voor). Later verbouwd en vereenvoudigd zijn: Camminghastraat 5 (1771), G.
Kosterweg 8 (1807) en Camminghastraat 39 (1852). Enkele huizen zijn tot
dwarsdeelboerderij verbouwd, waaronder: Camminghastraat 13 (1779), Nesserweg
1 (1780) en het dubbele huis G. Kosterweg 11-13 (1798), waarvan het oostelijk deel
een boerderijfunctie heeft.
De Alg. begraafplaats (Smitteweg 4) was oorspronkelijk het kerkhof van de in
1838 gesloopte 13de-eeuwse kerk. Opvallend is de enorme grafzerk voor Wytzo van
Cammingha († 1552) op de grafkelder van de Van Camminghas in het vroegere koor
van de kerk. De door Vincent Lucas in vroege renaissancevormen

Ballum, Alg. begraafplaats, Grafzerk voor Wytzo van Cammingha

rijk bewerkte hardstenen zerk toont een ridder in wapenrusting geflankeerd door
deugden. De zerk wordt beschermd door een recent stenen baarhuisje. De andere
grafstenen dateren vanaf 1789.

Beetgum (Bitgum)
(gemeente Menaldumadeel)
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Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal
van de Boorneboezem (Middelzee). Tot 1850 lag de bebouwing voornamelijk op en
rond de terp, daarna werd er aan de zuidzijde gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog
is Beetgum vooral aan de zuidoostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Buorren 13), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een aangebouwde consistoriekamer
tegen de toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. De toren, opgetrokken
in gele en rode baksteen en rijk versierd met gekoppelde rondboognissen, dateert uit
de 16de eeuw. In de toren hangt een 13de-eeuwse klok (1593). Het schip is in 1669
op initiatief van Isabella Schwartzenberg thoe Hohenlansberg in gotische stijl
herbouwd. De zuidgevel heeft twee ingangspoortjes met classicistische zandstenen
omlijsting en bevat een gedenksteen. De noordgevel is blind. Tot de 17de-eeuwse
inventaris behoren de preekstoel (1673), het doophek, de vrouwenbanken met
gesneden wangstukken en de tekstborden. Verder bevat de kerk een fraaie
maniëristische zandstenen epitaaf voor Johan Onuphrius Schwartzenberg († 1584)
en Maria von Grombach († 1564) - begonnen door Dirck Lieuwes en voltooid rond
1615 door Jelle Claesz. -, een herenbank (18de eeuw) en een door P. van Oeckelen
gebouwd orgel (1861).
Op het verhoogde kerkhof bevinden zich de grafkelder van de familie
Schwartzenberg en een bijzondere houten ‘grafsteen’ voor Klaasje Sytsma-Kuiken
(† 1968). De pastorie (Buorren 28) is een blokvormig neoclassicistisch pand uit circa
1850, voorzien van een deuromlijsting met composiete pilasters en een dakkapel met
serlianamotief. Het voorm. verenigingsgebouw (bij Buorren 28) uit circa 1880 heeft
een voorgevel met neorenaissance-elementen.
Het woonhuis Slachtersrige 6 is een eenvoudig pand uit 1726 met zadeldak tussen
topgevels.
Beetgumermolen (Bitgummole). Dit dorp ten oosten van Beetgum is ontstaan
uit het buurtschap ‘Bij de Molen’ of ‘Dijksterhuizen’, dat rond een molen bij de
voormalige zeedijk tot ontwikkeling kwam en in de 18de en
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19de eeuw uitgroeide tot een streekdorp met de naam Beetgumermolen. De
woonhuizen J.H. van Aismawei 18 en 58 en ‘Nieuw Aisma’ (J.H. van Aismawei 93)
zijn karakteristieke middenganghuizen in eclectische stijl, gebouwd rond 1870 met
een hoger opgetrokken middenpartij, versierd met pilasters of paneellisenen. De
kop-hals-rompboerderij Dyksterhuzen 32 dateert in oorsprong uit circa 1870. Het
lage voorhuis heeft een omlijste ingang met ionische pilasters. De omstreeks 1830
gebouwde herberg ‘Groot Terhorne’ (J.H. van Aismawei 52) - genoemd naar een in
1876 afgebroken state tussen Beetgum en Beetgumermolen - is een neoclassicistisch
pand met decoratieve kroonlijst en bij de begane grond een geleding met toskaanse
pilasters. In 1924 naar ontwerp van A. Nauta in expressionistische stijl gebouwd is
de Geref. kerk (J.H. van Aismawei 11), een kruiskerk met aan de zuidoostzijde een
toren met wimbergen en een tentdak. Kenmerkend is het gebruik van gekleurd glas
voor decoratieve elementen. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd
orgel (1899). De pastorie (J.H. van Aismawei 9) dateert eveneens uit 1924.
Engelum (Ingelum). Terpdorp ten zuidoosten van Beetgum. De Herv. kerk
(Tsjerkeleane 4) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits. De toren heeft mogelijk een middeleeuwse kern
en is herbouwd in 1887. De in 1773 herbouwde kerk is in 1975 door brand verwoest
en na restauratie in 1980 weer in gebruik genomen. De kerk bevat een 17de-eeuwse
preekstoel en onder de huidige vloer een 17de-eeuwse grafzerk voor de familie
Grovestins-Asscheberg. De pastorie (Tsjerkeleane 1) is een eclectisch middenganghuis
met hoger opgetrokken middenrisaliet, gebouwd in 1879 naar plannen van H.S.
Reisma.

Beetsterzwaag (Beetstersweach)
(gemeente Opsterland)
Streekdorp, ontstaan op een zandrug vanuit het westelijker gelegen Oud-Beets.

Beetsterzwaag, Kantongerecht

Al in de 17de eeuw roemde men het dorp om zijn fraaie buitenhuizen waarvan er in
1684 ten minste vier waren. Vooral in de 19de eeuw groeide deze hoofdplaats van
Opsterland uit tot een deftig dorp met ‘een kilometer adellijke huizen’ omringd door
parken en bossen. Tot 1940 hielden de huiseigenaren en grootgrondbezitters eventuele
grootschalige uitbreidingen tegen. Daarna werd Beetsterzwaag een forensendorp van
Drachten, met woonwijken haaks op de oude bewoningsas.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 15), nu SOW-kerk, is een driezijdig gesloten zaalkerk
voorzien van een ongelede toren met achtkantige spits. De in 1803-'04 gebouwde
kerk kreeg in de 20ste eeuw een dwars aangebouwde consistorie. In de toren hangt
een door Cornelis Crans gegoten klok (1739). Tot de kerkinventaris behoren een
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midden-17de-eeuwse preekstoel, herenbanken voor de families Van Lijnden en Van
Teijens, en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1856). Verder zijn er
gebeeldhouwde grafzerken met de wapens van de familie Fockens (1614 en 1635).
Op het kerkhof bevinden zich onder meer de omhekte zerk van O. van Teijens (†
1866) en een omhekt veld met voornamelijk 19de-eeuwse zerken van de familie
Harinxma thoe Slooten.
Van de voorm. Herv. kerk van Oud-Beets (bij Beetsterweg 22), gebouwd in 1889,
resteren na de sloop in 1984 nog slechts de fundamenten. Op de voormalige kerkvloer
zijn enkele gebeeldhouwde grafzerken schuin tegen elkaar opgesteld. Aan de ene
zijde de zerk in Lodewijk XIV-vormen van Augustinus Lycklama à Nijeholt († 1744)
en zijn vrouw Dijdo van Andringen († 1719) en aan de andere zijde twee zerken in
Lodewijk XV-vormen van de familie Scheltinga (1765 en 1773). Op het kerkhof
bevinden zich de grafkelder van de familie Van Lijnden (1878) en een omhekt veld
met treurende engel en zeven laat-19de-eeuwse zerken van de familie Lycklama à
Nijeholt. De nieuwe houten klokkenstoel en de klok dateren uit 1988.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 17), gebouwd in 1837-'39 als grietenijhuis en
verhoogd in 1909, is uitgevoerd in neoclassicistische vormen. Tot 1923 bood het
ook plaats aan het kantongerecht.
Het kantongerecht (Hoofdstraat 85) is een rijzig pand in ‘Um 1800’-stijl, gebouwd
in 1923 naar plannen van de rijksbouwmeester S. Wijn. Aan de achterzijde is een
lage conciërgewoning aangebouwd.
Harinxmastate (Van Harinxmaweg 1). Dit forse blokvormige, gepleisterde
landhuis heeft een hoger opgaand middendeel met attiekverdieping. De mogelijk
oudere kern van het huis werd in 1841 verbouwd in neoclassicistische stijl voor
grietman M.P.D. baron Harinxma thoe Slooten. Naar ontwerp van H.R. Stoett verrees
in 1877 aan de noordzijde een aanbouw met herenkamer. Bij een verbouwing van
1929, naar plannen van W.J. Gerretsen, werd het oorspronkelijke fronton vervangen
door een attiekverdieping. Verder kortte men het balkon aan de voorzijde in en kreeg
het huis quasi-18de-eeuwse vensters. Inwendig werden een voorhal en een grote hal
gecreëerd.
Het park in landschapsstijl werd rond 1845 ontworpen door L.P. Roodbaard, met
aan de noordzijde een voor zijn werk karakteristieke slingervijver. In de tuin bevinden
zich een 18de-eeuwse zonnewijzer, een ijskelder en een houten hondenhok (circa
1900). Het uit 1877 daterende koetshuis annex koetsierswoning (Van Harinxmaweg
3-5) is waarschijnlijk ontworpen door H.R. Stoett.
Lyndenstein (Hoofdstraat 3) is een rijzig landhuis met balkon en hoger opgaand
middendeel met fronton, gebouwd in 1821-'22 naar ontwerp van A. Bruinsma voor
grietman F.G.A.B. baron van Lijnden. Zijn zoon Reinhard
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bepaalde testamentair dat het huis een naar zijn jong gestorven dochter Cornelia
genoemd kinderziekenhuis moest worden. De ‘Corneliastichting’ kwam tot stand bij
een verbouwing in 1914-'17 naar plannen van J.J., M.A. en J. van Nieukerken. Zij
maakten ook de plannen voor de verbouw van het koetshuis (Hoofdstraat 5) tot een
L-vormig pand in late neorenaissance-vormen. Na de sloop van het in de voortuin
gelegen 17de-eeuwse huis ‘Nieuw Fockens’ in 1825 kon het uit 1822 daterende plan
van L.P. Roodbaard voor een tuin en overtuin in landschapsstijl worden gerealiseerd.
In de overtuin met langgerekte slingervijver staat sinds de reorganisatie door L.A.
Springer in 1915 een 18de-eeuws Neptunusbeeld, vervaardigd door Ignatius van
Logteren.
Lycklamahûs (Hoofdstraat 80) is een statig landhuis, gebouwd in 1824 als eenlaags
pand voor de weduwe

Beetsterzwaag, Lycklamahûs

C.J.A. van Humalda. In 1858 liet burgemeester J.A. Lycklama à Nijeholt de kap
opvijzelen en er een verdieping tussen bouwen. Naar plannen van O.M. Meek kreeg
het huis in 1902-'03 een balkon boven de ingang en een aanbouw. Het huis maakt
sinds 1977 deel uit van het gemeentehuis. Bij de verbouwing van 1902-'03 is het
koetshuis (Hoofdstraat 82) gepleisterd en zijn de deuren naar de achterzijde verplaatst.
De tuin en overtuin zijn in etappes vergroot. De door G.J. Veenstra ontworpen
tuinmanswoning (Hoofdstraat 78) uit 1926 bevat de wapensteen van het in 1825
gesloopte huis ‘Nieuw Fockens’.
Lauswolt (Van Harinxmaweg 6). Dit gepleisterde blokvormige landhuis, met
afgeschuind middenrisaliet afgesloten door een dakkapel, werd in 1867 gebouwd
naar plannen van S.A. van Lunteren voor jhr. A. Lycklama à Nijeholt. Ter plaatse
stond een boerderij uit 1640, in eigendom van Jan Jansz. Lauswolt. In 1878 kwam
het landhuis in bezit van R. baron Harinxma thoe Slooten. Zijn dochter Adriana Janke
- getrouwd met J. Bieruma Oosting - werd in 1928 eigenares en liet het huis door
W.J. Gerretsen verbouwen. Een jaar na haar overlijden in 1954 werd het verbouwd
tot hotel. Het door S.A. van Lunteren ontworpen, zeer diepe, landschapspark is in
1928 gemoderniseerd naar plannen van S. Voorhoeve.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Woonhuizen. Het mogelijk oudste woonhuis van het dorp is het sobere, diepe
huis Hoofdstraat 70, dat uit 1754 zou dateren. Karakteristiek zijn de grote deftige
herenhuizen met een sober neoclassicistisch karakter. Een goed voorbeeld hiervan
is het Andreaehûs (Hoofdstraat 84), gebouwd in 1835 in opdracht van notaris Arnold
Andreae en Geeske Fockema. De notariskoepel in de tuin werd rond 1870 gebouwd
voor hun zoon S.J. Fockema Andreae. Een ander goed voorbeeld is het herenhuis
Hoofdstraat 62. Na de aankoop als eenlaags woonhuis in 1868 liet R. baron van
Harinxma thoe Slooten het huis verhogen naar plannen van H.R. Stoett. Hij ontwierp
in 1870 ook het naastgelegen koetshuis (Hoofdstraat 60). Het herenhuis Bordena
(Hoofdstraat 31) werd in 1868 gebouwd voor dokter J. Lunsingh Tonckens. Dit huis
met gepleisterde hoeklisenen en eclectische vensteromlijstingen werd in 1895 tot
pastorie bestemd en in 1981 verbouwd. Het smalle gepleisterde Eysingahûs
(Hoofdstraat 46) kreeg in 1870 in opdracht van T.M. Lycklama à Nijeholt zijn huidige
aanzien met eclectische details naar plannen van K.J. Prakken. In 1877 verving men
het oostelijke deel van het oorspronkelijk bredere huis door een eclectisch eenlaags
huis met koetshuis. Van de eenlaags huizen heeft het oorspronkelijk dubbele, dwarse
woonhuis Hoofdstraat 30 een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong. De voorm. pastorie
Hoofdstraat 8 zal begin 19de eeuw zijn gebouwd. Andere voorbeelden van eenlaags
panden zijn Hoofdstraat 44 en de winkel Hoofdstraat 76, beide uit circa 1870.
Jugendstil-details heeft het in kalkzandsteen opgetrokken huis Hoofdstraat 75 (circa
1905) en jugendstil-tegeltableaus gemaakt door de firma Van Hulst heeft Hoofdstraat
34 (1908), een bakkerij met winkel naar plannen van L. de Goed. Een mooi voorbeeld
van een klein, met riet gedekt, landhuis in expressionistische stijl is De Zandhoeve
(Hoofdstraat 89), gebouwd in 1929-'30 naar ontwerp van S.A. Veenstra voor
burgemeester Jac. Bleeker. In 1961 is het huis verbouwd en uitgebreid.
Het voorm. commiezenhuis (Molenlaan 15), ook de ‘Kombuis’ genoemd, is een
gepleisterd eenlaagspand met rieten dak en een voorbouw met afgeschuinde hoeken.
In de 18de eeuw bood het onderdak van de opzichters van het gemaal.
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Armenhuizen. Het voorm. diaconie armenhuis (Hoofdstraat 79) is een langgerekt
diep pand uit het begin van de 19de eeuw. In 1854 werd het verbouwd en verhoogd
in opdracht van mr. Joh. Luden Anthz. Uit deze tijd stamt de tweelaags voorbouw
in neoclassicistische vormen. Het voorm. armenhuis Van Teijens Fundatie (Kerkpad
Oost 18) is een breed neoclassicistisch tweelaags pand met verhoogd middendeel,
gebouwd in 1858 voor Oene van Teijens en Etta Arnolda en verbouwd in 1930.
Boerderijen. De kleine kop-rompboerderij Bethlehem (Van Harinxmaweg 7)
stamt uit het midden of de tweede helft van de 17de eeuw. Sterk gerestaureerd is de
in de nokanker op ‘1748’ gedateerde, gepleisterde kop-hals-rompboerderij Poostweg
2. De rond 1800 gebouwde kop-rompboerderij Kerkepad Oost 41 heeft een
19de-eeuwse dwarse aanbouw. Door de melkkelder onder het voorhuis heeft de
kop-halsrompboerderij Kerkepad West 8 (circa 1865) een rijzig aanzien. De
stelpboerderij Beetsterweg 16 (circa 1870) vertoont neoclassicistische elementen.
De kop-hals-rompboerderij Fockensstate (Beetsterweg 2) is ontstaan uit een in aanleg
vroeg-17de-eeuwse state. Na diverse verbouwingen liet M. van Heloma in 1879 dit
landhuis grotendeels slopen en vervangen door het huidige gepleisterde en dwars
geplaatste voorhuis in neoclassicistische vormen, naar plannen van L. de Goed.
Horeca. Het logement Oud Boschlust (Hoofdstraat 2) is een gepleisterd pand met
omlopend balkon en een ongepleisterd stalgebouw, beide gebouwd rond 1850. De
veranda en uitgebouwde kamer zijn rond 1900 toegevoegd. In 1918 ontstond het
naastgelegen restaurant Boschlust (Beetsterweg 1).
Olterterp. Dit dorp ten noordoosten van Beetsterzwaag is in de middeleeuwen
ontstaan op een zandrug. De Herv. kerk (Achterwei 6), oorspronkelijk gewijd aan
St. Hippolytus, is een recht gesloten eenbeukige kerk voorzien van een ongelede
toren met ingesnoerde spits. De toren is in 1744 geplaatst tegen het laatmiddeleeuwse
schip, waarvan het muurwerk toen mogelijk is verlaagd. In de toren hangt een
waarschijnlijk in 1444 gegoten klok. Mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens liet
de kerk in 1912-'13 op een romantische manier restaureren. Tot de inventaris behoort
een preekstoel uit 1780, waarvan de kuip met evangelistenfiguren rust op een adelaar.
Verder zijn er diverse 17de- en 18de-eeuwse zerken en 18de-eeuwse rouwborden
voor de families Boelens, Hemminga en Lycklama à Nijeholt. Op het kerkhof staan
twee marmeren kruisen op rood zandstenen postamenten voor baron van Harinxma
thoe Slooten († 1881) en zijn vrouw († 1878). De familiebegraafplaats Boelens
(Aldhof ong.) werd in 1830 aangelegd op de plaats van de oude kerk van Olterterp
en bevat graven van B.A. Boelens († 1830) en A. Boelens († 1831). Uit circa 1860
stamt het tolhuisje (Van Harinxmaweg 14). Huize Olterterp (Van Harinxmaweg 17)
is gebouwd in 1907 voor A.P. van Boelens en haar echtgenoot jhr. R. Sandberg op
de plaats van het in 1906 afgebroken Slot Boelens uit 1793. Het ontwerp voor dit
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gepleisterde pand met groot schilddak, thans hoofdkantoor van ‘It Fryske Gea’, zou
zijn

Olterterp bij Beetsterzwaag, Herv. kerk

geleverd door spoorwegingenieur jhr. H.H. Sandberg van Boelens en werd uitgevoerd
met A. Velding als opzichter. Het koetshuis (1907) en mogelijk ook de dienstwoningen
Van Harinxmaweg 15 en 19, zijn van zijn hand. De voortuin en overtuin zijn mogelijk
rond 1830 ontworpen door L.P. Roodbaard. Eveneens uit 1907 is het voor A.
Beckeringh Lankhorst gebouwde herenhuis De Horst (Van Harinxmaweg 9), naar
een ontwerp met jugendstil-details van L. de Goed.

Berlikum (Berltsum)
(gemeente Menaldumadeel)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan als terpdorp enkele eeuwen voor het
begin van de jaartelling aan de monding van de Riedstroom op een kwelderwal.
Oorspronkelijk waren er twee dorpskernen: Tutgum (het noordoostelijk deel) en het
langgerekte Berlikum (het zuidwestelijk deel). De naam Tutgum is in de loop van
de 19de eeuw in onbruik geraakt. Berlikum vertoonde lang de kenmerken van een
handelsterp. Na circa 1850 nam de bebouwing sterk toe langs nieuw aangelegde
wegen. Eind 19de eeuw waren er verschillende fabrieken en een veiling in Berlikum
gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidoostzijde flink
uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkestrjitte 2) is een achtkantige centraalbouw voorzien van
een koepeldak met houten klokkenkoepel. De classicistische kerk werd in 1777-'79
gebouwd onder leiding van Willem Douwes, stadsbouwmeester van Harlingen, ter
vervanging van een voorganger. De afwisselend rechte en gebogen gevels hebben
een kroonlijst met trigliefen. De hoofdingang is een zandstenen poortje met dorische
pilasters en gebogen fronton met het jaartal 1778. In de klokkenkoepel hangt een
door Willem Wegewaert gegoten klok (1593). Inwendig wordt die koepel gedragen
door slanke zuilen, die weer rusten op vier dorische zuilen op hoge postamenten. Tot
de 18de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel en doophek in Lodewijk XVI-stijl
(1779), vervaardigd door Johann George Hempel, twee overhuifde herenbanken en
een door zuilen gedragen orgelbalustrade. Onder de
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Berlikum, Herv. kerk, interieur

houten vloer ligt een door Vincent Lucas gebeeldhouwde zerk uit 1547. De kerk
bevat een door Johan Mittenreither gebouwd orgel (1780).
Op het verhoogde kerkhof bevinden zich enkele 17de-eeuwse zerken en een
19de-eeuws ijzeren toegangshek met de tekst ‘Memento Mori’. De pastorie
(Tsjerkestrjitte 4) is een neoclassicistisch middenganghuis uit 1863 met hoger
opgetrokken middenrisaliet voorzien van een pilasteromlijsting en geblokte kroonlijst.
De in 1908 gebouwde consistorie (Tsjerkstrjitte 1) is een opvallend pand met
afgeschuinde, hoger opgetrokken hoekpartij, geaccentueerd door neorenaissance- en
jugendstil-detaillering. Op het dak liggen rode Lucas IJsbrandpannen.
De Doopsgez. kerk (Vermaningsstrjitte 3) is een zaalkerk uit 1841 met ingebouwde
woning. De voorgevel heeft een kroonlijst met fries en een ingang met
pilasteromlijsting en rondbogig fronton. Het orgel (1916) werd gemaakt door L. van
Dam & Zn. De huidige kerk verving de - later tot pakhuis verbouwde - schuilkerk
achter het woonhuis Buorren 61.
Woonhuizen. Het rond 1870 gebouwde pand Krússtrjitte 16 is een voorbeeld van
een éénkamerwoning met zadeldak tussen topgevels. Uit dezelfde tijd dateert het
eclectische herenhuis Oud Tichelwurk (Hofsleane 76), met hoger opgetrokken
middenrisaliet en een balkon op gekoppelde gietijzeren zuiltjes. Vergelijkbare
middenganghuizen zijn Krússtrjitte 4 en Wiersterdyk 9. Het herenhuis Oer de Brêge
(Tichelerdyk 4) uit circa 1870 heeft een decoratieve dakkapel en oeil-de-boeuf
vensters. Ernaast staat een grote houten loods in chaletstijl. Een samengesteld dak
met groot overstek en decoratief houtsnijwerk in chaletstijl heeft Hofsleane 1, een
villa met kantoor uit 1893. Het diepe pand Buorren 61 bezit een rijk gedecoreerde
voorgevel in neorenaissance-stijl uit circa 1900.

Berlikum, Woonhuis Hofsleane 1
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Opvallend zijn het tweekleurige metselwerk en de gevelbeëindiging in
jugendstil-vormen van het rond 1905 opgetrokken huis Buorren 94. Het woon- en
winkelpand Buorren 74 heeft een deels onderkelderde, vroeg-19de-eeuwse kern. De
winkelpui uit circa 1910 is uitgevoerd met bovenlichten en een borstwering van
geglazuurde baksteen.
Pakhuizen. Aan de Oost-Indische Opvaart staat het voorm. graanpakhuis De
Kamp 9 uit circa 1890, voorzien van getoogde vensteropeningen met luiken in de
zijgevels. Rond 1910 gebouwd is het pakhuis Tichelersdyk 24 met het opschrift ‘A.L.
Runia Aardappelhandel’ en siermetselwerk in gele baksteen.
De voetgangersbrug over de Oost-Indische Opvaart, in het verlengde van De
Piip, is een draaibare houten brug uit circa 1910.
Poldermolen ‘De Kievit’ (Sânwei 21), gelegen ten zuiden van Berlikum, is een
met riet gedekte achtkantige grondzeiler, voorzien van een vijzel. De in 1802
gebouwde molen bemaalde de Berlikumerpolder en is voor het laatst in 1995
gerestaureerd.
Wier. Terpdorp ten noordwesten van Berlikum. De Herv. kerk (Tsjerkepaed 24)
is een kleine eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een toren van drie
geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk is waarschijnlijk midden 12de eeuw
in baksteen opgetrokken. In de 18de of 19de eeuw heeft men de zuidgevel beklampt
en van steunberen voorzien. In de in 1881 naar plannen van F. Brouwer gebouwde
toren hangt een
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mogelijk 13de-eeuwse klok. Tot de inventaris behoren een grote grafzerk voor Jel
Lewtha, Goslick Hiddama en Sjouck van Jelgerhuis (gedateerd 1562 en 1593) en
verder een 19de-eeuwse overhuifde herenbank en preekstoel met dooptuin. De
pastorie (Tsjerkepaed 26) is een neoclassicistisch middenganghuis uit circa 1850.
De voorm. lagere school met aangebouwde onderwijzerswoning (Hegedyk 31-33)
is een tweeklassige middengangschool uit 1874 in eclectische vormen. De
onderwijzerswoning is een middenganghuis met vergelijkbare detaillering.

Blauwhuis (Blauhus)
(gemeente Wymbritseradiel)
Dorp, waarvan de naam is ontleend aan Het Blauwhuis, de zetel met blauwe
dakbedekking van het polderbestuur van het in 1632 drooggelegde Sensmeer. De
buurtschap kwam eind 18de eeuw tot ontwikkeling als katholieke enclave en werd
rond 1930 enigszins uitgebreid. Pas in 1950 kreeg Blauwhuis de status van dorp.
De R.K. St.-Vituskerk (Vitusdijk 27) is een forse driebeukige basilikale kruiskerk
met vijfzijdig gesloten koor, dakruiter, aangebouwde kapellen en een toren van drie
geledingen voorzien van een spits met frontalen. Aan de zuidzijde staat tegen het
transept een toren met tentdak. De neogotische kerk werd in 1868-'71 gebouwd naar
ontwerp van P.J.H. Cuypers, met C.H. Peters als opzichter, en is in 1991 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven op een alternerend stelsel van
kolommen en pijlers; de dwarskapellen hebben houten tongewelven. De polychromie
van het interieur en de muurschilderingen in koor en sacristie zijn oorspronkelijk.
De door atelier Cuypers-Stolzenberg geleverde inventaris, uitgevoerd door
Klumpkens, is nog grotendeels aanwezig, zoals het ciboriumaltaar, het triomfkruis
en de preekstoel. Uit de bouwperiode dateren ook de gebrandschilderde ramen van
J. Nicolas.
De pastorie (Vitusdijk 29) is gelijktijdig met de kerk naar ontwerp van P.J.H.
Cuypers gebouwd. Op het kerkhof bevinden zich een houten baarhuisje

Blauwhuis, R.K. St.-Vituskerk

(circa 1870), een kruisigingsgroep (1870) en enkele interessante grafmonumenten,
zoals het neogotisch grafmonument voor Klaas Jacobs Hettinga († 1886) en zijn
gezin, een grafmonument in de vorm van een Piëta voor pastoor G.J. Evers († 1892)
en een grafmonument met kruis en engel op postament voor S.Y. Ydema († 1917)
en zijn vrouw C.K. Witteveen († 1909).
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De R.K. lagere St.- Gregoriusschool (Looswei 4) is een middengangschool uit
1920-'21 met expressionistische details.
De woonhuizen Vitusdijk 31-35 zijn neoclassicistische eenlaags middenganghuizen
uit circa 1875.
Het klokhuis van Greonterp (Greonterp 10), ten zuidwesten van Blauwhuis, staat
op het omgrachte kerkhof van een in 1780 gesloopte kerk. Het klokhuis stamt uit
1822 en heeft een vierkante stenen onderbouw en een met leien gedekt piramidedak,
dat overgaat in een achtkantige spits. In het klokhuis hangt een door Steven Butendiic
gegoten klok (circa 1465).
De Herv. kerk van Westhem (Westhim) (Feytebuorren 1), gelegen ten zuidoosten
van Blauwhuis, is een driezijdig gesloten zaalkerk met ongelede zadeldaktoren. De
toren dateert uit de 13de eeuw en is in 1956 gerestaureerd. In de toren hangen een
klok uit 1353 en een door Jacob Noteman gegoten klok (1639). De kerk kwam in
1708 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger en bevat een
17de-eeuwse preekstoel en vier laat-18de-eeuwse grafzerken voor leden van de
familie Ykema.
De Herv. kerk van Wolsum (Wolsumerwei 11), gelegen ten noordoosten van
Blauwhuis, is een driezijdig gesloten zaalkerk met eclectische elementen, voorzien
van een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De rond 1870 gebouwde kerk bevat
een 17de-eeuwse preekstoel en een door L. van Dam gebouwd orgel (1915). In de
toren hangt een 15de-eeuwse klok.
Abbega (Abbegea). Dit terpdorp ten oosten van Blauwhuis is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Wartenterp 18) is een driezijdig gesloten zaalkerk
met een ongelede toren voorzien van een houten bovenbouw met omgang en
ingesnoerde spits. De middeleeuwse kern van de kerk is in 1809 ommetseld.
Vermoedelijk heeft men toen ook de torenopbouw aangebracht. In de toren hangt
een door Jacob Noteman gegoten klok (1647). De kerk bevat een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1923). Ten zuiden van het dorp staat aan het Hissemeer
een elektrisch gemaal (Twiska ong.), gebouwd in 1925 door het Waterschap Heeg.
Het trafohuisje uit dezelfde tijd levert via een bovenleiding stroom aan het gemaal.

Wolsum bij Blauwhuis, Herv. kerk
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Blesdijke, Boerderij Oldehof

Blesdijke
(gemeente Weststellingwerf)
Streekdorp, ontstaan in de late middeleeuwen langs de weg van Oldemarkt naar
Noordwolde.
De Herv. kerk (Markeweg 89) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren, gebouwd in 1843 ter vervanging van een in 1836 ingestorte middeleeuwse
voorganger. De geveltoren heeft neogotische details. De kerk is in 1933-'34 verbouwd.
Het interieur bevat enkele 17de-eeuwse grafzerken.
Boerderijen. De boerderij Oldehof (Markeweg 25) is een stelpboerderij met
aanbouwen in expressionistische vormen, gebouwd in 1931 voor de familie
Berkenbosch naar plannen van J. van Ommen. Hij ontwierp ook in 1933 de boerderij
Markeweg 62 is van het type timpe voor G. Reiners.
De Lindesas (Sasweg ong.), gelegen ten noorden van Blesdijke, is een zeewerende
keersluis in de Linde, waar deze de in 1828 aangelegde Nieuwe Lindedijk kruist. De
sluis werd in 1870 tot schutsluis omgebouwd, in 1927 herbouwd en in 1991
gerenoveerd.
De Blesse. Dit dorp ten oosten van Blesdijke is begin 19de eeuw ontstaan aan de
weg van Wolvega naar Steenwijk. De Herv. kapel (Steenwijkerweg 66) is een
gepleisterd zaalgebouw uit circa 1880. De windmolen ‘De Mars’ (Steenwijkerweg
50) is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw. De in
1834 gebouwde korenmolen is in 1927 van zijn wiekenkruis ontdaan en in 2000
gerestaureerd. Hiervoor is een uit Zwarte Haan afkomstig, in 1877 gebouwd achtkant
gebruikt. Het blokvormige trafohuisje (Steenwijkerweg 61) dateert uit circa 1930.

Blessum
(gemeente Menaldumadeel)
Terpdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen. In de omgeving van de kerk stonden
de stinzen van de families Ringia (Rinia) en Wissema (beide gesloopt in de 19de
eeuw). Tot in de 20ste eeuw bestond de dorpsbebouwing vooral uit boerderijen.
De Herv. kerk (Buorren 2), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een eenbeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde
spits. De noord- en oostmuur van het schip en koor met vroeg-gotische
spitsboogvensters stammen vermoedelijk uit het begin van de 14de eeuw. De kerk
werd rond 1500 deels vernieuwd. De vroeg-16de-eeuwse ingang heeft een kleine
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beeldnis en siermetselwerk en getordeerde colonetten in de omlijsting. De zuidgevel
is deels nieuw opgemetseld en mogelijk rond 1860 voorzien van grote
rondboogvensters, zoals ook in de koorsluiting. De toren heeft een mogelijk 13deof vroeg-14de-eeuwse kern en is in 1879 ommetseld en voorzien van de huidige spits
met onder de dakrand consoles met maskers. In de toren hangt een mogelijk
vroeg-14de-eeuwse klok.
De kerk bevat een in 1659 door Willem Meynerts gebouwd orgel, waarvan de
bekroning van de orgelkast en een gedeelte van de ornamenten waarschijnlijk dateren
van het herstel in 1789 door Johan Spoorman. Het orgel is verder nog hersteld in
1809 (A. van Gruisen) en gerestaureerd in 1995. Opvallend zijn de geschilderde
draperieën in de orgelnis. Tot de kerkinventaris behoren verder twee tekstborden uit
1657 en 19de-eeuws kerkmeubilair: mannen- en vrouwenbanken, twee overhuifde
herenbanken, twee halfronde kerkenraadsbanken binnen het doophek en een
preekstoel. Bijzondere grafzerken in de kerk zijn de rode zandstenen zerk voor Doca
van Rynghe (1478) en een door Benedictus Gerbrandtsz. gebeeldhouwde zerk (1551)
voor Aike Rynghe († 1542).

Blessum, Herv. kerk

Rond de kerk ligt een verhoogd kerkhof met onder meer een grafzerk uit 1635 en
een baarhuisje en toegangshek uit circa 1910.
De hekpijlers bij Buorren 1 behoorden bij Ringia State, een 15de-eeuwse stins,
die in 1832 werd vervangen door een boerderij. De twee vroeg-18de-eeuwse
gecanneleerde, vierkante pijlers worden bekroond door een gebeeldhouwde vaas in
Lodewijk XIV-stijl.
Woonhuizen. Uit circa 1860 dateert de éénkamerwoning Buorren 11. Voor een
notabele gebouwd is het middenganghuis Buorren 13-15 uit circa 1870.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Terphûs (Blessumerdyk 2) uit 1823 heeft
een onderkelderd voorhuis met zadeldak tussen topgevels bekroond door schoorstenen
met borden. Van hetzelfde type is de boerderij Buorren 3, met een woonhuisgedeelte
uit circa 1850 en een opvallend hoge schuur.

Blije (Blija)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling op een
kwelderwal. Bij de ten noorden hiervan kruisende wegen lag de (later gedempte)
haven van de Blijaër Vaart. Daar en aan de Voorstraat concentreerde zich de
bebouwing. Eind 19de eeuw is de lage terp grotendeels afgegraven, tot aan het
ringvormige pad rondom het kerkhof. Na de Tweede Wereldoorlog is Blije aan de
noord- en de zuidzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Voorstraat 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is
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forse een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren.
De romaanse toren met overwelfde benedenruimte verrees in de 13de eeuw, kreeg
vermoedelijk in 1741 de huidige beëindiging en werd in 1949-'52 gerestaureerd.
Rond 1540 kwam de huidige laat-gotische kerk met steunberen tot stand op de plaats
van een voorganger. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit 1858.
Tot de vroeg-18de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel met Lodewijk
XIV-motieven, twee overhuifde herenbanken en enkele knopbanken; verder is er
een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1870). Belangrijk is de in 1552 door
Vincent Lucas in vroege renaissance-vormen gehakte portretzerk voor Janke van
Unema († 1540) en Tet Wyboltsma († 1532). Het overlijden van Tet Wyboltsma was
waarschijnlijk aanleiding tot de herbouw van de kerk. Verder liggen in de kerk een
kinderzerk in gotische vormen voor Douwe van Aebinga († 1556) en een zerk voor
Bartel Tyaerda van Starkenborg († 1637). De voorm. pastorie (Voorstraat 31) is een
eclectisch middenganghuis uit 1871.
De voorm. Doopsgez. kerk (Hoofdstraat 12) is een driezijdig gesloten zaalkerk,
gesticht in 1807. De kosterij aan de voorzijde is rond 1935 vernieuwd. De kerk verloor
in die tijd zijn functie en werd als schuur in gebruik genomen.
Woonhuizen. Het eenlaagspand Farrewei 1-5 heeft een kopgevel met vlechtingen
en (mogelijk van elders afkomstige) vroeg-18de-eeuwse aanzetkrullen. Een
laat-18de-eeuwse oorsprong heeft het eenlaagspand Hoofdstraat 1, en ook Voorstraat
4, met een sobere Vlaamse gevel, zou kort vóór 1800 zijn gebouwd. Het herenhuis
Voorstraat 14 (nu winkel) dateert uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Het
middenganghuis Hoofdstraat 22 werd rond 1880 gebouwd als woonhuis annex
smederij. De vrijstaande rentenierswoning Voorstraat 26 (circa 1908) vertoont
jugenstil-kenmerken. Vergelijkbaar, maar soberder, zijn de rond 1910 gebouwde
woningen Farrewei 7, Stationsweg 12 en 14.
Boerderijen. De boerderij Tania State (Ljouwerterdijk 1) is een laat-18de-eeuwse

Blije, Station

kop-hals-rompboerderij met een gevelsteen uit 1794 boven de schuurdeur. Het
voorhuis is rond 1923 ingekort. Op de plaats van de Scheltema State heeft de familie
Boersma in 1872 de boerderij Boatebuorren 1, met dwars geplaatst voorhuis en hoger
opgaande middenrisaliet, laten bouwen. Het pakhuis tegenover Healebuorren 12
dateert uit circa 1860 en heeft een hoge kap en de ingang in de afgeschuinde hoek.
De herberg ‘Veldzicht’ (Hoofdstraat 3) is een diep pand met omlijste ingang,
gebouwd in 1885.
Het voorm. station (Stationsweg 47) is een eenlaagspand met iets uitspringend
deel, gebouwd in 1901-'02 als haltegebouw tweede klasse van de Noord-Friesche
Locaalspoorwegmaatschappij aan de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum-Metslawier
(opgeheven in 1936).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Boazum (Bozum)
(gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, voor het eerst genoemd in 995 en gelegen ten noorden van de Slachtedijk.
In de tweede helft van de 19de eeuw heeft de terpbebouwing zich verdicht.

Boazum, Herv. kerk, plattegrond

De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een
eenbeukige kerk met ronde apsis en een ongelede zadeldaktoren. De deels met tufsteen
beklede romaanse kerk dateert uit de tweede helft van de 12de eeuw, waarbij de
koortravee en de apsis het oudst zijn. In het tweede kwart van de 13de eeuw zijn die
delen in baksteen verhoogd. De bakstenen toren verrees eind 13de eeuw. In de toren
hangen twee klokken, waarvan één gegoten door Andreas Obertin (1633). In de
zuidmuur van het schip bevindt zich een poortje met korintische pilasters uit 1700.
Ook de westelijke vleugelmuren dateren uit die tijd. Bij de ingrijpende restauratie
van de kerk in 1939-'48, onder leiding van S.G. Walinga, zijn onder meer de romaanse
vensters aan de zuidzijde gereconstrueerd.
Inwendig wordt het schip gedekt door een houten tongewelf, het koor door een
stenen kruisribgewelf en de apsis door een stenen koepelgewelf in romano-gotische
vormen met neerhangend rozet en ribben die als kolonetten in de muur doorlopen.
Dit gewelf heeft een mogelijk uit het tweede kwart van de 13de eeuw daterende
schildering van de Majestas Domini in een vierpasomlijsting, omgeven door
evangelistensymbolen en heiligen. In de kerk liggen diverse grafzerken (16de-18de
eeuw), waaronder twee door Benedictus Gerbrandtsz. gebeeldhouwde maniëristische
zerken (1541 en 1543) voor Hessel en Age Walta. Tot de inventaris behoren verder
een door Agge Jans Monsma vervaardigde preekstoel (1691) en uit 1780: een
doophek, twee overhuifde herenbanken en de kerkbanken.
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Boazum, Boerderij Suderdyk 7

Het in 1783 door G. Heineman begonnen orgel werd in 1791 voltooid door Rudolf
Knol. De rijk gesneden kast is gemaakt door F. Twentrop en Antonio Solarno. De
pastorie (Altaplein 1) dateert uit 1883.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Waltawei 20) is in 1880 gebouwd
als een tweeklassige middengangschool. De voorm. Chr. lagere school (Waltawei
9), gebouwd in 1922 als tweeklassige middengangschool, vertoont expressionistische
details.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw stammen het eenlaags huis Dokter Miedemastrjitte
2, het tweelaags huis Dokter Miedemastrjitte 4 en het dwarse eenlaagspand Yn de
Bakkerij (De Havens 3), dat een op kolommen uitgebouwd tweelaags middendeel
heeft. Voorbeelden van middenganghuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw
zijn De Wilgen (Waltawei 4; 1858), met ingangsomlijsting en dakkapel, en Waltawei
16 (circa 1875), voorzien van een hoger opgetrokken middenrisaliet met eclectische
vensteromlijsting. De Havens 2 is een woonhuis met werkplaats uit circa 1900 met
chaletstijl-elementen. Dokter Miedemastrjitte 14-16 is een dubbel huis met verhoogd
middenrisaliet uit 1910. Het diepe huis Dokter Miedemastrjitte 12 is rond 1915
gebouwd. Zakelijk-expressionistische invloeden vertoont Waltawei 7 (circa 1935).
Boerderijen. Voorbeelden van kophals-rompboerderijen met onderkelderd voorhuis
zijn: Súderdyk 7 (1858), Yndyk 2 (1861) en Singel 2 (1871). De stelpboerderij Hegedyk
2 dateert uit circa 1870 en heeft aan de rechterzijde een gedeeltelijk uitgebouwde
melkkelder.

Boksum
(gemeente Menaldumadeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de
jaartelling aan de westzijde van de voormalige Middelzee. De kerk op de hoge terp
fungeerde in de middeleeuwen als baken voor de scheepvaart. In 1869 heeft men de
terp aan de noordwestzijde afgegraven. Over de terp loopt een kerkpad naar de
Oedsmawei en Buorren, de ringweg rond de terp.
De Herv. kerk (Sint Margrietwei 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Margaretha,
is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen
met ingesnoerde spits. Het schip met steunberen bevat 12de-eeuws tufsteenwerk. In
de vroege 14de eeuw, en ook in de 15de en 16de eeuw is de kerk vergroot en
verhoogd. De voormalige noordingang heeft een vroeg-16de-eeuwse
spitsboogomlijsting met halfronde colonetten, waarbinnen later een halfrond venster
is geplaatst. De toren is volgens een gedenksteen in 1843 herbouwd met gebruik van
oude stenen en vervolgens in 1879 ommetseld.
Tot de kerkinventaris behoren twee overhuifde herenbanken (1661 en 1826), een
17de-eeuws memoriebord voor de gevallenen in de slag bij Boksum in 1586 en een
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door Jan Harmens Camp gebouwd orgel (1675; gewijzigd door L. van Dam in 1798).
Opvallend zijn de geschilderde draperieën in de orgelnis. Onder de houten

Boksum, Herv. kerk

vloer ligt een door Pieter Dirxsz. gebeeldhouwde grafzerk in vroege renaissance-stijl
(1561) voor Worp van Juckema († 1560) en Anna van Mockema. Op het kerkhof
staat een baarhuisje uit circa 1860. De pastorie (Heechpad 1) is een neoclassicistisch,
middenganghuis uit circa 1850 met bijbehorend koetshuis.
De Geref. kerk (Oedsmawei 17) is een zaalkerk uit 1905 met houten geveltoren,
ingangsportaal en aangebouwde consistorie.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Hegedyk 1 heeft een onderkelderd
voorhuis, dat waarschijnlijk uit 1815 dateert; het schuurgedeelte is uit 1870.
Oedsmawei 11 is een forse kop-hals-rompboerderij, waarvan de rond 1860 gebouwde
schuur naar de ringweg is gekeerd en het (vernieuwde) woonhuis naar de terp. De
boerderij Hegedyk 9 heeft een blokvormig woonhuis in eclectische stijl uit circa
1870. De middenrisaliet met balkon op gietijzeren zuilen heeft een
palmettenbekroning. Links staat een aangebouwde wagenschuur. Het voorm. tolhuis
(Hegedyk 8), een eenvoudig eenlaagspand met zadeldak, staat op het talud van de
oude Middelzeedijk. Het tolhuis is gebouwd ten tijde van de aanleg van een grindweg
over deze dijk in 1825.

Bolsward (Boalsert)
Stad, ontstaan vanuit drie terpen aan een zijtak van de Marne. De meest noordelijk
terp werd rond het begin van de jaartelling op een oeverwal opgeworpen (hier verrees
in de 11de eeuw de St.-Martinikerk). Op enige afstand ten zuiden hiervan ontstond
in de 8ste eeuw (volgens de legende in 715) een tweede langgerekte terp met als kern
de huidige Hoogstraat en Heeremastraat. Vóór de 12de eeuw werd deze handelsterp
uitgebreid met een tweede hoogte (derde terp) ter plaatse van het begin van de huidige
Kerkstraat, destijds de verbindingsweg tussen de handelsterp en de kerkterp. In de
12de eeuw werd de Marnedijk aangelegd, die in het westen op de handelsterp aansloot
door middel van de Dijkstraat en de Marktstraat en in het oosten op de Broeredijk
(de plaats van de latere Sneekerpoort). Hierdoor verschoof de centrale
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Bolsward, Binnenstad vanuit het zuiden

as van de stad naar het noorden: de Marktstraat en de Jongemastraat (tot 1950 Polstraat
genoemd). De gekanaliseerde waterlopen langs de Dijkstraat en het Zand (Groot- en
Kleinzand) vloeiden aan de westzijde van de Marktstraat samen en vervolgden hun
weg oostwaarts om bij de Wipstraat met een knik hun weg als Dijlakker (Grote en
Kleine Dijlakker) te vervolgen. Aan de oostzijde bouwden de franciscanen vanaf
1281 een klooster. De Marktstraat ten noorden van de Nieuwmarkt ontstond
vermoedelijk na een stadsbrand in 1475.
In de 15de eeuw maakte Bolsward een bloeiperiode door. De stad werd de
belangrijkste van Westergo. In 1412 ging Bolsward deel uitmaken van de Hanze. In
1455 legde men de stadsrechten vast, waarbij de bekende franciscaner pater Jan
Brugman was betrokken. De rond 1380 aangelegde omwalling van de stad werd in
het begin van de 16de eeuw versterkt en voorzien van een dubbele omgrachting. In
1522 verrees op de kruising van de Broerestraat en de Kerkstraat de
O.L.-Vrouwekapel, bekend als ‘Capelle op de post’ (gesloopt in 1868). Bij de
Reformatie in 1580 werden de drie bestaande kloosters (van de minderbroeders,
witheren en begijnen) opgeheven; uiteindelijk bleef alleen de Broerekerk bewaard.
Door de verzanding van de Marne ging deze waterweg voor Bolsward verloren.
Havenplaats voor de stad werd Makkum. Via de Makkumer vaart werden veel
veeteeltproducten uitgevoerd. Toen de Bolswarder handel zich in de 17de eeuw op
Amsterdam ging richten, bracht dit voor Bolsward grote welvaart met zich mee. Er
werden trekvaarten aangelegd naar Workum (1620) en Leeuwarden (1648). Na een
periode van neergang nam de welvaart dankzij stijgende boterprijzen weer toe in de
loop van de 18de eeuw. Tussen 1823 en 1827 werden de stadspoorten gesloopt en
na 1874 verdwenen ook de stadswallen, behalve het Hoog Bolwerk. Aan de
zuidwestzijde legde men langs de stadsgracht de Stoombootkade aan. In 1839 werd
het vroeg-15de-eeuwse Jongemahuis afgebroken. De in 1840 gebouwde synagoge
deed als zodanig dienst tot de opheffing van de Joodse gemeente in 1911. In 1843
verhardde men de weg naar Sneek en in 1855 de weg naar Workum. De stoomtram
Sneek-Harlingen werd in 1882 in gebruik genomen en de lijn werd in 1886
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doorgetrokken naar Joure (opgeheven in 1948). In 1907-'08 kwam er een tramstation
aan de Snekerstraat (gesloopt rond 1990). In de binnenstad werden in 1896 enkele
grachten gedempt, met als belangrijkste de Bargefenne en de Skilwyk.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

88

Bolsward, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(Herv.) Grote- of St.-Martinikerk (zie p. 88)
Broerekerk (p. 90)
Doopsgez. kerk (p. 90)
R.K. St.-Franciscuskerk (p. 90)
R.K. St.-Martinuskerk (p. 91)
Ons Gebouw (p. 91)
Geref. kerk (p. 91)
Sint-Anthonygasthuis (p. 91)
Armhuis (p. 91)
Weeshuis (p. 91)
Huize St. Martinus (p. 91)
Stadhuis (p. 92)
Kantongerecht (p. 93)
Bewaarschool (p. 93)
Naaischool (p. 93)
Openbare lagere school nr. 1 (p. 93)
Heeremahuis (p. 93)
hotel Wiebes (p. 95)
hotel Altena (p. 95)
café-restaurant De Groene Weide (p. 95)
sociëteitsgebouw De Doele (p. 95)
warenhuis Appelmarkt 10 (p. 95)
Spaarbank (p. 95)
drukkerij Nieuwmarkt 7 (p. 95)
Molendraai (p. 96)

Aan de Snekerstraat werd in 1882 de Koninklijke Nederlandsche
Melkproductenfabriek (gesloopt rond 1990) gevestigd en aan de Harlingerstraat in
1893 de Hollandia zuivelfabriek (verbouwd tot Nestlé-fabriek). Voor de arbeiders
van de laatstgenoemde fabriek bouwde men woningen aan de Eerste, Tweede en
Derde Hollandiastraat (1906-'14). Het belang van de stad als centrum voor de
zuivelindustrie werd benadrukt door de vestiging van de Rijks-zuivelschool (1904).
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Aan de Snekerstraat werd in 1913 het Julianapark aangelegd. Tussen dit park en
de stad werd het plan Zuid (vroeger Rooie Dorp genoemd) ontwikkeld, naar ontwerp
van W. van Straten. De eerste straat kwam in 1917 gereed. Aan de noordoostzijde
van de stad bouwde men in 1922 de Gasthuissingelbrug. Pas na de Tweede
Wereldoorlog ontstond aan de overkant hiervan een nieuwe woonwijk, gevolgd door
verdere stadsuitbreidingen aan de noord- en oostzijde van de stad. Veranderingen in
het centrum bleven voornamelijk beperkt tot de sloop in 1969 van de oude Geref.
kerk (1889), waardoor ruimte ontstond voor een plein: het huidige Raadhuisplein.
Bolsward is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Martinikerk (Groot Kerkhof 24) [1] is een forse
driebeukige pseudobasilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie
en een ingebouwde zware zadeldaktoren van vijf geledingen. Archeologisch onderzoek
toonde aan, dat er ter plaatse al in de late 11de-eeuw een eenbeukige tufstenen kerk
bestond met toren en rond gesloten koor. In het muurwerk in de kap boven de
noorderzijbeuk van de huidige kerk is 14de-eeuws tufsteen zichtbaar. Dit wijst erop,
dat de kerk - vanaf 1250 moederkerk van Westergo - in de 14de eeuw aan de oostzijde
werd uitgebreid met twee traveeën en een koor. Uit die vroege 14de eeuw tijd stamt
ook een - later in de zuiderzijbeuk geplaatst - vroeg-14de-eeuws reliëf in rode
zandsteen met een voorstelling van Maria en St. Maarten te paard. Vanaf het eerste
kwart van de 15de eeuw verrees aan de westzijde een forse toren. Volgens een
opschrift in het koor begon men in 1446 met een grootscheepse kerkverbouwing.
Deze starte met de bouw van het westelijke deel van het schip, waarvan de kap in
1450 (d) gereed kwam. Ook zijn toen de laat-gotische ingangsportalen aan de noorden de zuidzijde van de kerk toegevoegd. De
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oostelijke twee schiptraveën en het forse gotische koor met steunberen kwamen
vervolgens in 1461 (d) gereed. Met de toevoeging van de sacristie aan de noordzijde
werd de verbouwing in 1466 afgesloten. De twee bovenste torengeledingen zullen
niet eerder dan in het derde kwart van de 15de eeuw zijn gebouwd; de huidige
zadeldakbeëindiging is op zijn vroegst 17de-eeuws. In de toren hangen een door
Stephanus (1320) en een door Goebel Zael gegoten klok (1533). Bij een
herstelwerkzaamheden in 1647 is hoogstwaarschijnlijk de tweelaags sacristie verlaagd
en met de noorderzijbeuk onder één zadeldak gebracht. Bij de gedeeltelijke restauratie
in 1908-'09 heeft men het noordelijke ingangsportaal gesloopt. Er volgden restauraties
in 1955-'58, onder leiding van A. Baart jr., en in 1987-'88.
Het wit gepleisterde interieur maakt, mede door de breedte van de zijbeuken, een
lichte en ruime indruk. De zijbeuken worden gedekt door stenen kruisribgewelven,
met uitzondering van de langs de toren doorlopende delen, die vanwege de zetting
van de toren houten tongewelven hebben gekregen. Het middenschip heeft zware
ronde kolommen met lijstkapitelen.

Bolsward, (Herv.) Grote of St.-Martinikerk, plattegrond

Bolsward, (Herv.) Grote of St.-Martinikerk (1989)

Dit middenschip en het koor worden gedekt door stenen stergewelven tussen hoog
opgaande gordelbogen.
Mede gezien de opmerkelijke granaatappelvormige afsluiting van de trekbalken
in de kap van het koor zullen deze gewelven tien tot twintig jaar later zijn aangebracht.
Door de hoge nissen met schilderingen van figuren ten halve lijve, wapens en
spreukbanden met tracering en vooral ook door de tot op de grond doorlopende
schalken van de gewelfribben, maakt het koor een rijzige indruk. In de noordbeuk
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bevinden zich enkele tamelijk goed bewaarde gewelfschilderingen met scènes uit
het leven van Christus, aangebracht tussen 1466 en 1480.
De kerk heeft een bijzonder rijke inventaris. Het houtsnijwerk van de drie
koorbanken uit circa 1490 wordt gerekend tot het belangrijkste bewaard
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Bolsward, (Herv.) Grote of St.-Martinikerk, koorbanken

gebleven middeleeuwse houtsnijwerk uit de Noordelijke Nederlanden. Kwalitatief
gezien het meest waardevol is het houtsnijwerk van de grotere bank aan de noordzijde
van het koor die in 1883 uit de Broerekerk is overgebracht. Afgebeeld zijn onder
meer: Christus' Verzoeking in de woestijn, twee apostelfiguren, scènes uit het leven
van Maria, scènes uit de geschiedenis van Judith en Holofernes en het stadswapen.
De kleinere bank aan de noordzijde van het koor toont onder meer: St. Maarten,
Salomo's Oordeel, Abraham's Offer en het Laatste Oordeel. De dubbele koorbank
aan de zuidzijde van het koor is versierd met voorstellingen van de Mannaregen, St.
Catharina, St. Barbara en in het midden St. Christoforus en St. Joris. Verder hebben
de koorbanken op de lezenaars afbeeldingen van kerkvaders en evangelisten. De
misericordes verbeelden spreekwoorden en hebben gotische traceringen in de
achterschotten. De imponerende preekstoel, vervaardigd in 1660-'62 naar ontwerp
van Gerben Wopckesz., is één van de rijkst versierde barokke preekstoelen van
Nederland. Twee adelaren en een engel dragen de rijk versierde kuip. Op de panelen
zijn de vier jaargetijden uitgebeeld. De in drie etages - elk met tafelement en zuilen
- opgebouwde bekroning van het klankbord wordt afgesloten door een adelaar met
keizerlijke kroon. Het timmerwerk

Bolsward, Broerekerk (1997)

van deze preekstoel is van Pieter Jurjensz., de panelen van beeldsnijder Johannes
Kinnema en de kolommen van Pieter Pietersz. Posthuma.
Tot de inventaris behoren verder een gotisch doopvont in Namense hardsteen,
afkomstig uit de kerk te Kuinre, een gotische kast en piscina in de sacristie en een
overhuifde Vroedschapbank met driedelige bekroning en snijwerk van Jacob Sydses
Bruinsma (1726). Het door Albertus Anthoni Hinsz gebouwde orgel (1778-'81;
uitgebreid door firma L. van Dam & Zn. in 1860) heeft een door Jan Nooteboom
ontworpen kast met het wapen van de schenker: Franciscus Elgersma. Het snijwerk
is vervaardigd door Hermannus Berkebijl. In het koor liggen diverse grafzerken voor
leden van de familie Monsma, waaronder een 16de-eeuwse zerk in vroege
renaissancevormen (hergebruikt in 1766). Verder zijn er onder meer twee zerken
van meester B.G. (Benedictus Gerbrandtsz.) voor Tyerck van Walta (1545) en Tydt
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Heerma (1547), een zerk voor Sits van Cammingha († 1574) en Godschalk van
Heerema († 1611), gemaakt door Hans Lourens Schuyneman in 1620. Het
neoclassicistische grafmonument voor de dichter Gysbert Japiks († 1666) is in 1823
vervaardigd door P.J. Gabriël. De in 1881 bij de kerk gebouwde pastorie (Groot
Kerkof 1) is ontworpen door H.M. Poederbach.
De voorm. Broerekerk (Broereplein 10) [2] is een driebeukige pseudobasilicale
gotische kerk met diep, driezijdig gesloten koor. De kerk was de kloosterkerk van
het in 1270 gestichte minderbroeder- of franciscanenklooster, dat in 1503 afbrandde
en na de herbouw opnieuw werd verwoest in 1580. De voor een bedelorde
karakteristieke kloosterkerk ontstond vanaf 1281 in twee kort opeenvolgende
bouwfasen, waarvan de laatste mogelijk tot 1313 doorliep. Het gebouw heeft een
rijk uitgevoerde westgevel met klimmende boogfriezen en bezit inwendig bakstenen
zuilen met lijstkapitelen. De kerk is hersteld in 1623 en 1779 en onderging in 1903-'07
een restauratie naar plannen van Ed. Cuypers, uitgevoerd door J. Wesseling. Bij een
grote brand in 1980 werden de kap en de houten gewelven verwoest, waarna de kerk
in 1986 zonder kap is hersteld. In de westelijke zijbeuk zijn grafzerken bijeengebracht,
waaronder enkele met gotisch randschrift.
De Doopsgez. kerk (Skilwyk 29) [3] is een recht gesloten zaalkerk met dakruiter.
De voorgevel van deze in 1784 gebouwde neoclassicistische kerk heeft een fronton
met eikenbladfestoenen in Lodewijk XVI-vormen. De omlijste ingang met dorische
halfzuilen stamt van een verbouwing in 1808. De kerk bevat een door H.H. Freytag
gebouwd orgel (1810).
De R.K. St.-Franciscuskerk (Grote Dijlakker 8) [4] is een grote kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een slanke, terzijde staande toren met afgeschuinde hoeken,
iets dikker bovenstuk met fialen en een achtkantige spits. De in sobere
expressionistische vormen uitgevoerde kerk werd in 1932-'34 gebouwd naar plannen
van Dom. P. Bellot en H.C. van der Leur, ter plaatse van een voorganger uit 1846.
In het interieur is

Bolsward, R.K. St.-Franciscuskerk, interieur
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Bolsward, Geref. kerk

veel decoratief kleurrijk metselwerk toegepast. De ingang wordt geflankeerd door
een Mariakapel en een doopkapel. Tot de inventaris van de kerk behoort het beeld
van O.L. Vrouwe van Zevenwouden uit het tweede kwart van de 13de eeuw op een
voetstuk uit circa 1770. Altaar en tabernakel, uitgevoerd in zware art déco-vormen,
zijn in 1947 geplaatst. In het transept staan in nissen beelden van St. Jozef, St.
Vincentius en St. Willibrordus. In 1933 is een pastorie (Grote Dijlakker 7) bij de
kerk gebouwd naar ontwerp van H.C. van der Leur.
Overige kerken. De voorm. R.K. St.-Martinuskerk (Grote Dijlakker 41) [5] is een
driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor in Willem II-gotiek, gebouwd in
1848-'49 naar plannen van Th. Molkenboer. Naar plannen van H. Hardeman heeft
men de kerk in 1908 vergroot. Na samenvoeging van de parochie met die van de
St.-Franciscuskerk werd de kerk in 1934 versoberd en verbouwd tot jeugdcentrum.
Ons gebouw (Broereplein 7) [6] is in 1893 gebouwd als evangelisatiegebouw,
bestaande uit een kosterswoning met vergaderzaal. J. van Reenen maakte het ontwerp
in opdracht van de Vereniging voor Evangelisatie. Het pand werd in 1922 verbouwd
tot openbare leeszaal naar plannen van J. Wesseling en bleef tot 1982 als zodanig in
gebruik. De Geref. kerk (Gasthuissingel 33) [7] is een kruiskerk met dakruiter,
gebouwd in 1928-'29 in zakelijk expressionistische vormen naar plannen van J.H.
van der Veen. De pastorie (Nanne Reynstraat 1) stamt uit dezelfde tijd.
Het voorm. Sint-Anthonygasthuis (Nieuwmarkt 38) [8], voor het eerst genoemd
in 1452, werd na 1522 ook aangeduid als ‘Rijcke’ gasthuis. In de 17de eeuw kwam
het in gebruik als proveniershuis. Het pand werd in 1778-'84 gesloopt en als gasthuis
herbouwd in zijn huidige vorm naar plannen van Jan Nooteboom. De strakke
langgerekte gevel in Lodewijk XVI-stijl heeft een middenrisaliet met zandstenen
ingangsomlijsting. De haakse uitbouw aan de achterzijde wordt afgesloten door een
fronton met houtsnijwerk van Hermannus Berkebijl. Hij maakte ook het snijwerk
van de op de verdieping van deze uitbouw ingerichte voogdenkamer. Deze kamer
bevat verder stucwerk van Adolph Schaack en een schoorsteenstuk en zes behangsels
van Christoffel Frederik Franck. De gasthuisgangen hebben tegellambriseringen met
bloemstukken (1779), gemaakt door de Bolswarder kleibakkerij. Het hoofdgebouw
werd in 1918-'20 naar plannen van G.J. Veenstra gerestaureerd en in 1958 verbouwd
tot appartementen. Aan de oostkant verrees in 1874 naar plannen van H. Bouma een
haakse vleugel die doorliep tot in de achter het gasthuis liggende tuin, waar enkele
zogeheten Tuinkamers ontstonden (Nieuwmarkt 28-36). Gezamenlijk vormden ze
de ‘Eerste Afdeling’. In 1867 kwam aan de noordzijde van de tuin het Klein Gasthuis
(Klein Gasthuis 1-23) tot stand, een aantal kamerwoningen voor minvermogenden
naar plannen van L. Levoir. In 1921 voegde men enkele woningen toe. Bij een
renovatie in 1983 werden de woningen grotendeels vernieuwd. Dit deel van het
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gasthuis vormde de ‘Tweede Afdeling’ samen met de acht woningen van het
zogeheten Streekje (Nieuwmarkt 35-49), gelegen op een achterterrein tegenover het
hoofdgebouw. Deze woningen uit 1907, naar ontwerp van J. Dijkstra, met
neorenaissance- en jugendstilinvloeden zijn in 1977 gerenoveerd.
Het voorm. armhuis ‘Hendrik Nanneshof’ (Broerestraat 6) [9] werd in 1522
gesticht door Hendrik Nannes en Catrijn Epes in een pand aan de Kerkstraat. In de
18de eeuw volgde een uitbreiding aan de Broerestraat. De vleugel aan de Kerkstraat
werd in 1861 geheel vervangen door een neoclassicistische nieuwbouw met sobere
ingangsomlijsting naar plannen van D.G. de Jong. Bij een verbouwing door J.A. van
der Kloes in 1873 verrees aan de oostkant een turfhuis in neorenaissance-vormen.
De tussenliggende vleugel aan de Broerestraat werd 1925 naar plannen van J.P.
Postma vervangen door de huidige. De betimmeringen in Lodewijk XV-stijl van de
toen gesloopte voogdenkamer uit 1777 (gemaakt door Dirk Embderveld) heeft men
herplaatst in de nieuwe vleugel. Het schoorsteenstuk is mogelijk van de hand van
Christoffel Frederik Franck. Het complex is in 1987 gerenoveerd.
Het voorm. weeshuis ‘Hid Herohof’ (Kerkstraat 51) [10] werd in 1553 gesticht
door Hid Hero Jelbethsdr. Van een verbouwing in 1562 resteert een maniëristische
gevelsteen met een vrouwenfiguur die het vuur der zonden blust. Het weeshuis werd
begin 17de eeuw uitgebreid en kreeg in 1660 een poortje waarvan het beeldhouwwerk
bewaard is gebleven. Een in 1808 opgetrokken achtervleugel werd in 1875 en 1877
in delen vervangen naar plannen van H. Bouma. In 1865 verving men het oude
hoofdgebouw door het huidige pand met souterrain, attiekverdieping en middenrisaliet
met dakkapel, uitgevoerd in eclectische vormen naar ontwerp van L. Levoir. Binnen
geven trapjes in de hal toegang tot de voogden- en voogdessenkamer. De hal heeft
stucwerk van G. en J. Kool en bevat enkele gedenkborden en portretten. Het in 1951
en 1978 ingrijpend gewijzigde weeshuis biedt momenteel plaats aan Stadslogement
Hid Hero Hiem.
Het voorm. Huize St. Martinus (Grote Dijlakker 4-6) [11]. Dit R.K.
Liefdesgesticht werd gevestigd in het in 1850 daartoe aangekochte Elgersmahuis,
een fors pand met 18de-eeuwse kern. In dit Elgersmahuis lieten Franciscus Elgersma
en Pyttie Algra in 1741 een pronkkamer inrichten met een illusionistisch beschilderd
plafond. Bij een verbouwing in 1776-'78, in opdracht van Nicolaus Elgersma en
mogelijk naar plannen van Jan Nooteboom, kreeg het gebouw een deuromlijsting in
Lodewijk XVI-stijl. Het interieur werd voorzien van een rijke stucdecoratie in
Lodewijk XVI-vormen door Adolph Schaack, met snijwerk van Hermannus Berkebijl.
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Ongeveer een halve eeuw nadat het Liefdesgesticht in het pand werd gevestigd, in
1901, verwierf het gesticht het om de hoek gelegen huis Nieuwmarkt 4-8. (Hier was
tot 1979 het damespension Martinushuis gevestigd). Na het aankopen van de
tussenliggende panden kwam in 1924-'25 een verbouwing en vergroting tot stand
naar plannen van J.A. Adema, waarbij ook een neogotische kapel verrees. In 1984-'86
is het complex tot wooneenheden verbouwd.
Verdedigingswerken. Langs het Hoog Bolwerk bevinden zich restanten van de
16de-eeuwse omwalling. De omgrachting is in zijn hoofdvorm bewaard gebleven.
Het stadhuis (Jongemastraat 2) [12] verrees in 1614-'17 ter plaatse van een
voorganger uit 1474 en wordt beschouwd als het hoogtepunt van het Friese
maniërisme. De uitvoering lag in handen van stadstimmerman Abraham Jacobs en
stadsmetselaar Marten Dominici, terwijl de burgemeester en kistenmaker Jacob
Gysberts werd betaald voor het maken van een houten maquette. Mogelijk leverde
ook steenhouwer Hendrick (Hansen) van Zwolle een aandeel in het ontwerp. Andere
betrokken steenhouwers waren Jan Pyters, Hans Lourens Schuyneman en Hans en
Hendrik Minneman.
Het souterrain - dat oorspronkelijk de waag en een corps de garde huisvestte wordt afgesloten door een dorische lijst. De bel-etage heeft horizontale zandstenen
banden en in baksteen uitgevoerde ionische zuilen. De afsluitende balustrade gaat
in het midden over in een topgevel met band- en rolwerk met een superpositie van
twee paar korintische zuilen. Het geheel wordt bekroond door een achtzijdige
klokkentoren met opengewerkte houten carillon-koepel. Hierin hangen klokken van
Hans Falck (1619) en Petrus Overney (1680) en een carillon uit 1955. Het zandstenen
ingangsportaal met ionische zuilen in rijke maniëristische vormen wordt afgesloten
door een composiete aedicula met daarin een beeld van de deugd Justitia
(gerechtigheid), geflankeerd door Spes (geloof) en Fides (hoop) en op het afsluitende
fronton Charitas (liefde). De beelden van Justitia en Charitas worden toegeschreven
aan Hans Lourens Schuyneman. De Gevangenpoort aan de zijde van de Wipstraat
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heeft ionische pilasters en een aedicula met de deugd Fortitudo (standvastigheid),
toegeschreven aan Jan Pyters. Deze poort geeft via een gang en een trap toegang tot
het cachot op de stadhuiszolder. Het trapbordes naar de hoofdingang heeft Jan van
Nijs in 1768 vernieuwd in Lodewijk XV-stijl. Achter de ingang bevindt zich de
oorspronkelijk als vierschaar ingerichte centrale hal; hier hangt een schilderij van
het Salomonsoordeel (1619). Ter extra ondersteuning van de klokkentoren bracht
men in 1730 in de hal een natuurstenen zuil aan. De huidige burgemeesterskamer
bevat een zuilenkast uit 1617. In de raadzaal bevindt zich een maniëristische schouw
met zandstenen wangen en rijk gesneden boezem. Het eveneens rijk gesneden
raadhuisportaal met ionische zuilen en korintische aedicula werd in 1615 gemaakt
door Jacob Gysberts. De moerbalken van de zoldering rusten op zandstenen consoles
met afbeeldingen van deugden, mogelijk vervaardigd door Jan Pyters.
De 1784 aan de zijde van de Wipstraat gebouwde boter- en kaasmarkt werd in
1885 vervangen door een waaggebouw annex bergplaats voor de brandspuiten. Bij
de in 1894-'95 uitgevoerde algehele restauratie van het stadhuis, naar plannen van
N. van Kleef en met advies van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst,
heeft men de bakstenen buitenschil (grotendeels) vervangen en is veel beeldhouwwerk
opgehakt (door A. Balhan en J.H. Schröder). In 1955 volgde een restauratie naar
plannen van

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

93

Bolsward, Heeremahuis

J.J.M. Vegter. De panden rechts van het stadhuis zijn in 1941-'43 afgebroken om
plaats te maken voor een uitbreiding van het stadhuis naar plannen van A. Baart sr.,
waarbij een ingangspartij in Lodewijk XV/XVI-stijl is hergebruikt. Inwendig bevindt
zich het zogeheten Apothekerspoortje (1660).
Het voorm. kantongerecht (Jongemastraat 26-28) [13] is een tweelaags pand met
neogotische invloeden uit 1882-'83. Het is gebouwd naar een ontwerp van J.F.
Metzelaar, rijksbouwmeester voor het Ministerie van Justitie. Het kantongerecht
werd in 1933 opgeheven. Het pand is in 1935 omgebouwd tot Amsterdamse Bank.
Scholen. Op initiatief van het Sint-Anthonygasthuis kwam in 1856 de voorm.
bewaarschool (Jongemastraat 6) [14] tot stand, een blokvormig eenlaagspand met
rondboogvensters in sobere neoclassicistische stijl. De voorm. naaischool
(Jongemastraat 8) [15] is een sober neoclassicistisch eenlaagspand uit 1876-'77, naar
ontwerp van J. Bouwman. Het pand bood oorspronkelijk plaats aan een schoollokaal
(links) en een woning van de directrice (rechts). Eveneens sober neoclassicistisch is
de voorm. openbare lagere school nr. 1 (Kerkstraat 30) [16], een eenlaags pand uit
1890 naar plannen van K. Tromp en H.M. Poederbach. De voorm. Rijkszuivelschool
(Snekerstraat 13) is een L-vormig tweelaags pand voorzien van een ingangspartij
met toren in de binnenhoek. Deze school met chalet- en jugendstil-details uit 1904
is mogelijk ontworpen door het bureau van J. van Lokhorst, rijksbouwmeester voor
schoolgebouwen. De directeurswoning (Snekerstraat 15) stamt eveneens uit 1904.
Het Heeremahuis (Heeremastraat 8) [17] is een fors dwars pand met zadeldak
tussen trapgevels en een voorgevel met speklagen. Oorspronkelijk bestond het uit
twee gescheiden bouwdelen die rond 1500 werden gebouwd. Het linker eenlaags
deel is nu wit gepleisterd. Rond 1525 kwam, mogelijk in opdracht van Johan Tjerks
van Herema en Sijts Goslinck van Jongema, het verbindende tussenstuk tot stand.
Dit tussenstuk werd omstreeks 1550 vergroot tot een diepe vleugel. Bij een
grootscheepse verbouwing rond 1610 kreeg de verdieping maniëristische consoles.
Omstreeks 1830 werd het geheel ingrijpend verbouwd en voorzien van een schilddak.
Bij de restauratie van 1974 zijn de trapgevels gereconstrueerd.
De Monsma-state (Franekerstraat 25) is een eenlaags huis met ionische
pilastergevel en een opgaand middendeel in de vorm van een halsgevel met
klauwstukken, afgesloten door een segmentvormig fronton. De state werd in 1709
gebouwd voor Sipke Jansz. Monsma in een destijds ouderwetse, want nog midden
17de-eeuwse classicistische stijl. De achterliggende schuur is 19de-eeuws.
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Woonhuizen. In de Bolswarder binnenstad staan voornamelijk diepe huizen met
gemene muren op smalle en lange percelen. Aan de buitenzijde is slechts een enkel
bouwspoor uit de 16de eeuw of ouder zichtbaar, zoals het 16de-eeuwse

Bolsward, Monsma-state

boogfries op kraagsteentjes in de zijgevel van Kerkstraat 38. Toch gaat achter
17de-eeuwse en jongere woonhuisgevels vaak een oudere kern schuil. Zo heeft het
eenlaagspand Grote Dijlakker 47 een kap uit de eerste helft van de 16de eeuw en in
het voorhuis een balklaag met peerkraalsleutelstukken. Kerkstraat 3 dateert ook uit
de eerste helft van de 16de eeuw, maar is begin 17de eeuw en ook later verbouwd.
Ook Hoogstraat 31 en Kleine Dijlakker 4 (gevelsteen 1625) hebben waarschijnlijk
een oudere kern. De oudste gevels zijn trapgevels zoals die van het smalle pand
Appelmarkt 13 (1582, verbouwd in 1741). Ook Kerkstraat 32 heeft een trapgevel.
Bij de herbouw in 1889 van de trapgevel van Grote Dijlakker 13 zijn 17de-eeuwse
elementen hergebruikt. In de zijgevel van Appelmarkt 11 bevindt zich een
vermeldenswaardige maniëristische gevelsteen uit circa 1630. Het straatbeeld van
de binnenstad van Bolsward wordt in hoge mate bepaald door 18de-eeuwse gevels,
zowel in de vorm van top- als van lijstgevels. De halsgevel Grote Dijlakker 15 (1729)
is in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd. Bijzonder rijke verhoogde halsgevels met
zandstenen klauw- en kuifstukken hebben Grootzand 15 (1731), in Lodewijk
XIV-stijl, en Dijkstraat 23, in Lodewijk XV-stijl. Boele Cristoffelsz. de Kock en
Sjoukje Jacobsdr. Algera lieten in 1715 de klokgevel van Marktstraat 6 optrekken,
rijk versierd in Lodewijk XIV-vormen (gerestaureerd 1954). Vergelijkbaar is de
klokgevel van
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Grootzand 8 en iets minder rijk van vorm zijn de gevels van: Bagijnestraat 3,
Grootzand 5 en Appelmarkt 2 (1780). Halsgevels met een afsluitend fronton en
overwegend een Lodewijk XVI-karakter zijn te vinden bij: Grote Dijlakker 27 en
29, Grote Dijlakker 30, Kleinzand 8, Snekerpoort 16 en Grote Dijlakker 12. Het
verschil tussen Lodewijk XIV- en XV-stijl is goed te zien aan de rijke lijstgevels van
Jongemastraat 9 in Lodewijk XIV-stijl (1740), met weelderig gebeeldhouwde
cartouche en opzetstuk boven de omlijste deur, en Grote Dijlakker 38, met de voor
de Friese Lodewijk XV-stijl kenmerkende rococo-lambrequins. Marktstraat 2 heeft
een fraaie dakkapel in deze laatst genoemde stijl. Slechts in enkele gevallen zijn twee
naast elkaar gelegen panden onder één lijstgevel gebracht; bij Appelmarkt 5 is dat gezien de bescheiden pronkrisaliet - gebeurd in Lodewijk XV-stijl, Grote Dijlakker
31-32 heeft een fronton met eikenbladfestoenen in Lodewijk XVI-vormen.
Het woonhuis Grote Dijlakker 19 is een diep pand dat een voor Bolsward

Bolsward, Woonhuis Grote Dijlakker 19

karakteristieke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het voorste deel van het
oorspronkelijke huis is rond 1780 verhoogd en kreeg een dwarse kap met
hoekschoorstenen. De nieuwe gevel kreeg daarbij een ingangsomlijsting met
romano-pilasters. In de 19de eeuw is aan de achterzijde een lagere aanbouw
toegevoegd. Vergelijkbaar zijn de huizen Broerestraat 13, Jongemastraat 7 en het

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

gepleisterde pand Marktstraat 9, die alle drie dateren uit de periode 1770-'90.
Eenvoudiger uitgevoerd zijn de lijstgevels met omlijste ingang van Appelmarkt 8 en
9, beide uit circa 1780. Evenals de gevel van bij Grote Dijlakker 20 hebben deze
gevels omlijstingen met ionische pilasters. Andersoortige omlijstingen uit dezelfde
tijd hebben Grote Dijlakker 18, Jongemastraat 11, Marktstraat 10 en 14. De
vergelijkbare gevel Skilwyk 11 (circa 1790) heeft ‘Wedgewood-achtige’ decoraties
boven de vensters van de begane grond. In de 19de eeuw kregen diverse panden met
een oudere kern een nieuwe gevel, vaak met een winkelpui. Een voorbeeld is Kleine
Dijlakker 17, waarvan het achterste deel rond 1540 werd opgetrokken en het voorhuis
uit het tweede kwart van de 17de eeuw stamt. De rijke eclectische voorgevel en het
winkelinterieur dateren uit 1873. Vergelijkbare gevels hebben: Dijkstraat 27 (circa
1850), Kleine Dijlakker 29 (circa 1870) en Kleine Dijlakker 27 (circa 1890). Slechts
op enkele plekken kwamen destijds geheel nieuwe panden tot stand, zoals het
neoclassicistische woonhuis Nieuwmarkt 2 (1863; verbouwd in 1885) en de door J.
Bouman ontworpen, gepleisterde eclectische panden Jongemastraat 10-12 (1876).
Simpeler van vorm zijn Turfkade 28 (1873) en Turfkade 21 (1874). Opvallend groot
is het laat-neoclassicistische herenhuis Jongemastraat 30, gebouwd in 1883 naar
plannen van H.M. Poederbach voor de veehandelaar en gemeentesecretaris R. Smit.
Het rijkste voorbeeld van de neorenaissance-stijl is het huis Nieuwmarkt 29 (1899).
Andere voorbeelden daarvan zijn: Jongemastraat 25 (1889), Grote Dijlakker 33
(circa 1890), Kleine Dijlakker 36 (circa 1905) - en met trapgevels - Jongemastraat
51-53 (circa 1900) en 't Laag 33 (circa 1910). Het geboortehuis van de dichter Gysbert
Japiks kreeg in 1908
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een geheel nieuwe trapgevel in de stijl van de tijd waarin de dichter leefde: de 17de
eeuw. Opvallend is ook de rijke gevel van Snekerpoort 24 uit circa 1900, met
neorenaissance- en neogotische details. Vergelijkbare vormen heeft Kleine Dijlakker
20 (circa 1905). De eerste grotere panden die buiten de grachten tot stand kwamen,
zijn vooral middenganghuizen met neoclassicistische of eclectische details, zoals de
Hokwerda Stata (Harlingerstraat 1; circa 1850), Harlingerstraat 2 (circa 1870) en
Harlingerstraat 7 (circa 1880). Aan de randen van de stad werden rijen eenlaags
arbeiderswoningen gebouwd, zoals: Werkmansbloei 1-16 (circa 1875), Bagijnestraat
17 (circa 1880), Harlingerstraat 55-61 (1890) en Plantsoen 5-7 (1902). Ook de
Hollandia zuivelfabriek liet arbeiderswoningen bouwen, zoals Tweede Hollandiastraat
1-44 (circa 1910). Iets rijker werd dit soort woningbouw voortgezet in de
volkswoningbouw, zoals Pater Brugmansstraat 53-75 (1923) en de door Nic.
Andriessen ontworpen woningen Van Munnickshuizstraat 1-19. Voorbeelden van
rijkere herenhuizen in chalet-stijl zijn Broereplein 3 (1905), Turfkade 9 (circa 1910),
Turfkade 13-13a (circa 1910) en Snekerstraat 29. Het laatste pand heeft ook
jugendstil-elementen, net als het uit circa 1915 stammende pand Kleine Dijlakker

Bolsward, Woonhuis Snekerpoort 24

Bolsward, Sociëteitsgebouw De Doele

45 en de winkels Kleinzand 3 en Grote Dijlakker 26. Kleurrijk jugendstil
materiaalgebruik hebben de gegoede burgermanswoningen: Snekerstraat 35 (circa
1905), 44-46 (circa 1905), 23-25 (circa 1908), 48-54 (1908), Kleine Dijlakker 26
(circa 1910) en Turfkade 5-7 (circa 1915). Expressionistische invloeden zijn onder
meer te vinden bij de middenstandswoningen Hid Herostraat 4-6 (circa 1920) en
Hid Heroplantsoen 1-11 (circa 1925); de laatste naar ontwerp van J. Vos. Het
herenhuis Kleinzand 10 (circa 1930) is gebouwd in zakelijk-expressionistische
vormen.
Horeca. Het voorm. hotel Wiebes (Marktplein 1) [18] is een fors drielaags pand
uit het midden van de 18de eeuw. Het is rond 1880 met een verdieping verhoogd en

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

huisvest sinds 1982 de openbare bibliotheek. Het rond 1895 gebouwde hotel Altena
(Marktplein 2) [19], nu ‘De Posthoorn’, is een diep pand in neorenaissance-stijl.
Café-restaurant De Groene Weide (Snekerstraat 8) [20] is een gedeeltelijk tweelaags,
L-vormig pand uit 1934, met zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van
S. Veltman.
Het societëitsgebouw ‘De Doele’ (Nieuwmarkt 24) [21] is een gepleisterd en
gedeeltelijk onderkelderd pand uit 1867, gebouwd in eclectische stijl naar plannen
van G.H. van der Werf op de plaats van een dat jaar uitgebrande voorganger.
Opvallend is de rij gekoppelde smalle rondboogvensters op de verdieping.
Het voorm. warenhuis Appelmarkt 10 [22] is een fors pand met
jugendstilelementen, gebouwd in 1910 voor de manufacturenhandel van P. Lunter.
De gevel bevat een gevelsteen met de tekst: ‘De Hoop, 1869’.
De voorm. spaarbank (Jongemastraat 13-13a) [23] is in 1913-'14 gebouwd in
late neorenaissance-stijl naar plannen van P. Jantzen. Het pand heeft twee trapgevels,
gekoppeld door een kort stuk bakgoot.
Pakhuizen. Mogelijk uit de 17de eeuw stamt het gerestaureerde pakhuis De Groene
Weide (Hoogstraat 41), met twee verdiepingen voorzien van rondboogvensters met
luiken. Het dubbele pakhuis Witherenstraat 2-4 verrees mogelijk rond 1800. Het
rechter gedeelte heeft in de top een gevelsteen in de vorm van een aedicula met
bijenkorf. Het eenvoudige pakhuis Hoogstraat 54 dateert uit circa 1900.
Nijverheid. Van de bloeiende zuivelindustrie zijn nauwelijks bedrijfsgebouwen
bewaard gebleven. Van de scheepswerven resteren nog wel enkele panden, waaronder
de gebouwen Franekerstraat 24-26 uit de eerste helft van de 19de eeuw en de
houtschuur ('t Oordje 30) van de scheepswerf Van der Werff uit circa 1915.
Karakteristieke wederopbouwvormen heeft de drukkerij Nieuwmarkt 7 uit circa 1955
[24].
Boerderijen. Het dwarse huis 't Laag 6, met ernaast een schuur, is een restant van
een stadsboerderij van mogelijk 17de-eeuwse oorsprong (gerestaureerd in 1995). De
forse stelpboerderij Landlust (Snekerstraat 28) stamt uit 1867, de
kop-hals-rompboerderij Snekerstraat 83 uit 1873.
Poldermolens. De in 1802 voor de bemaling van de Weeshuispolder gebouwde
molen De (Greate) Klaver (Marneweg 15) is een houten spinnenkopmolen, voorzien
van een vijzel. Bij de restauratie in 1980 is de molen grotendeels vernieuwd. Uit
1824 dateert de molen Lonjé of ‘Tadema's molen’ (Marneweg 2), een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren, ook met een vijzel. De houten paaltjasker (F.
Campuslaan 1) dateert uit 1976.
Bruggen. De St.-Jozefbrug
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(Heeghoutpad ong.) is een ijzeren ophaalbrug uit circa 1895. De Molendraai (bij
Werkmansbloei 1) [25] is een ijzeren draaibrug uit 1891.
De watertoren (Marneweg ong.), gebouwd in 1929 voor de N.V. Intercommunale
Waterleiding Gebied Leeuwarden, is een achtzijdige betonnen toren met twee
betonnen reservoirs, uitgevoerd door de Bredase Betonmaatschappij v/h H. Vriens.
De watertoren is in 1976 verbouwd.
Het Julianapark (bij Snekerstraat 36) is aangelegd in 1913 ter gelegenheid van
de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. Het park
werd geschonken door het Old Burger Weeshuis en het Sint-Anthonygasthuis. De
aanleg in gemengde tuinstijl is ontworpen door M. Meijer en uitgevoerd door de
boomkwekersfirma W. Krijnsen & Co. uit Joure. Waarschijnlijk ontworpen door J.
Dijkstra is het toegangshek met bakstenen hekpalen en opschriften met
jugendstil-details. De tuinmanswoning (Snekerstraat 56) vertoont invloeden van de
chaletstijl. De muziektent uit 1922, naar plannen van J.P. Postma, is bij de vergroting
van het park in 1955 verbouwd tot voliere.
De Alg. begraafplaats (bij Franekerstraat 25) werd in 1829 gesticht. Interessant
zijn onder meer een grafperk met vier omhekte zerken, waaronder die voor P. Mullier
(† 1866), een rijke gietijzeren cippus met daarop een anker voor W.U. de Jong (†
1890), oud voorzitter van de Vereniging Schuttevaar, en een hardstenen cippus voor
D.J. Terpstra († 1894). Bij de vergroting van de begraafplaats in westelijke richting
werd in 1914 een nieuw baarhuis gebouwd. Op het afzonderlijk omgrachte Isr.
gedeelte van de begraafplaats vonden tot 1911 begravingen plaats. Verder is er een
R.K. gedeelte met interessante graftekens, bijvoorbeeld een grafteken in de vorm
van een cippus met kruis voor F.K. Jorna († 1891) en een zuil met vaas voor H.J.
Bruinsma († 1890).
De Herv. kerk van Hichtum (gemeente Wûnseradiel; Schwartzenbergweg 5),
gelegen ten noorden van Bolsward, is een eenbeukige kerk met rond gesloten koor
en een ongelede zadeldaktoren. Deze romano-gotische kerk kwam begin 13 de eeuw
tot stand en heeft een iets jongere toren, die in de 16de- of 17de eeuw gedeeltelijk
is beklampt. De steunberen aan de zuidzijde van de kerk dateren vermoedelijk van
de restauratie in 1882. In de toren hangt een door Hans Falck gegoten klok (1617).
Tot de kerkinventaris behoren een gebeeldhouwde zerk voor onder meer Jaco van
Aysma († 1626), een epitaaf (1656) met de wapens voor Hessel van Huyghes (†
1653) en Frouck van Wijckel († 1668) en een door Albertus van Gruisen gebouwd
orgel (1795; gerestaureerd in 1847 en later).
Burchwerd (Burgwert) (gemeente Wûnseradiel). Dit terpdorp ten noorden van
Bolsward is ontstaan in de middeleeuwen. De Herv. kerk (Kerkhof 1), oorspronkelijk
gewijd aan St. Johannes de Evangelist, is een vijfzijdig gesloten eenbeukige kerk
voorzien van een ongelede toren met spits. De in opzet mogelijk 13de-eeuwse kerk
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werd in de 17de of 18de eeuw - waarschijnlijk in 1726 onder leiding van Claes Bockes
Balck - ommetseld en aan de zuidzijde van grotere vensters voorzien. De steunberen
aan die kant zijn 19de-eeuws. De romaanse toren kreeg in 1816 het huidige aanzien.
In de toren hangt een door Johan van Bremen gegoten klok (1512). De kerk bevat
de grafkelder van de familie Ockinga met daarop een door Vincent Lucas vervaardigde
zerk (1550). Tot de kerkinventaris uit 1726 behoren het Tiengebodenbord, het
doophek, een overhuifde herenbank en de mogelijk door Jaan Oenema vervaardigde
preekstoel. Het orgel, voorzien van de wapens van de families Grons en Buwalda,
is in 1735 door Johann Michaell Schwartzburg gebouwd (gewijzigd in 1822 en
uitgebreid

Hartwerd bij Bolsward, Klokhuis

in 1948). De voorm. pastorie (Doniaweg 7) dateert uit 1879. De voorm. Chr. lagere
school met onderwijzerswoning (Schoolstraat 9-11) dateert in opzet uit 1881.
Voorbeelden van stelpboerderijen zijn Trekpad 44 (circa 1910), met tot dakkapel
verhoogd middendeel, en ‘Donia State’ (Doniaweg 22; circa 1935). De voorm. R.K.
Johanneskapel (Kapelstraat 2) is een eenvoudige recht gesloten kapel met gebroken
zadeldak en dakruiter, gebouwd in 1950-'51 naar ontwerp van A. Witteveen in
traditionalistische stijl.
Hartwerd (Hartwert) (gemeente Wunseradiel). Dit terpgehucht ten oosten van
Bolsward is ontstaan in de middeleeuwen. Op het omgrachte kerkhof (bij Kloosterweg
2) staat een vierkant klokhuis met lage bakstenen voet en een tentdak met lantaarn
en galmgaten. Dit vroeg-19de-eeuwse klokhuis verving de in 1807 afgebroken toren
van de verder al in 1771 gesloopte middeleeuwse kerk. Het in 1985 gerestaureerde
klokhuis bevat een 14de-eeuwse klok. Voorbeelden van stelpboerderijen zijn
Kloosterweg 12 (1865), met onderkelderd woongedeelte, Ridderdijk 4 (circa 1890),
Ridderdijk 15 (circa 1890), met melkkelder midden onder het woongedeelte,
Kloosterweg 14 (1931) en de gedeeltelijk met riet gedekte boerderij ‘Monnikehuis’
(Oldeclooster 4; circa 1935) die expressionistische invloeden vertoont. Het kleine
bakstenen
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gemaal (bij Middelzeedijk 14) dateert uit circa 1930. Aan de Hartwerdervaart staat
de poldermolen ‘De Oegekloostermolen’ (Kloosterweg 5), een vóór 1830 gebouwde
achtkantige houten spinnenkopmolen die de polder Hartwerd-West bemaalt. De
molen is in 1986 gerestaureerd. Aan de Oude Kloostervaart staat een grote
Amerikaanse windmotor (bij Oldeclooster 4) uit circa 1925. Deze windmotor van
het merk Record bestaat uit een stalen vakwerktoren met platform, een windrad met
achttien bladen en een windvaan.

Brantgum
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Over de terp werd in 1853 de verkeersweg
Holwerd-Dokkum aangelegd. Eind 19de eeuw heeft men de terp aan de zuidzijde
voor een belangrijk deel afgegraven.
De Herv. kerk (Ids Wiersmastraat 4) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een forse geveltoren met ingesnoerde spits. In de 12de eeuw kwam een
romaans tufstenen schip tot stand; het rondboogfries is deels bewaard gebleven. In
de 15de eeuw werd aan de westzijde van het schip een travee toegevoegd en kort
voor 1543 kwamen een oostelijke verlenging en het koor tot stand. De
neoclassicistische geveltoren met vleugelmuren heeft men in 1876-'77 opgetrokken
naar plannen van P. Helder. De toen aangebrachte bepleistering van de kerk is
verwijderd bij de restauratie in 1972-'73, naar plannen van G.M. van Manen en J.
Zwart. Het interieur, dat in 1858 geheel is gestuct met velden tussen pilasters, wordt
gedekt door een gestuct tongewelf. Tot de inventaris behoren een - in 1858 wit
geschilderde - preekstoel (circa 1660), een doophek met gietijzeren doopboog (1858)
en een door W. Hardorff gebouwd orgel (1877). Naast de oude noordingang bevinden
zich fragmenten van een 15de-eeuws geschilderd opschrift.
De voorm. openbare lagere school (Roosterwei 1) is rond 1872 gebouwd als een
drieklassige gangschool met onderwijzerswoning.
Het woonhuis ‘Zadema’ (Ids Wiersmaweg 8) is een neoclassicistische
middenganghuis uit 1875.
Poldermolen ‘De Miedenmolen’ (bij Miedweg 11) is een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1855 gebouwde
molen bemaalt de polder Dwergsmear en is in 1994 gerestaureerd.
De Herv. kerk van Foudgum (Piet Paaltjenspad 1), gelegen op een grotendeels
afgegraven terp ten zuidoosten van Brantgum en oorspronkelijk gewijd aan Maria,
is een driezijdig gesloten zaalkerk met ongelede zadeldaktoren. De huidige kerk is
in 1808 opgetrokken. Van de oorspronkelijke kerk resteert de rond 1200 gebouwde
oostmuur van de toren, die deel uitmaakte van een gereduceerd westwerk. De toren
is in de 15de eeuw grotendeels herbouwd en verhoogd, in 1753 hersteld en ten slotte
in 1977 gerestaureerd naar plannen van G.M. van Manen en J. Zwart. Het
torenuurwerk dateert uit 1640. In de toren hangen een klok uit 1395 en een door Jan
Nicolaas Derck gegoten klok (1732). Tot de kerkinventaris behoren een
vroeg-17de-eeuwse preekstoel en een kabinetorgel uit circa 1775, dat in 1924 is
overgenomen van de Vrije Evangelische gemeente te Leeuwarden. De voorm. pastorie
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(bij (Piet Paaltjenspad 1) is een eenlaagspand met uitbouw, in de ankers gedateerd
‘1723’. Van 1859 tot 1863 woonde hier ds. F. Haverschmidt oftewel de schrijver
Piet Paaltjens; een feit waaraan een modern monument bij de kerk herinnert.
Waaxens (Waaksens). Terpdorp ten noordwesten van Brantgum. De Herv. kerk
(Tjessensweg 6) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke
ingebouwde zadeldaktoren. De rond 1200 gebouwde oostmuur van de toren maakte
deel uit van een gereduceerd westwerk. Bij de vernieuwing van de kerk in gotische
vormen in de eerste helft van de 15de eeuw werd de onderkant van de toren
ingebouwd. Het opgaande werk van de toren is vernieuwd in de 17de eeuw (oostzijde)
en in 1815 (westzijde) en ten slotte in 1893 geheel beklampt. In de toren hangt een
door Johannes gegoten klok (1441). De kerk is 1962-'63 gerestaureerd en ontpleisterd
naar plannen van A. Baart jr. Tot de inventaris behoren een preekstoel en een
overhuifde dubbele herenbank in laat-maniëristische vormen - voorzien van het
wapen van de familie Harinxma thoe Slooten-Van Burmania -, beide dateren uit circa
1650, en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1920). Verder bevat de kerk
een door Benedictus Gerbrandtsz. voor Popke Bonga vervaardigde grafzerk (1559)
en een opvallend sierlijke epitaaf (1592) voor Douwe van Aylva († 1591),
toegeschreven aan Pieter Dirxs. Op het kerkhof bevinden zich een zerk uit 1707,
enkele grote 19de-eeuwse grafzerken van de familie Harinxma thoe Slooten en een
gietijzeren ‘puntpoal’ voor T. Bakker († 1878). De voorm. pastorie (Tjessensweg
8) werd in 1894 gebouwd in neorenaissance-stijl naar plannen van G.A. van der
Meulen. Het poortgebouw van de Sjuxsma State (Tjessensweg 7) werd in 1616
gebouwd op een scheefgetrokken plattegrond. Het in 1963 gerestaureerde gebouw
heeft een zadeldak tussen tuitgevels, enkele duivengaten en een gevelsteen met de
wapens van Harinxma en Botnia (1668). Op het voormalige kasteelterrein staat een
gedeeltelijk in (hergebruikte) kloostermoppen opgetrokken 18de-eeuwse boerderij
(Tjessensweg 3) van het kop-hals-romptype.

Britsum
(gemeente Leeuwarderadeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). De bebouwing kwam met name aan
de noord- en westzijde van de kerk tot stand. Rond 1900 werd de kerkterp deels
afgegraven, vooral aan de zuidzijde. Hier is na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe
woonwijk ontstaan.
De Herv. kerk (Greate Buorren 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde, gepleisterde toren
met ingesnoerde spits. Achter een latere ommetseling bevindt zich een opmerkelijk
gave romano-gotische kerk. Het oudste deel wordt gevormd door een gereduceerd
westwerk, dat tussen 1180 en 1200 is gebouwd. Het schip met inwendig rondgesloten
koor kwam
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tussen 1240 en 1260 tot stand. Rond 1464 (d) heeft men de kapconstructie vernieuwd
en voorzien van trekbalken. Bij de verbouwing en ommetseling in 1875 kreeg de
kerk het huidige eclectische uiterlijk, mogelijk naar ontwerp van E. Kuikstra. Uit
dezelfde tijd is ook de gietijzeren urinoirbak bij de ingang. In de toren hangen twee
klokken, de één is gegoten door Johannes (1507), de andere door Jurriën Balthasar
(1664). De kerk is in 1998-'99 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door vier romano-gotische tufstenen koepelgewelven;
het koorgewelf heeft licht verdraaide ribben die samenkomen in een knoop met
hangende sluitsteen. Bij de restauratie zijn bijzondere schilderingen gevonden uit
circa 1270. In het schip bevindt zich een gewelfschildering van Maria met Kind in
een mandorla. De wanden van het koor tonen een rijk uitgevoerde passiecyclus van
Christus en daarboven in de boogzwikken de corresponderende Oudtestamentische
figuren. Tot de inventaris behoren een preekstoel met doophek (1667), een overhuifde
herenbank voor de familie Burmania (midden 17de eeuw), een overhuifde herenbank
voor de familie Van Wyckel (circa 1700) en een door W. Hardorff gebouwd orgel
(1861). Verder bevat de kerk onder meer zerken voor Edzerd van Douma († 1577),
enkele 17de-eeuwse zerken voor de familie Burmania en een zerk voor ds. B. Balkius
(† 1733).
De pastorie (Greate Buorren 18-20) is een sober neoclassicistisch eenlaagspand
uit circa 1900. De voorm. pastorie (Efter de Wâl 12) heeft een oudere kern, maar
kreeg rond 1905 een nieuw uiterlijk met jugendstil-elementen.
De Geref. kerk (Stêdpaed 23) is een moderne kerk met ranke opengewerkte toren
uit 1965 naar plannen van G. Steen.
De voorm. openbare lagere school (Greate Buorren 5) is een opvallend gave
tweeklassige middengangschool, gebouwd rond 1870 in neoclassicistische vormen.
De hoger opgaande ingangspartij is voorzien van een pakhuisdeur voor de
zolderruimte.

Buitenpost (Bûtenpost)
(gemeente Achtkarspelen)
Wegdorp ontstaan in de late middeleeuwen als pleisterplaats langs de weg van
Leeuwarden naar Groningen. In de 16de eeuw kreeg het via de Bûtenpostermeerfaert
een verbinding met het Kolonelsdiep. Buitenpost ontwikkelde zich tot hoofdplaats
van de grietenij Achtkarspelen. Bij het dorp lagen de Herbrandastate (gesloopt 1780)
en de Haersmastate (gesloopt rond 1910). Na de aanleg van een spoorlijn in 1866
ontstond een dorpsuitbreiding naar het noorden. Na de Tweede Wereldoorlog is
Buitenpost vooral naar het zuiden uitgebreid.
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De Herv. kerk (Oude Havenstraat 1) is een forse eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van twee geledingen met tentdak. De rond 1200 gebouwde
bakstenen toren werd in de 16de eeuw verhoogd, in 1790 hersteld en in 1886 aan de
west- en noordzijde beklampt. Het tentdak dateert van de herbouw na een brand in
1956. De huidige, laatgotische kerk met steunberen en hoge en brede vensters ontstond
aan het eind van de 15de eeuw. Aan de noordzijde bevindt zich een votiefsteen uit
1446. Na een brand in 1594 werd de kerk in 1611-'13 herbouwd, waarbij men de
borstwering heeft verlaagd. De kerk werd in 1843 en 1852 hersteld. Bij de restauratie
in 1949-'50, naar plannen van J.J.M. Vegter, is de kerk ontpleisterd. Het interieur
wordt gedekt door een stucplafond met koof uit 1875. De kerk bevat een beschadigd,
maar belangrijk gotisch doopvont (tweede helft 15de eeuw), met afbeeldingen van
Petrus en Paulus, een pelikaan, het Lam Gods en op de onderrand de fasen van het
leven. Tot de goed bewaard gebleven inrichting behoren vier 17de-eeuwse
herenbanken, een herenbank voor Bouricius-Van Vierssen met overhuiving in
Lodewijk XIV-vormen (circa 1739), een preekstoel en doophek (beide 1769) en een
door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1877). Verder zijn er diverse 16de- en
17de-eeuwse zerken, vier ruitvormige 17de-eeuwse wapenborden en opvallende
grote 18de-eeuwse rouwborden voor leden van de families Scheltinga (1720),
Kinnema (1730), Haersma (1744), Bouricius (1757), Humalda (1777) en Acronius
(1780).
Op het kerkhof bevinden zich onder meer omhekte stenen voor notaris G. de Jong
Posthumus, een grafsteen met molen voor H. Kuipers († 1828) en een omhekt grafperk
met zerken voor leden van de familie Kuipers-Siccama.
De Geref. kerk (Voorstraat 15) is een zaalkerk met spitsboogvensters uit 1897,
die in 1923 tot een T-vorm werd uitgebouwd.
Het voorm. raadhuis ‘Nijenstein’ (Voorstraat 30) is een fors neoclassicistisch
pand met bakstenen pilasters. Het pand werd rond 1850 als kostschool gebouwd.
Van 1892 tot 1961 diende het als raadhuis en momenteel dient het als muziekschool.
De voorm. marechausseekazerne (West 22-28) is een langgerekt pand met
mansardekap en een enkele topgevel, oorspronkelijk bestaande uit een kantoor met
cellen, drie wooneenheden en paardenstallen. Het werd in 1927 gebouwd naar plannen
van het tweede Commandement Groningen van de Genie.
Woonhuizen. Het forse, sober neoclassicistische pand Voorstraat 24 werd in 1827
gebouwd en in 1856 verbouwd. Opvallend zijn de zes gietijzeren zuilen die de
verdieping dragen. Stationsstraat 19, een eclectisch middenganghuis met hoger
opgaand middenrisaliet, werd in 1862 gebouwd voor dr. Greidanus door aannemer
Kuipers. Vergelijkbaar, maar met souterrain, is het Jeltingahuis (Stationsstraat 18)
uit 1877. Deze voor de herenboer Kuipers gebouwde rentenierswoning maakt sinds
1961 deel uit van het raadhuis van Achtkarspelen. Andere middenganghuizen zijn:
Kerkstraat 8 (circa 1880), de woning met notariskantoor Voorstraat

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

99

Buitenpost, Jeltingahuis

13 (circa 1885), Voorstraat 64 (circa 1890) en de voorm. pastorie Voorstraat 28
(1893). Van hetzelfde type, maar met een wolfdak in plaats van een schilddak, zijn:
Voorstraat 52 (1865), Voorstraat 40 (circa 1870) en Voorstraat 58 (circa 1875). Het
laatstgenoemde huis was het voorhuis van een boerderij en werd rond 1910 verbouwd
tot eigen woonhuis en kantoor naar plannen van A. Velding. Hij ontwierp voor dr.
Dijkhuis het in 1907 opgetrokken huis Voorstraat 60 met chalet- en
jugendstil-elementen. Opvallender jugendstil-elementen, waaronder strekken in groen
geglazuurde baksteen boven de vensters, heeft de villa Nieuw Herbranda (Voorstraat
49), gebouwd in 1910 ter plaatse van een afgebroken boerderij. Jugendstil-details
hebben het woonhuis Kuipersweg 52 (1910) en de winkel Het Oude Kantoor
(Stationsstraat 2-2a; 1915). De villa Stationsstraat 21 werd in 1936 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen voor H.J. Fernhout naar plannen van D. Kalma
en A. Witteveen.
Boerderijen. De fraai gelegen Haersma State (West 2) is een in opzet mogelijk
laat-18de-eeuwse stelpboerderij met onderkelderd woongedeelte, bordestrap en
omlijste ingang. De villaboerderij Oost 8 heeft een vierkant voorhuis met tentdak uit
1934.
De poldermolen ‘De Mûnts’ (West 1a) is een kleine met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1870 gebouwd
voor de bemaling van de Borgsloterpolder bij Harkstede (G) en werd in 1952
afgebroken. In 1959 is de molen op de huidige plaats herbouwd en in 1994
gerestaureerd.

Buitenpost, Tramremise

De voorm. tramremise (bij Kuipersweg 54) is een in vakwerk uitgevoerde hal
met hogere lichtstraat, waarvan het vakwerk beneden is voorzien van baksteen en
boven van hout. De in 1867 gebouwde remise is in opdracht van K. Jansen in 1926
op zijn huidige plaats herbouwd.
Het dubbele trafohuisje (Schoolstraat 31a) dateert uit circa 1935.
Parken. De Kruidhof (Schoolstraat 29b) is een voormalige proeftuin voor
geneeskundige kruiden, die in 1933 is ingericht. In 1969 heeft men de proeftuin
omgevormd tot een te bezichtigen kloostertuin, heemtuin en keukenkruidentuin. Het
Haersma de Withpark (Parklaan ong.) is rond 1935 aangelegd in late-landschapsstijl.
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De Alg. begraafplaats (bij Kuipersweg 53), gesticht rond 1934, heeft een met
riet gedekt houten baarhuisje met expressionistische details.

Burdaard (Birdaard)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp met twee kernen. Het oudste deel bestaat uit een enkele eeuwen voor het
begin van onze jaartelling ten zuiden van de Dokkumer Ee opgeworpen terp. In 1647
werd langs de noordelijke oever een trekweg aangelegd. Langs het water en rond de
ophaalbrug over de Dokkumer Ee ontwikkelde zich een tweede kern, met
lintbebouwing en enige nijverheid. Het deel ten noorden van het water stond tot 1972
bekend als Wanswerd aan de Streek; het zuidelijke deel behoorde tot 1984 tot de
gemeente Dantumadeel. Burdaard is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1851, voorzien
van spitsboogvormige vensters. In de forse geveltoren met ingesnoerde spits hangt
een door Jacob Noteman gegoten klok (1638). De pastorie (Dokkumer Straatweg 2)
is tegelijk met de kerk gebouwd.
De Geref. kerk (Ds. R.H. Kuiperstraat 8) is een zaalkerk uit 1892-'93, met
eclectische details en een houten geveltoren; het portaal is later aangebracht.
Scholen. De voorm. openbare lagere scholen Hoofdweg 40 en Wanswerterdijk 36
zijn beide in 1908 gebouwd, de eerste als een tweeklassige gangschool, de tweede
als een vierklassige middengangschool met onderwijzerswoning.
Woonhuizen. Het neoclassicistische woonhuis Mounewei 13 dateert uit circa
1870. Van een rijk sierspant voorzien is Mounewei 11 (circa 1900). De opstaande
dakstukken van het huis Ds. R.H. Kuiperstraat 11 (circa 1905) wijzen op
jugendstilinvoed; het mansarde-tentdak van Ds. R.H. Kuiperstraat 14 (circa 1925)
verraadt expressionistische invloed.
Molens. De windmolen De Zwaluw (Mounewei 17) is een hoge met riet gedekte
achtkantige stellingmolen met gemetselde onderbouw. De molen werd in 1875
herbouwd ter plaatse van een afgebrande korenmolen uit 1826 en fungeert als koren-,
pel- en houtzaagmolen. De houtzagerij met drie zaagramen is ondergebracht in een
gebouw ten westen van de molen. Daarnaast staat een in 1877 opgetrokken en in
1890 verlengde

Burdaard, Molen De Zwaluw
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Burdaard, Molen De Zwaluw, interieur houtzagerij (1993)

houtopslagloods met het opschrift ‘K. Steenhuisen en Zonen’. De molen is in 1972
afgebrand en in 1984-'87 herbouwd en gerestaureerd. De poldermolen De Olifant
(Wiereweg 20), gelegen ten zuiden van Burdaard, is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren; opmerkelijk zijn de drie vijzels (twee uitmalers en een
inmaler). De oorspronkelijk in 1856 in Groningen gebouwde molen werd in 1867
overgebracht naar de huidige plaats en fungeerde als in- en uitmaler van de polder
De Olifant. De molen is voor het laatst gerestaureerd in 1991.

Burgum (Bergum)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen nabij het laat-12de-eeuwse St.-Nicolaasklooster
of Barraconvent. Burgum ontwikkelde zich tot een marktcentrum en hoofdplaats van
Tytsjerkstradeel. Eind 16de eeuw brak men het klooster af. De kloosterkerk bleef
gespaard. De Hillemastate en het Hoge Huys werden eind 18de eeuw gesloopt. Rond
1850 had Burgum het karakter van een streekdorp. Het bestond uit zes buurten met
als hoofdkernen Bergumerburen en Nieuwstad en in het zuiden Bergumerdam, waar
in 1896 een zuivelfabriek werd
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gebouwd (nu Frico-kaas). Aan de zuidzijde werd in 1949-'51 het Prinses
Margrietkanaal gegraven. In 1959 werd Burgum één van de elf industriekernen van
Friesland, waarbij vooral aan de zuidzijde nieuwe industrieterreinen tot stand kwamen.
Rondom de oude kern zijn nieuwe woonwijken aangelegd.
De Herv. kerk (Nieuwstad 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
driebeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen
met ingesnoerde spits. Uit de 12de eeuw - de tijd van de stichting als parochiekerk
- resteren de smalle tufstenen toren en een deel van de westgevel. In het midden van
de 13de eeuw kreeg de toren een vierde geleding in baksteen. De kerk kreeg een
driebeukige opzet en een nieuw koor. Kenmerkend zijn de smalle spitsboogvensters
met kraalprofielen en siermetselwerk in de recht gesloten beëindigingen van de
zijbeuken. De vergrote kerk ging tevens dienen als kloosterkerk van de Reguliere
Koorheren. In de 14de eeuw werden de dwarspanden toegevoegd met behoud van
de oostelijke beëindigingen van de zijbeuken. De in 1610-'11 afgebroken zijbeuken
zijn bij de ingrijpende restauratie in 1952-'57, naar plannen van A. Baart, om
constructieve en esthetische redenen herbouwd. In de zuidmuur wijst een gedenksteen
met naam (Johannes van Glinstra) en jaartal op een verbouwing in
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1707. In de toren hangt een door Jurjen Balthasar gegoten klok (1622).
Inwendig worden het middenschip en het koor gedekt door midden-13de-eeuwse,
romano-gotische koepelgewelven met ronde ribben. In het gewelf van de koortravee
komen acht ribben samen in een rozet. Op de hoog oprijzende gewelven zijn
fragmenten van, voornamelijk ornamentele, beschilderingen bewaard gebleven. Tot
de inventaris behoren een preekstoel met getordeerde zuilen (derde kwart 17de eeuw),
drie herenbanken - bij de restauratie samengesteld uit tien oorspronkelijk 17de-eeuwse
banken - en een door Lambertus van Dam gebouwd orgel (1788). Verder bevat de
kerk 17de-eeuwse grafzerken, waarvan enkele voor leden van het geslacht Haersma.
Op het omringende kerkhof staan diverse graftekens, waaronder de grafsteen voor
Tsjibbe Gearts van der Meulen († 1906), erelid van ‘It Selskip foar Fryske Tael en
Skriftekennisse’.
Het voorm. postkantoor (Lageweg 17-19) dateert uit 1906 en is gebouwd naar
plannen van rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte
vormen.
Het raadhuis (Raadhuiswei 7) is een robuust blokvormig pand met laag bordes,
gebouwd in 1935 naar plannen van P. de Vries in zakelijk-expressionistische vormen.
De raadzaal heeft drie langwerpige gebrandschilderde vensters van J. Wykmans, met
symbolische afbeeldingen van ‘Wijsheid’, ‘Goed Beheer’ en ‘Eensgezindheid’. Aan
de achterzijde is het raadhuis in 1982-'85 en in 1992 uitgebreid naar plannen van A.
Bonnema. Voor het raadhuis staat een gedenkbank, geplaatst in 1937 ter gelegenheid
van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
Glinstrastate (Schoolstraat 83). Dit forse gepleisterde landhuis met eclectische
details werd in 1855 gebouwd voor de griffier van het kantongerecht, A.E. Ferf, en
zijn vrouw J.E. Kok. Het ligt in een landschappelijke tuinaanleg. Schuin tegenover
het landhuis bevindt zich op particulier terrein de grafkelder van de familie Ferf
(tegenover Schoolstraat 105), gebouwd in 1859 als uitvloeisel van onenigheid tussen
A.E. Ferf en één van de kerkvoogden over aankoop van graven op het kerkhof.
Woonhuizen. Het gepleisterde eclectische herenhuis Lageweg 20 werd in 1866
gebouwd in opdracht van A.E. Ferf voor zijn zoon, mr. H. Ferf. De meeste
dorpshuizen zijn eenlaags middenganghuizen, waarvan vermoedelijk Schoolstraat
84, gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw, de oudste is. Andere hebben een
dakkapel of hoger opgaand middendeel, zoals: Schoolstraat 17-19 (circa 1850),
Schoolstraat 27 (circa 1850) en Schoolstraat 86 (circa 1870). Vergelijkbaar, maar
eclectisch van stijl zijn Nieuwstad 48-50 (circa 1870) en Lageweg 56 (circa 1880).
De onderwijzerswoning Schoolstraat 103 (1897) is een late variant van dit type.
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Nieuwstad 11 is een eenvoudige gepleisterde arbeiderswoning met krimp uit circa
1870. De arbeiderswoningen Burgumerdaam 41-47 zijn in 1907 gebouwd in opdracht
van de zuivelfabriek; de directeurswoning Burgumerdaam 26 (1907) vertoont enige
jugendstil-invloeden. Een combinatie van jugendstil- en neorenaissance-invloeden
vertonen Lageweg 21 (circa 1910) en Noordersingel 28 (1912). Notaris J. Elsinga
liet in 1923 naar een expressionistisch ontwerp van H. Feddema het woonhuis annex
kantoor Lageweg 45 bouwen. Het in 1933 opgetrokken woonhuis Noordersingel 58
heeft een zakelijk-expressionistisch karakter.

Burgum, Boerderij De Plaets

Boerderijen. De kleine kop-rompboerderij Molenweg 1, met karakteristieke voor
de puntgevel omlopende goot, heeft in het nokanker de datering ‘1736’. De in 1773
voor Haye Tjallings gebouwde boerderij De Pleats (Schoolstraat 82) heeft een rijk
uitgevoerd, dwars geplaatst voorhuis met hoger opgaand middenrisaliet en halsgevel,
uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl. Het interieur bevat betimmerde kamers en schouwen,
waarvan één met tegels. Na een restauratie in 1954, naar plannen van A. Baart,
fungeert de boerderij als dorpshuis.

Burum (Boerum)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een kwelderwal als uithof van het
Gerkesklooster bij de samenkomst van enkele wegen. In de 13de- of 14de-eeuw werd
het gebied aan weerszijden van de terp ingepolderd. Het langgerekte dorp is na de
Tweede Wereldoorlog enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Uithof 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met geveltoren,
gebouwd in 1784 ter plaatse van een laat-middeleeuwse voorganger. In de geveltoren
hangt een door Steen en Borchardt gegoten klok (1756). Tot de kerkinventaris behoren
een doophek (1630), een preekstoel met getordeerde ionische zuilen (1754), negen
dubbele herenbanken (17de en 18de eeuw) - waarvan één overhuifde voor de familie
Fogelsangh (1642) -, drie 18de-eeuwse koperen kronen en enkele 17de-eeuwse
zerken.
Op het verhoogde kerkhof bevinden zich
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Burum, Woonhuis Uithof 4 (1986)

onder meer een omhekte zerkenrij voor de familie Wiersma (19de eeuw) en een
grafsteen voor D.J. van der Werf († 1823). De pastorie (De Wendel 1) is een
middenganghuis met verhoogd middendeel, gebouwd in 1878 in eclectische vormen
naar plannen van E.E. van der Zaag.
De Geref. kerk (Herestraat 62) is sobere zaalkerk uit circa 1895, voorzien van
spitsboogvensters met gietijzeren harnassen.
De School voor Gereformeerd Lager Onderwijs (Kloosterweg 1) is een
drieklassige gangschool uit 1921.
Woonhuizen. Het woonhuis Uithof 4 bestaat uit een souterrain en een bel-etage
met vloeddeur, bereikbaar via een houten bordes. In de kern stamt het pand mogelijk
uit 1678. Het kreeg de huidige vorm rond 1840. Het eenlaagspand Uithof 2, met
vlechtingen in de topgevel, dateert van kort na 1820. De schoolmeesterswoning
Uithof 11 is uit 1857.
Boerderijen. De rond 1870 gebouwde boerderij Herestraat 1 heeft een dwars
geplaatst voorhuis in eclectische vormen. De kop-hals-rompboerderij Vrouwenklooster
Gallilea (Friese Straatweg 1-3) is rond 1905 gebouwd met een opmerkelijk lang
voorhuis. De villaboerderij Kloosterweg 2 uit circa 1910 vertoont jugendstil-details.
De windmolen ‘Windlust’ (Herestraat 54) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen met houten onderbouw. Deze koren- en pelmolen werd na een brand
in 1785 herbouwd in 1787 en is in 2000 gerestaureerd.
De Alg. begraafplaats (bij Rosemastraat 34), gesticht in 1912, heeft een baarhuisje
uit die tijd en onder meer een stèle-vormige grafsteen voor ds. J.P. Dijk († 1921).

Cornjum (Koarnjum)
(gemeente Leeuwarderadeel)

Cornjum, Martenastate (1978)

Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling op een
kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). In de vroege middeleeuwen bouwde
men hier een kerk en in de volle middeleeuwen aan de oostzijde van de terp de
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Martenastate. De terp is aan de noordwestzijde sterk afgegraven. Na de Tweede
Wereldoorlog is hier een woonwijk gebouwd.
De Herv. kerk (De Wier 7) is een vijfzijdig gesloten zaalkerk met zijgeveltoppen
en een geveltoren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk werd in
1873 gebouwd naar ontwerp van F. Brouwer ter vervanging van een oudere, aan St.
Nicolaas gewijde kerk. De vensters hebben neogotische gietijzeren traceringen. Tot
de inventaris behoren een Tien-gebodenbord (1602, vernieuwd 1853), twee
rouwborden (1603 en 1608) en een vroeg-18de-eeuwse preekstoel. De vloer bevat
een gotisch kinderzerkje (1557), een zerk uit 1572 en een zerk voor ds. Melchior
Hanechroot († 1751).
Op het kerkhof staat een zuil op postament voor D.H.F. van Setten († 1911). De
pastorie (Martenawei 7) uit circa 1890 heeft neorenaissance-elementen.
De Martenastate (Martenawei 1) is een L-vormig eenlaags huis, waarvan de
ingangstoren in de binnenhoek wordt bekroond door een ui-vormige spits. D.M. van
Burmania Vegelin van Claerbergen liet de oorspronkelijke state in 1899 slopen en
vervangen door het huidige huis in neorenaissance-vormen naar plannen van W.C.
de Groot. Als toegangspoort dient de in 1955 gereconstrueerde poort van het in 1849
gesloopte Landschapshuis te Leeuwarden. Deze in maniëristische vormen uitgevoerde
zandstenen poort uit 1620 heeft dorische halfzuilen voorzien van scharnierornamenten.
In het bouwhuis (Martenawei 3) zijn verscheidene 17de-eeuwse bouwfragmenten
ingemetseld, waaronder een steen ter nagedachtenis van Laes van Burmania en Julia
Augusta van Aylva (1687) en een deel van een 18de-eeuwse vensteromlijsting.
De familiebegraafplaats Van Burmania (bij Aldlânsdyk 1) is een in 1809
gestichte, omgrachte grafheuvel met tien grote zerken, waaronder die voor R.J.
Arntzenius van Burmania († 1816), R.J. Artzenius Quaestius († 1824), E.S. van
Burmania († 1831) en P.M. van Burmania Vegelin van Claerbergen († 1894).

Damwoude (Damwâld)
(gemeente Dantumadeel)
Langgerekt streekdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug. Deze diende
als ontginningsas voor de nederzettingen Akkerwoude, Murmerwoude en
Dantumawoude, die in 1971 zijn samengevoegd tot Damwoude. Het laaggelegen
terrein ten zuiden van Akkerwoude heeft bij het voortgaan van de ontginning de
verplaatsing van dit dorp verhinderd; de oude Achterweg en de nieuwere Voorweg
komen dan ook bij de kerk samen. Bij Murmerwoude en Dantumawoude vond de
verplaatsing in zuidelijke richting - naar de nieuwe as Voorweg-Doniaweg - wel
plaats. Haaks op die as legde men in 1880 de Hoofdweg aan. Hier liep ook de
trambaan van Dokkum naar Veenwouden. Na de
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Tweede Wereldoorlog hebben vooral bij Murmerwoude uitbreidingen plaatsgevonden.
De Herv. kerk van Dantumawoude (Doniaweg 76), oorspronkelijk gewijd aan
St. Benedictus, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een rijzige
zadeldaktoren van twee geledingen. In de 12de eeuw kwam een tufstenen kerk tot
stand, mogelijk met een gereduceerd westwerk. Van deze fase is aan de zuidzijde
het met granieten keien gevulde tufstenen muurwerk (kistwerk) zichtbaar. De gevel
heeft grote spaarvelden met keperfriezen. De noordgevel kreeg in de 16de eeuw een
beklamping en grotere vensters. De huidige koorsluiting stamt uit 1775. In de 13de
eeuw werd het westwerk vervangen door een half ingebouwde toren, die in 1686
meer vrij kwam te staan toen de beëindiging van het schip iets werd teruggelegd. De
westgevel van de toren heeft men toen vernieuwd. In de in 1948-'50 gerestaureerde
toren hangt een door L. Haverkamp gegoten klok (1786). De kerk is in 1963-'66 naar
plannen van A. Baart jr. gerestaureerd en deels ontpleisterd. Het interieur wordt
gedekt door een houten tongewelf met trekbalken, aangebracht in de 16de eeuw bij
de vernieuwing van de kap. Op de wand zijn vier geschilderde maniëristische
cartouches met bijbelcitaten (1599) zichtbaar. Tot de inventaris behoren een koperen
lezenaar (1776) en een doophek en preekstoel (beide 1777), met rococo-snijwerk
van Lieuwe Geerts en Yge Rintjes, die ook het rococo-snijwerk van het door A.A.
Hinsz gebouwde orgel (1777) maakte. Verder zijn er twee grote rouwborden in
Lodewijk XVI-vormen voor de echtelieden Dodenea Jacoba Bergsma-Doitsma (1794)
en Pieter Adrianus Bergsma († 1824).
Op het kerkhof bevinden zich onder meer een zerk met opengeslagen bijbel voor
J.A. Vietor († 1872) en een zerk voor de doopsgezinde predikant W.C. Schiff (†
1892).
De Herv. kerk van Murmerwoude (Voorweg 2), oorspronkelijk gewijd aan St.
Bonifatius, is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor, haakse aanbouw en een
ongelede zadeldaktoren. Van deze rond 1200 gebouwde romaanse bakstenen kerk
wordt het muurwerk in de

Damwoude, Raadhuis van Dantumadeel en logement De Kruisweg

bovenste zone - tussen de smalle rondboogvensters - geleed door spaarvelden met
rondboogfriezen. Het oorspronkelijk halfrond gesloten koor werd in de 16de eeuw
vervangen door het huidige koor. De moderne haakse aanbouw dateert uit 1914. De
toren verrees in de 13de eeuw. Van de oorspronkelijke vierzijdige helm zijn nog
bouwsporen zichtbaar. De huidige zadeldakbeëindiging kwam vermoedelijk in 1772
tot stand. Bij de restauratie van 1962-'63, naar plannen van A. Baart jr., is de kerk
ontpleisterd en is de romaanse muurgeleding hersteld. Tot de inventaris behoren een
wit geschilderde preekstoel met de wapens van de familie Van Kleffens-Botnia
(1818) en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1895).
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Op het kerkhof bevinden zich onder meer een zerk voor D. Fontein de Jong (†
1898) en een door G. Jager vervaardigde grafsteen voor H.G. van der Veen († 1887).
De Herv. kerk van Akkerwoude (Hereweg 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk,
voorzien van een geveltoren met opengewerkte achtkantige bekroning. De op een
verhoogd kerkhof gelegen kerk werd in 1850 gebouwd ter plaatse van een
middeleeuwse voorganger. De kerk bevat een preekstoel uit de bouwtijd en een door
L.J. en L. van Dam gebouwd orgel (1818), afkomstig uit 's-Gravesande (overgeplaatst
in 1899).
De Doopsgez. kerk (Doniaweg 34) is een recht gesloten zaalkerk uit 1767. Het
jaartal ‘1858’ in de windvaan heeft waarschijnlijk betrekking op de vernieuwing van
het dak, dat is belegd met opvallende ruitvormige Friese pannen. De zuidelijke
aanbouw dateert van 1910. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf.
Tot de inventaris behoren een rococo-opzetstuk van een herenbank (circa 1770) en
een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1885).
Het voorm. raadhuis van Dantumadeel (Hoofdweg 46) is een fors blokvormig
pand, voorzien van een gepleisterde middenrisaliet met portiek, balkon en opzetstuk.
Het gebouw met eclectische details kwam in 1881 tot stand naar plannen van
gemeentearchitect J.W. Duijff.
De voorm. openbare lagere school (Voorweg 92-94) is in 1903 gebouwd als een
vierklassige gangschool met aangebouwde onderwijzerswoning.
Woonhuizen. In het dorp staan verschillende middenganghuizen met verhoogd
middenrisaliet. In rijke eclectische vormen uitgevoerd is Doniaweg 33, dat in 1891
werd gebouwd als dokterswoning. Neoclassicistische vormen hebben Hoofdweg 41
(circa 1895) en Hoofdweg 33 (1901). Doniaweg 89 (1900) vertoont
neorenaissance-details. Chaletstijl-vormen bezitten Hoofdweg 21 (1906), met
sierspant, en Doniaweg 75 (circa 1895). Op de plaats van de uit 1765 stammende
landhuis ‘Plantenhove’, liet notaris Hellema in 1906 in jugendstil-vormen de ruime
villa Lina's hoeve (Doniaweg 73) bouwen. De geometrische tuinaanleg is door L.A.
Springer ontworpen. Jugendstil-details hebben ook de vergelijkbare, rond 1910
gebouwde woonhuizen Hoofdweg 25 en 29. Van de villa Doniaweg 71
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(circa 1915) vertoont vooral de ingang nieuw historiserende vormen. Het woonhuis
Hoofdweg 64 is rond 1920 opgetrokken in traditionalistische vormen, waaronder een
trapgevel.
Het logement ‘De Kruisweg’ (Hoofdweg 42) dateert uit 1881. Het forse
blokvormige pand heeft een middenrisaliet met ingang en bovenliggend venster
voorzien van een wenkbrauw. Aan de zuidzijde bevindt zich een loggia met overdekt
balkon.
De voorm. zuivelfabriek ‘Dokkumer Wâlden en Omkriten’ (Achterweg 52) werd
in 1899 gesticht en was tot 1969 in functie. Bewaard gebleven zijn de
fabrieksschoorsteen, enkele gebouwdelen en een uit 1914 stammende
directeurswoning (Achterweg 50).
Broeksterwoude (Broeksterwâld). Deze nederzetting ten zuiden van Damwoude
is ontstaan bij de turfwinning in de 18de- en 19de-eeuw en is sinds 1964 een
zelfstandig dorp. Aan de westzijde staan twee poldermolens, beide met riet gedekte
achtkantige grondzeilers op veldmuren, voorzien van een vijzel. ‘De Broekmolen’
(bij Schwartzenbergerlaan 2), gebouwd in 1876 door W. Jurjen, bemaalde de
voormalige Broekpolder en is in 1975 gerestaureerd. Uit 1887 dateert ‘De Grote
Molen’ (Teneweg 11), gebouwd door molenbouwer G.R. van Wieren ter vervanging
van een door brand verwoeste voorganger uit 1880. De molen is in 1994 voor het
laatst gerestaureerd. Het door J. Bosklopper in 1936 vervaardigde gedenkmonument
(bij Schwartzenberglaan 2) herinnert aan de eerste doop van bekeerlingen van de
kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1861.

De Knipe
(gemeente Heerenveen)
Streekdorp, ontstaan in de 17de eeuw aan de Schoterlandse Compagnonsvaart met
een deel dat vroeger Benedenknijpe (Nieuw-Brongerga) en een deel dat Bovenknipe
(Nieuw-Katlijk) genoemd werd. Na de Tweede Wereldoorlog is het westelijk deel
van de vaart gedempt.
De Herv. kerk (Meyerweg 74) is een gepleisterde eenbeukige kerk uit 1661 met
dakruiter en driezijdig gesloten koor. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga
gebouwd orgel (1918).
De Doopsgez. kerk (Ds. Veenweg 61) is een in 1856 herbouwde zaalkerk met
aangebouwde consistoriekamer. In de klokgevel zijn de Lodewijk XIV-voluten van
de voorganger uit 1751 opgenomen.
De klokkenstoel op de Alg. begraafplaats (bij Ds. Veenweg 28) is een in gewapend
beton uitgevoerde enkele klokkenstoel met zadeldak uit circa 1920. In de klokkestoel
hangt een 14de-eeuwse klok.
Boerderijen. Een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong hebben de kop-rompboerderijen
Gerritsma Sathe (Het Meer 138) en Ds. Veenweg 179. De boerderijen Ds. Veenweg
60 (1872) en Ds. Veenweg 50 (1882) zijn voorzien van een voorhuis in eclectische
vormen.
De Oude Isr. begraafplaats van Heerenveen (bij Veensluis 23) werd in 1824
gesticht en bevat vijf grafstenen.
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Bontebok. Dit gehucht ten oosten van De Knipe is ontstaan bij het rond 1665
gebouwde verlaat (vernieuwd 1931) in de Schoterlandse Compagnonsvaart. De
voorm. sluiswachterswoning (Eerste Compagnonsweg 16) stamt volgens het topanker
uit 1725. De boerderij Eerste Compagnonsweg 1, met blokvormig voorhuis in
eclectische stijl, werd in 1876 gebouwd voor M.R. Hogeveen. De
kop-hals-romp-boerderij Oud-Hogeveen (Eerste Compagnonsweg 11) kreeg na brand
in 1931 een nieuw voorhuis met expressionistische details naar plannen van J. Bosma.

Bontebok bij De Knipe, Sluiswachterswoning

Deinum
(gemeente Menaldumadeel)

Deinum, Herv. kerk

Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van
de jaartelling. De terpstructuur is goed bewaard gebleven met de St. Janswei als
ringweg. De kerk op de terp fungeerde in de middeleeuwen als baken voor het
scheepvaartverkeer op de voormalige Middelzee. In de 19de eeuw heeft men de terp
gedeeltelijk afgegraven. Na de Tweede Wereldoorlog is Deinum aan de zuid- en
oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper,
is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een forse toren van drie
geledingen met ui-vormige spits. Het in oorsprong 13de-eeuwse romaanse schip is
herhaaldelijk vergroot en gewijzigd. De toren kwam in 1550-'67 tot stand en is in
1868 gerestaureerd; de uit 1589 daterende spits met vier hoekpinakels is in 1989
vernieuwd. In de toren hangt een door Johan ter Steghe gegoten klok (1544).
Tot de kerkinventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel, afkomstig uit de Herv.
kerk van Hem, en een door W. Hardorff gebouwd orgel (1867). Verder zijn er vier
in vroege-renaissance vormen gebeeldhouwde zerken. De oudste wordt toegeschreven
aan Vincent Lucas (1547). Pieter Dirxs vervaardigde de grafzerk (1561) voor Hessel
van
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(Herv.) Grote- of St.-Martinuskerk (zie p. 106)
kerk Verenigde Chr. gemeente (p. 106)
R.K. St.-Martinus- en Bonifatiuskerk (p. 107)
kerk Baptistengemeente (p. 107)
(Geref.) Rehobothkerk (p. 107)
(Geref.) Noorderkerk (p. 107)
(Geref.) Oosterkerk (p. 107)
Weeshuis (p. 107)
St.-Laurentiusgasthuis (p. 107)
Anjumerpijp (p. 107)
Woudsterpijp (p. 107)
Stadhuis (p. 107)
Admiraliteitsgebouw (p. 108)
Waag (p. 108)
Bewaarschool (p. 108)
openbare lagere school Oostersingel 2 (p. 108)
openbare lagere school Kleine Oosterstraat 12 (p. 108)
R.K. St.-Bonifatiusschool (p. 108)
openbare lagere Burgerschool (p. 108)
Chr. nationale school (p. 108)
IJsherberg (p. 110)
herberg Markt 58 (p. 110)
molen De Hoop (p. 110)
molen Zeldenrust (p. 110)
sigarenfabriek Bouma (p. 111)
likeurstokerij F.J. Sonnema (p. 111)
drukkerij Dokkumer Courant (p. 111)
Zijl (p. 111)
Noorderverlaat (p. 111)
Bontebrug (p. 111)
Fetzepomp (p. 111)
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32 Bonifatiuspomp (p. 111)
33 R.K. St.-Bonifatiusheiligdom (p. 111)
34 oude Alg. begraafplaats (p. 111)
Feytsma († 1557) en van de hand van Claes Jelles is een zerk voor Ofko van Feytsma
(† 1613) uit 1605. De vierde zerk is die voor Jelger van Feytsma († 1620). Op het
door een gietijzeren hekwerk omgeven kerkhof bevinden zich onder meer de
grafkelder van de familie Van Glinstra en een opvallend grafteken in de vorm van
een afgeknotte zuil met grafkrans voor Douwe Andries Smeding († 1907).
Het woonhuis St. Janswei 48 is een neoclassicistisch pand uit circa 1850. Opvallend
is de kaaszolder met rondom halfronde vensters.
De kuiperij (St. Janswei 7a) is rond 1900 gebouwd. Het tweelaags pand met
zadeldak tussen tuitgevels kreeg circa 1920 een betonnen laadperron met houten
luifel. De bijbehorende directeurswoning (St. Janswei 5) is een sober eclectisch
middenganghuis uit 1896.
De boerderij St. Janswei 22 heeft als voorhuis een villa met jugendstil- detaillering
uit circa 1910.

Dokkum
(gemeente Dongeradeel)
Stad, ontstaan op de plaats waar de Ee in een inham van de Lauwerszee uitmondde:
het Dokkumer Diep. In de vroege middeleeuwen werd op de noordelijke kwelderwal
een terp opgeworpen - ter plaatse van de huidige Hoogstraat en Waagstraat. Volgens
9de-eeuwse bronnen was deze kleine handelsnederzetting de plaats waar St. Bonifatius
in 754 werd vermoord. Aan de noordzijde, op de plaats van de huidige Markt, verrees
later in de 8ste eeuw een tweede terp. De hier gebouwde houten kerk werd in de 12de
eeuw vervangen door de premonstratenzer Bonifatius-abdij. De in de kerk opgenomen
bron (Fetzeput) werd in de 13de eeuw een plaats van Bonifatius-verering. Naast de
tot de abdij behorende St.-Pauluskerk, verrees een aan St. Maarten gewijde
parochiekerk. De Bonifatiusabdij werd in 1588-'89 gesloopt (de toren in 1832).
In 1298 wordt Dokkum, dat handelsrelaties onderhield met Scandinavië en
Engeland, voor het eerst vermeld als stad. Een eerste verdedigingswal kwam in 1399
tot stand, maar deze werd in 1531 ontmanteld. Na de plundering van de stad in 1572
- en onder dreiging van een aanval - kreeg Dokkum in 1582 een nieuwe, zeshoekige
omwalling. In de jaren daarna werden de zes bastions, vier landpoorten (gesloopt in
de 19de eeuw) en twee waterpoorten voltooid.
In het Dokkumer Diep bouwde men in 1583 een zijl (sluis), waardoor het zoete
water van de grachten en de monding van de Ee (het Kleindiep) werd gescheiden
van zoute water van de zeehaven (het
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Grootdiep). Dokkum werd in 1597 zetel van de Admiraliteit van Friesland en groeide
uit tot de vijfde stad van Friesland. Verzanding van het Grootdiep leidde in 1645 tot
verplaatsing van de Admiraliteit naar Harlingen. De stad richtte zich vervolgens op
het achterland. In 1647 legde men een trekweg aan langs de Dokkumer Ee en in
1651-'55 werd de Stroobosser trekvaart gegraven, die bij Stroobos uitkomt in het
Kolonelsdiep - de verbinding met Groningen. De in 1729-'30 bij Engwierum
gebouwde Dokkumer Nieuwe Zijlen sloten de oude zeearm geheel af en in 1774
verdween de overbodig geworden zuidelijke beer in de stadsgracht.
De bebouwing bleef binnen de omwalling tot er aan het eind van de 19de eeuw
enige bedrijfsbebouwing langs de Dokkumer Ee (Voorstreek) ontstond, aan de
westzijde van de stad. In 1901 werd aan de noordzijde een spoorlijn naar Leeuwarden
aangelegd: het ‘Dokkumer Lokaeltsje’. Aan die zijde ontstond enige nieuwbouw.
Aan de zuidzijde kwam in 1919 een eerste wijkje met volkswoningbouw tot stand.
Na een grenswijziging (1924) verrees ten oosten van dit wijkje in 1925 de
St.-Bonifatiuskapel met processiepark. Op het tracé van de in 1936 opgeheven
spoorlijn legde men na de Tweede Wereldoorlog een rondweg aan (voltooid in 1949).
Het merendeel van de bedrijfsbebouwing aan de Voorstreek verdween. Dokkum is
na de Tweede Wereldoorlog met forse woonwijken uitgebreid, eerst aan de oost- en
de westzijde, vervolgens, na een tweede grenswijziging (1966), aan de zuidzijde en
recent aan de noordzijde. Mede door de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht in
1972 is de oude binnenstad opvallend gaaf bewaard gebleven.
De (Herv.) Grote- of St.-Martinuskerk (Markt 2) [1] is een tweebeukige kerk
met een vijfzijdig gesloten koor en een houten geveltoren. De huidige kerk verrees
als parochiekerk aan de zuidzijde van de 12de-eeuwse Pauluskerk van de
Bonifatiusabdij (gesloopt in 1588-'89). Ter plaatse van een oudere voorganger kwam
het huidige koor in het tweede kwart van 15de eeuw tot stand, waarna de bouw van
het schip volgde. Toen de kerk na de Reformatie de hoofdkerk van Dokkum werd,
verrezen in 1588-'93 de noorderzijbeuk en een nieuwe westgevel, met in de top een
uitbouw op kraagsteentjes. Bij een ingrijpende verbouwing in 1856-'57, naar plannen
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van J.I. Douma, werd (onder meer) het koorgewelf uitgebroken en werd vermoedelijk
de huidige geveltoren gebouwd. Bij de restauratie van 1965-'69, naar plannen van
P. Niesten, kreeg de westzijde opnieuw een trapgevel. Verder zijn toen de twee in
1856-'57 verwijderde kolommen van een galerij (kraak) tussen koor en schip weer
gedeeltelijk opgetrokken. Het interieur van hoofdbeuk en koor wordt gedekt door
een vlakke houten zoldering. De scheiding tussen hoofd- en noordbeuk wordt gevormd
door ronde kolommen onder scheibogen, die in de 18de eeuw zijn verhoogd ten
behoeve van een (verdwenen) houten galerij. In de kerk bevinden zich een preekstoel
en doophek in roccocostijl (1751), naar ontwerp van Sjouke Nooteboom en mogelijk
met snijwerk van Yge Rintjes. De orgelgalerij dateert uit 1688; de gelijktijdig
vervaardigde orgelkast bevat een door nieuw orgel (1979). In de kerkvloer liggen
talrijke, vooral 17de- en 18de-eeuwse zerken, waaronder enkele gemaakt door
Benedictus Gerbrandtsz. en Claes Jelles. Aan de oostzijde van de kerk staat de in
1734 gebouwde consistoriekamer met klokgevel in Lodewijk XIV-stijl, waarvan de
deklijst doorloopt over de noordelijke afluiving. De naastgelegen kosterij (Op de
Fetze la) stamt uit 1907.
De kerk van de Verenigde Chr. gemeente (Legeweg 14) [2] is een zaalkerk met
opengewerkte houten geveltoren, gebouwd in 1852 voor de in 1798 verenigde
gemeenten van Doopsgezinden
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en Remonstranten. Het ontwerp in strenge neoclassicistische vormen van Th.A.
Romein is een gewijzigde navolging van zijn ontwerp voor de kerk in Terband (1843).
De kerk is in 1973 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een gestukadoord
houten tongewelf. Het door L. van Dam & Zn. gebouwde orgel (1863) heeft een
orgelkast van W. Hardorff (1852). De pastorie (Legeweg 16-18) dateert uit circa
1852.
De R.K. St.-Martinus- en Bonifatiuskerk (Hoogstraat 25) [3] is een driebeukige
basilikale kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor en - bij de viering - een toren
van drie geledingen met ingesnoerde spits. P.J.H. Cuypers maakte in 1869 het ontwerp
voor deze neogotische kerk. De toren stortte in 1874 in tijdens de bouw en werd
uiteindelijk in 1878 voltooid. De kerk is in 1974-'75 en in 1981-'82 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven (koor en zijbeuken) en houten
tongewelven (midden- en dwarsschip). De Bonifatiuskapel in de onderbouw van de
toren bevat eind-17de-eeuws houtsnijwerk en een tabernakel met een deel van de
schedel van St. Bonifatius in een eenvoudige zilveren monstrans. Tot de
bezienswaardige kerkinventaris van atelier Mengelberg behoren het hoofdaltaar
(1876), twee zijaltaren (1875 en 1890), de preekstoel (1910) en delen van een
communiebank. Verder bevat de kerk een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel
(1882-'83). Het gebrandschilderd glas in de doopkapel is vervaardigd door H.A.M.
de Vos (1904), dat in het priesterkoor door M. Weiss (1946).
Overige kerken. De kerk van de Baptistengemeente (Diepswal 29) [4] is een
sobere zaalkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw. De (Geref.) Rehobothkerk
(Nieuwe Buurt 1) [5] is een dwarse zaalkerk met ingangsportaal, gebouwd in 1890
en verbouwd in 1920. Uit 1921 dateert de (Geref.) Noorderkerk (Noorderbolwerk
2) [6], een L-vormige kerk met expressionistische elementen, opgetrokken ter plaatse
van een voorganger uit 1861. Vergelijkbaar in vorm en stijl is de (Geref.) Oosterkerk
(Oostersingel 68) [7] uit 1926 (verbouwd in 1982).
Het voorm. weeshuis (Markt 30) [8] is een neoclassicistisch eenlaags gebouw uit
1854 met hoger opgaande, gepleisterde middenrisaliet met poortmotief ondersteund
door Grieks-dorische zuilen. Het weeshuis werd in 1610 gesticht in een ouder (gotisch)
gebouw, waarvan inwendig nog resten aanwezig zijn, zoals geprofileerde
sleutelstukken. In het gebouw hangt een door Jan Albert de Grave gegoten klokje
(circa 1725). De voorgevel bevat een gedenksteen uit 1758.
Het voorm. St.-Laurentiusgasthuis (Markt 24-28) [9] is een langgerekt
eenlaagspand met een hoger opgetrokken en halfrond gedekte middenpartij tussen
kolossale ionische pilasters. Het neoclassicistische pand werd in 1839 gesticht door
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A.C. en J.S. de Vries, in 1880 uitgebreid (Torenstraat 2) en in 1983 als geheel
gerestaureerd.
Verdedigingswerken. De vestingwallen met bijbehorende vestinggracht zijn
opmerkelijk goed bewaard gebleven. De zeszijdige versterking werd in 1582 onder
dreiging van een aanval van de troepen van Rennenberg ‘in alder ijlen’ opgeworpen.
Daarna was men tot 1590 bezig om de zes bastions en tussenliggende courtines te
voltooien. De vier landpoorten zijn in de 19de eeuw gesloopt. Wel bewaard bleven
de binnen de versterking gebrachte zijl tussen Grooten Kleindiep en delen van de
twee waterpoorten: de Anjumerpijp (Kereweer) [10] en de Woudsterpijp
(Baantjebolwerk) [11]. In 1864 heeft men de wallen verlaagd en omgevormd tot
wandelgebied. Op het Oosterbolwerk bevindt zich een oorlogsmonument uit circa
1950 van Nel Bakema.
Het stadhuis (De Zijl 2) [12] is een langgerekt dwars gebouw met opengewerkte
klokkenkoepel. In 1606 kocht het stadsbestuur de Mockema-Blauhuisstins op de
hoek van de Hoogstraat en De Zijl. Dit vroeg-16de-eeuwse gebouw naar plannen
van de Harlinger stadsbouwmeester Jacob Lous werd in 1608-'10 verbouwd en
voorzien van een asymmetrisch geplaatste band- en rolwerkgevel. Volgens een
gedenksteen werd de stadhuistoren in 1717 hersteld door Outger Douwes en Foppe
Hessels. De naastgelegen stadsherberg, die in 1730 verkocht moest worden, kon in
1756 weer worden aangekocht om op die plaats in 1761-'63 naar plannen van Jan
Nooteboom een nieuwe vleugel te laten bouwen. Bij een verbouwing in 1835,
mogelijk naar plannen van A. Tjaarda, kreeg het stadhuis een nieuwe lijstgevel met
middenrisaliet, voorzien van een fronton in empire-vormen en een dorische
ingangspartij met daarboven een venster met ionische omlijsting. Het enige restant
van de 17de-eeuwse gevel is het door Jacob Lous gemaakte Justitiabeeld (1610) op
het fronton. In de ook bewaard gebleven klokkenkoepel hangt een klok uit 1615, die
mogelijk werd gegoten door Johan, Frans en Thomas Simonsz.; het carillon is uit
1955. Naar plannen van J.J.M. Vegter is het stadhuis in 1939-'41 gerestaureerd en
voorzien van pseudo-18de-eeuwse vensters. In 1967 kwam aan de Hoogstraat een
uitbreiding tot stand, gevolgd door verdere uitbreidingen in 1983 en 1987.
Het interieur bevat diverse oude onderdelen. In de Groene Zaal staat een
monumentale zandstenen schouw in maniëristische vormen, naar ontwerp van Jacob
Lous. De rijk bewerkte schouwbalk met aedicula, voorzien van het stadswapen, wordt
ondersteund door op postamenten geplaatste ionische zuilen met beslagwerk. Het
goudleer in deze kamer stamt uit circa 1710. De Raadzaal heeft rococo-stucwerk
van Anthoni Castelli en rococo-snijwerk van Yge Rintjes uit 1761-'63. De twee
schoorsteenmantels zijn gemaakt door Johannes Hardenberg. De schouwstukken en
grisailles
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uit 1757 zijn van Daniël Reynes. Hij vervaardigde verder in 1763 de vier grote
geschilderde behangsels met allegorieën op de bloei van de stad Dokkum. In de
Burgemeesterskamer bevindt zich een rococo-schouw met Harlinger tegeltableau
(gemerkt Pals Karsten 1773), afkomstig uit een pand aan de Ee buiten de stad.
Het admiraliteitsgebouw (Schoolsteeg 1) [13] is een fors, onderkelderd gebouw
in maniëristische vormen, waarvan het oorspronkelijke zadeldak tussen topgevels is
vervangen door een schilddak. De Admiraliteit van Friesland werd in 1597 gehuisvest
in een door Botte Mockema in 1556 aan de Diepswal gebouwd huis, dat het Oude
College ging heten (gesloopt in 1684). Achter een naastgelegen hoekpand (gesloopt
in 1802) verrees in 1618 aan de Schoolsteeg het behouden gebleven gebouw als
uitbreiding, het zogeheten Nieuwe College. Op de binnenplaats aan de Lange
Oosterstraat bevindt zich een toegang met rijk bewerkt opzetstuk met wapenschild
en drie obelisken. Na het vertrek van de Admiraliteit in 1645 kreeg het gebouw
verschillende bestemmingen, zoals Latijnse school (1721) en armhuis. Na een
restauratie in 1961-'63, naar plannen van J. Zuidema en A. Baart, is het ingericht als
Streekmuseum.
De voorm. waag (Grote Breedstraat 1) [14] is een vrijstaand gebouw met forse
klokkenkoepel, gebouwd in 1752 als boter- en kaaswaag ter plaatse van een
voorganger uit 1593. Oorspronkelijk bood het tevens plaats aan de hoofdwacht. De
noordgevel heeft kolossale ionische pilasters en een zandstenen opzetstuk met het
stadswapen; het opzetstuk van de zuidgevel vertoont het wapen van Friesland. De
waag is waarschijnlijk ontworpen door Sjouke Nooteboom en uitgevoerd met
beeldhouwwerk van Johannes Hardenberg. Na later als brandweerkazerne en
VVV-kantoor te hebben gediend, is het pand sinds 1998 in gebruik als restaurant;
de 18de-eeuwse luifel is in moderne vormen gereconstrueerd.
Scholen. De voorm. bewaarschool (Kerkstraat 2) [15] is een neoclassicistisch
eenlaagspand uit circa 1850, met boven de vensters gekoppelde rondbogen. De
voorm. openbare lagere school Oostersingel 2 [16] is rond 1890 gebouwd als een
zesklassige gangschool met neoclassicistische elementen. De voorm. openbare lagere
school Kleine Oosterstraat 12 [17] kwam in 1904 tot stand als een vierklassige
gangschool met aan de kopse zijde een sierspant in chaletstijl. Het gebouw is nu in
gebruik als natuurmuseum. De voorm. R.K. St.-Bonifatiusschool, (Koningstraat 17)
[18], een tweeklassige middengangschool uit 1913, heeft een trapgevel boven de
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ingang en een later aangebouwd lokaal. De voorm. openbare lagere Burgerschool
(Zuiderbolwerk 11-41) [19] is een achtklassige gangschool uit circa 1920. De rond
1920 gebouwde Chr. Nationale School (Op de Fetze 4) [20] is een tweelaags gebouw
in zakelijk-expressionistische vormen.
Woonhuizen. In de binnenstad staan voornamelijk diepe huizen op smalle en
lange percelen. Aan de buitenzijde zijn weinig laatmiddeleeuwse of 16de-eeuwse
sporen zichtbaar. Een uitzondering vormt Boterstraat 8 met een laat-16de-eeuwse
puntgevel met terug liggende geprofileerde vensternissen bij de verdieping en de
geveltop. Toch gaan achter de 17de-eeuwse of jongere woonhuisgevels vaak oudere
kernen schuil, bijvoorbeeld bij het verbouwde en gepleisterde hoekpand Hoogstraat
36, met in de zijgevel de jaartalankers ‘1564’. Opvallend zijn de huizen Legeweg

Dokkum, Woonhuis Boterstraat 8
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1 en Legeweg 2, die aan de zijde van de Turfmarkt een kelderverdieping hebben. Dit
zelfde verschil in niveau tussen straat en water komt ook voor bij panden aan de
Nauwstraat en Suupmarkt, met achtergevels aan het Kleindiep. Andere voorbeelden
van panden met een mogelijk oudere kern zijn: Grote Breedstraat 35 - naar verluid
het oude rechtshuis -, Koornmarkt 14, Oranjewal 2 met 18de-eeuwse gevel, Diepswal
33 met 18de-eeuwse gevelsteen, en het gedeeltelijk gepleisterde hoekpand
Halvemaanspoort 1 met een gevel uit circa 1860.
Een belangrijk vroeg-17de-eeuws complex wordt gevormd door de huizen op de
hoek van De Zijl en de Vlasstraat. Het in 1622 in maniëristische vormen gebouwde
hoekpand De Zijl 1 heeft een trapgevel met ronde beëindiging aan de Vlasstraat en
een Vlaamse trapgevel aan De Zijl. De winkelpui werd rond 1860 toegevoegd voor
een apotheek. De eveneens uit 1622 daterende huizen De Zijl 3 en De Zijl 5 hebben
trapgevels; het huis De Zijl 7 heeft een gevelsteen uit 1622. Van midden-17de-eeuwse

Dokkum, Waag

trapgevels voorzien zijn Anjelierstraat 1 en Keppelstraat 40; het laatste pand staat
bekend als het ‘Kollumer Veerhuis’. De dwarse eenlaagspanden Kereweer 5 (circa
1620) en Wortelhaven 14 zijn mogelijk gebouwd als wachterwoningen van
respectievelijk de Anjumerpijp en de Woudsterpijp. Het 18de-eeuwse dwarse
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eenlaagspand Baantjebolwerk 1 was het commiezenhuis voor de opzichters op het
gemaal.
Evenals andere Friese steden heeft ook Dokkum enkele fraai versierde 18de-eeuwse
gevels. De halsgevel van het huis De Gouden Hand (Vleesmarkt 33) werd in 1743
gebouwd in rijke Lodewijk XIV-vormen. Uit 1759 dateert de rijke Vlaamse gevel
in Lodewijk XIV-vormen van Halvemaanspoort 15-17. De gevelsteen toont een
voorstelling van het wolverversambacht. Uit 1750 stamt de klokgevel Kleine
Breedstraat 3, waarvan de deklijst doorloopt over een noordelijke aanbouw. Andere
voorbeelden van 18de-eeuwse klokgevels zijn Stenendam 1 (1758), De Dijk 12, De
Dijk 14 (1762), Hogepol 20, Aalsumerpoort 13 en Vlasstraat 5. Puntgevels hebben
de huizen Aalsumerpoort 15 en Oostersingel 14 (1753). Imposanter zijn de van
puntgevels voorziene diepe huizen Legeweg 5 (1782) en Legeweg 23, met een deur
en bovenlicht in Lodewijk XVI-vormen. De diepe huizen De Dijk 4 en Suupmarkt
6 hebben beide een laat-18de-eeuwse lijstgevel met fronton. Vergelijkbaar van vorm,
maar forser en breder, is Hogepol 18 een deftig huis in Lodewijk XVI-vormen met
fronton voorzien van doekfestoenen.
Uit de eerste helft van de 19de eeuw
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dateren enkele forse en brede panden in sobere neoclassicistische vormen: Diepswal
27, De Dijk 10, Kleine Oosterstraat 6 en Op de Fetze 8; de laatste voorzien van een
ingangsomlijsting met ionische pilasters. Gepleisterd is het forse herenhuis Hanspoort
1 uit circa 1840. De omlijste vensters op de verdieping en de gietijzeren ornamenten
in de kroonlijst doen denken aan het werk van Th.A. Romein. Het naastgelegen en
gelijktijdig gebouwde, gepleisterde huis Westersingel 35 is nog strenger
neoclassicistisch van vorm en heeft op de verdieping een serliana-venster. Het sobere
neoclassicistische hoekpand Zuiderbolwerk 51 dateert uit 1834. Voorbeelden van
smalle diepe panden met sobere neoclassicistische vormen zijn: De Dijk 8, De Dijk
16 (1857), Diepswal 13 (1860) en Legeweg 21 (circa 1865). Rond 1860 liet de
steenfabrikant P. Helder het forse neoclassicistische herenhuis Sonnenborgh
(Stationsweg 12) bouwen.
Een eclectische vormgeving hebben het middenganghuis Aalsumerpoort 18 (circa
1870) en Aalsumerpoort 2 (1893), waar de dakkapel op de verdieping door de
kroonlijst steekt. Het rijzige herenhuis Oostersingel 40 bestond oorspronkelijk uit
één bouwlaag, maar werd rond 1883 verbouwd en verhoogd in eclectische stijl voor
Y.K. Botma. In 1906 liet G.H. Rijpstra aan de achterzijde op gietijzeren zuiltjes een
serre in jugendstil-vormen uitbouwen. Neorenaissance-vormen vertoont het naar
plannen van A.T. van Veen voor S.I. Hansma gebouwde huis Oostersingel 42 uit
1895. Vergelijkbare vormen heeft Vleesmarkt 11 (circa 1895); eveneens in
neorenaissance-stijl opgetrokken is Vleesmarkt 27 (circa 1900).
Langs de Stationsweg staan enkele voorbeelden van plaatselijke
jugendstil-architectuur. De rijk geornamenteerde villa Stationsweg 29, met
hoefijzerboog in de topgevel, dateert uit circa 1905. Vergelijkbaar is het dubbele
herenhuis Stationsweg 18-20 (1909). Andere voorbeelden zijn Stationsweg 21-23
(1907) en Stationsweg 14-16 (circa 1910). De villa Strobosserweg 11 (1905-'06),
vermoedelijk ontworpen door A. Velding, heeft jugendstil- en chaletstijl-elementen.
Eenvoudiger, maar

Dokkum, Woonhuis Stationsweg 18-20

eveneens karakteristiek, zijn de huizen Op de Fetze 2 (circa 1905), Hogepol 11 (circa
1905), met sectieltegelwerk boven de vensters, en het door J. Timmerman voor A.D.
Bosch ontworpen woonhuis Oranjewal 20 (1907). Expressionistische details hebben
de huizen Stationsweg 40 (circa 1920), Altenastreek 6 (circa 1930) en Op de Hoogte
8 (circa 1935).
Volkswoningbouw. Aan het eind van de 19de eeuw bouwde men vooral aan de
randen van de stad langgerekte rijen arbeiderswoningen. Goede voorbeelden hiervan
zijn Karrepad 6-14 en 9-11 (1879) en De Dam 8-18 (1901). Iets rijker uitgevoerd
zijn de dwarse arbeiderswoningen Westerbolwerk 16-24 (circa 1900). De in 1906
opgerichte ‘Gemeentelijke Bouwvereniging’ kon pas is 1919 - vooruitlopend op de
gemeentegrenswijziging van 1924 - een eerste wijkje buiten de singelgracht laten

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

ontwerpen. Deze Bonifatiusbuurt (Bonifatiusplein en Woudweg) bestaat uit dubbele
en driedubbele woningen in goed verzorgde, traditionalistische vormen met
expressionistische details, gebouwd in 1921 naar plannen van W.K. de Wijs uit
Enschede. Hij ontwierp aldaar - en later ook in Goor - vergelijkbare woningen.
Horeca. Net buiten de Singelgracht aan het Dokkumer Grootdiep staat de voorm.
IJsherberg (Harddraversdijk 1) [21]. Dit in oorsprong mogelijk laat-18de-eeuwse
pand kreeg in het midden van de 19de eeuw zijn huidige aanzien. Het voorm. hotel
‘De Posthoorn’ (Kleine Breedstraat 2) is een gepleisterd pand uit de eerste helft van
de 19de eeuw voorzien van hoekpilasters met aan de bovenzijde opvallende dorische
fantasiekapitelen. Het voorm. logement ‘'t Wapen van Oost- en Westdongeradeel
(Aalsumerpoort 21), een rond 1860 opgetrokken groot hoekpand, vertoont sobere
neoclassicistische vormen. De voorm. herberg ‘Van Sinderen’ (Markt 58) [22] is
een fors gepleisterd gebouw uit circa 1880. Het voorm. stationskoffiehuis (Bij 't
Station 1) is een eenlaagspand met hoger opgaande middenrisaliet, gebouwd in 1901
met neorenaissance-vormen.
Winkels. Een bescheiden eclectische vormgeving hebben de winkels Hogepol 22
(circa 1865), Suupmarkt 2 (circa 1870), Lange Oosterstraat 6 (circa 1880). Rijker
van vormgeving en voorzien van pilasters zijn de rond 1900 aangebrachte winkelpuien
van Aalsumerpoort 5 en Vlasstraat 7. De met neorenaissance-elementen uitgevoerde
hoekwinkel Vlasstraat 11 dateert uit circa 1890. Een karakteristiek voorbeeld van
een winkel in ingetogen jugendstilvormen is Keppelstraat 12-14 uit circa 1905.
Expressionistische vormen heeft de voorm. winkel van De Gruyter, Waagstraat 8,
gebouwd in 1935 naar ontwerp van A.G. Welsing. Het in traditionalistische vormen
opgetrokken drielaags winkelpand Grote Breedstraat 11 is uit circa 1940.
Molens. Op het voorm. Baantjerbolwerk staat de hoge achtkantige
stellingkorenmolen De Hoop (Zuiderbolwerk 2) [23], met bakstenen voet en een met
riet gedekte houten romp. De molen werd in 1849 gebouwd ter plaatse van een in
1840 gesloopte standerdmolen. Het huidige kruiwerk is afkomstig uit een korenmolen
in Uithoorn en is in 1949 aangebracht. De vroeger als korenen pelmolen dienst doende
molen is in 1999 gerestaureerd. Op het voorm. Westerbolwerk staat de molen
Zeldenrust (Baantjebolwerk 3) [24], een hoge achtkantige stellingmolen met bakstenen
voet en een met riet gedekte houten romp. Deze koren- en pelmolen verving in 1862
de in 1861 door brand verwoeste ‘Driepijpstermolen’. De molen is in 1999
gerestaureerd. De dubbele molenaarswoning Vleesmarkt 51-53 werd in 1891 voor
F. en M.J. Bakker gebouwd in sober neoclassicistische vormen, vermoedelijk naar
plannen van W.G. van der Meer. Even ten zuidwesten van Dokkum staat
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bij het Geestmermeer aan de Woudvaart de 19de-eeuwse poldermolen Marmeermin.
De met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel,
is in 1968 naar de huidige plaats overgebracht en gerestaureerd. De molen bevat
onderdelen van een uit 1892 stammende molen, afkomstig uit Roodkerk.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. sigarenfabriek ‘Bouma’ (Zuiderbolwerk 95-99)
[25] bestaat uit een langgerekte fabriek annex pakhuis met veel kleine
rondboogvensters, opgetrokken rond 1860 in gele baksteen. Voor directeur S. Bouma
verrees in 1933 de riante villa ‘Zonneheuvel’ (Zuiderbolwerk 99), uitgevoerd in
zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van T. Venstra. De voorm.
likeurstokerij ‘F.J. Sonnema’ (Hogepol 24) [26], gebouwd rond 1895, is een
eenlaagspand met sierspant en wagendeuren. Uit circa 1900 dateert de voorm.
matrassenfabriek (Bij 't Station 2), een fors pand met plat dak en
neorenaissance-details. De voorm. drukkerij van de ‘Dokkumer Courant’
(Gasthuisstraat 14) [27] dateert uit circa 1905 en vertoont chaletstijl-elementen.
Pakhuizen. Het rond 1880 gebouwde pakhuis Stenendam 12-22 is voorzien van
eclectische details; vergelijkbaar is de detaillering van de rond 1900 opgetrokken
pakhuizen Oranjewal 16 en Lange Oosterstraat 13. Verder vertoont Kleine
Oosterstraat 16 (1905) neorenaissance-details, heeft Vleesmarkt 47 (1915) - het in
gewapend beton opgetrokken kaaspakhuis van G. Roolvink - jugendstil-elementen
en Anjelierstraat 7 (1925) expressionistische details.
Sluizen. Uitgevoerd als een ‘pijp’ met sluisdeuren is de Zijl (De Zijl ong.) [28].
Deze als scheiding tussen het zoute water van het Grootdiep en het zoete water van
het Kleindiep fungerende sluis werd in 1583 om verdedigingstechnische redenen in
oostelijke richting verlegd naar de huidige plek. Gedenkstenen in de sluis herinneren
aan de bouw in 1583 en verbouwingen en vernieuwingen in 1715 en 1757. Het
Oosterverlaat in de Zuider Ee (bij Schapedijkje 17) is in 1862 aangelegd en in 1969
gerestaureerd. Het als verbinding tussen de stadsgracht en de Aalsumervaart
aangelegde Noorderverlaat [29] dateert uit 1876 evenals de met neoclassicistische
details uitgevoerde sluiswachterwoning (Rondweg-Noord 20). De sluis is in 1914
gerestaureerd en in 1939 vernieuwd.
Bruggen. De Bontebrug [30] over het Kleindiep is een ijzeren boogbrug voor
voetgangers uit 1869. Bij de renovatie in 1986 is het ijzerwerk vernieuwd. De
ophaalbrug over de Zuider Ee (bij Schapedijkje 17) is een ijzeren brug met
opengewerkte hameipoort uit 1910.
De watertoren (bij Mockmastrjitte 33) verrees in 1958 naar ontwerp van J.J.M.
Vegter. De toren heeft een slanke betonnen schacht en twee betonnen
vlakbodemreservoirs.
Waterpompen. De uit 1712 stammende Fetzepomp (Markt ong.) [31], met houten
ombouw op bakstenen voet, werd oorspronkelijk gevoed door een zoetwaterbron op
de Markt en is recent verplaatst. De bekroning wordt sinds 1839 gevormd door een
rijkversierde 18de-eeuwse tuinvaas, afkomstig van het landgoed Hartekamp bij
Heemstede. De andere van daar afkomstige 18de-eeuwse tuinvaas bekroont de
Bonifatiuspomp (bij Bronlaan 42) [32], een driehoekige gietijzeren pomp uit 1884,
die wordt gevoed door de Bonifatiusbron in het park van het nabijgelegen
Bonifatiusheiligdom.
Het R.K. St.-Bonifatiusheiligdom (Bronlaan 12) [33] bestaat uit een processiepark
met kruisweg, kapel en beeld. Gestimuleerd door Titus Brandsma werd in 1925 de
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Bonifatiusstichting opgericht, die het processiepark liet aanleggen naar plannen van
W. te Riele. De oorsprong van de in 1853 tot Bonifatiusbron verheven voormalige
Brouwersbron heeft men omgevormd tot een ronde vijver met daar omheen een
rotonde. Ten oosten hiervan ligt het eigenlijke processiepark, met een toegangshek
op het zogeheten Martelarenveld. Het door kwekerij T.O. Bosgra aangelegde park
heeft een vlindervormig padenverloop. De veertien kruiswegstaties met keramische
voorstellingen zijn tussen 1935 en 1949 opgericht door J. Maris. De gebruikte
kloostermoppen zijn afkomstig van afgebroken middeleeuwse kloosters. Het
processiepark is in 1993 gerestaureerd door de Grondmij. De in 1933-'34 naar plannen
van

Dokkum, R.K. St.-Bonifatiusheiligdom

H.W. Valk gebouwde bedevaartkapel bestaat uit een combinatie van een forse
toegangspoort, een Fries romaans kerkje en een halfrond amfitheater; dit alles
uitgevoerd in neoromaanse vormen en met ‘alde friezen’ als bakstenen. De
oorspronkelijk open ingang van de kapel kreeg in 1987 een afsluiting. Nabij de bron
staat het Bonifatiusbeeld, in 1958-'62 gemaakt door G. Bolhuis.
Begraafplaatsen. De oude Alg. begraafplaats (bij Zuiderbolwerk 117) [34] werd
in 1823 gesticht op het voorm. Zuiderbolwerk en is rond 1924 gesloten. Interessant
is de zerk (1823) ter herinnering aan de dichter en remonstrantse predikant Dirk
Rafaelsz Camphuysen († 1627). De nieuwe Alg. begraafplaats (bij
Damwâldsterreedtsje 28) werd rond 1835 gesticht op het gebied van Dantumadeel.
Opmerkelijk is het gietijzeren grafteken voor R.I. de Vries († 1838), dat volgens het
‘Romeinse altaarmodel’ is gegoten door gieterij Nering Bögel. Het oorspronkelijk
afzonderlijke katholieke gedeelte bevat onder meer een zerk met driepasboog voor
S. Klaver († 1915) en een obelisk voor N. Ypma († 1915).
De Herv. kerk van Aalsum (Ealsjum) (Mockamawei 4), gelegen op een rond
1880 grotendeels afgegraven radiale terp ten noorden van Dokkum, is een eenbeukige
romaanse kerk met smaller, halfrond gesloten koor en een opengewerkte geveltoren.
Van deze oorspronkelijk aan St. Catharina van Alexandrië gewijde kerk werd het
schip eind 12de eeuw gebouwd. Midden 13de eeuw verrees een groter koor, voorzien
van een rondboogfries op bakstenen kraagsteentjes en een door twee colonetachtige
rondstaven gelede apsis. Rond 1500
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heeft men het schip westwaarts verlengd. Bij het herstel in 1822 is vermoedelijk de
oorspronkelijke overwelving vervangen door een balklaag met tongewelf. De huidige
vensters zijn in 1829 aangebracht en de westgevel is in 1843 vernieuwd en voorzien
van de huidige geveltoren, mogelijk naar ontwerp van R.J. Boorsma. In de geveltoren
hangt een door Jan Butendiic gegoten klok (1499). De kerk bevat een door de firma
W. Vermeulen gebouwd orgel (1906). Op het kerkhof bevinden zich onder meer een
zerk voor A.F. Klaver († 1887) en een obelisk voor A.J. Wolters († 1916), geschonken
door het Dokkumer muziekkoor. Het toegangshek dateert waarschijnlijk uit 1843.

Dongjum (Doanjum)
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal. Het dorp
ligt aan de kruising van de weg van Franeker naar Tzummarum en de weg naar
Berlikum. In 1902 kreeg Dongjum een station aan de spoorlijn
Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936).
De Herv. kerk (Dorpsstraat 8) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een half ingebouwde, ongelede toren met ingesnoerde spits. De huidige kerk werd
in 1777 gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger. Het muurwerk wordt
door spaarvelden tussen lisenen geleed. In de toren hangt een klok uit 1553. Tot de
inventaris behoren een preekstoel en doophek (circa 1777), een door Jan Baptist
Xavéry vervaardigd grafmonument voor Sicco van Goslinga (1737; beschadigd in
1777 en 1795) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1849). Het verhoogde
kerkhof rond de kerk heeft een gietijzeren toegangshek uit 1870.
Het voorm. station (Hovensreed 1) is een bescheiden eenlaagspand met
neorenaissance-elementen, opgetrokken in 1902 als haltegebouw derde klasse van
de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij (NFLS) aan de spoorlijn
Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936).
Boerderijen. In de omgeving van Dongjum liggen enkele interessante boerderijen.
De kop-hals-rompboerderij Tzummarumerweg 30 heeft een onderkelderd voorhuis
uit circa 1850 met zadeldak tussen topgevels en een omgaande kroonlijst. In de lange
zijgevel bevindt zich een omlijste ingang met dubbele stoep. Rond 1870 gebouwd
is de stelpboerderij Hovensreed 3, voorzien van een rieten dak met uileborden en
een door fronton en hoekpilasters omlijst middenrisaliet in de voorgevel. De boerderij
Hovensreed 10 heeft een neoclassicistisch, deels onderkelderd dwars voorhuis uit
1883.
Boer. Terpdorp gelegen ten noordoosten van Dongjum. De voorm. Herv. kerk
(Oude Weg 1), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een gepleisterde eenbeukige kerk
met vijfzijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De van
oorsprong vermoedelijk vroeg-12de-eeuwse kerk is in de 16de eeuw verhoogd en
voorzien van een gotisch koor met steunberen en een toren. In de nadien beklampte
toren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1561). Tegen de zuidgevel
van het schip staat in rode zandsteen uitgevoerd classicistisch ingangsportaal uit
1664, gesierd met schilddragende leeuwen en vaas. Dit portaal is afkomstig van de
nabijgelegen, gesloopte Elgersmastate. Het interieur wordt gedekt door een
17de-eeuws tongewelf. Tot de inventaris behoren een rijk versierde 17de-eeuwse
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preekstoel, gemerkt I.v. Kingma, met doophek, een scheidingswand met deuren en
een doodsbaar (1731). Op het verhoogd gelegen kerkhof met voornamelijk
19de-eeuwse graven bevindt zich de grafkelder van de familie Stinstra-Banga met
het graf van Joannes Stinstra († 1842). De voorm. pastorie (Miedweg 2) is een van
oorsprong mogelijk 16de- of vroeg 17de-eeuwse onderkelderde woning, opgetrokken
met grote baksteenmoppen. De topgevel is voorzien van kloostervensters en
duivengaten. Inwendig bevinden zich balken op gesneden sleutelstukken.

Donkerbroek
(gemeente Ooststellingwerf)
Streekdorp, mogelijk in de 13de eeuw gesticht aan de weg van Heerenveen naar
Assen. Met het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart ontstond op de kruising
in 1789 een eerste brug. Donkerbroek is nooit een veenkoloniaal dorp geworden,
wel verrees rond 1900 aan de vaart enige industrie. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam in het zuidoosten een woonwijk tot stand.
De Herv. kerk (G. Wolter Smitweg 5) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren, gebouwd in 1714 ter vervanging van een oudere, aan St. Laurentius
gewijde kerk. Daarvan zijn delen van het muurwerk bewaard gebleven. De geveltoren
dateert uit 1860. De door een gebeeldhouwde wapensteen uit 1714 bekroonde ingang
is in 1918 hersteld. Tot de inventaris behoren een preekstoel uit circa 1700 en een
vermoedelijk door Matthijs Verhofstad gebouwd orgel (1720), dat in 1879 is
overgebracht uit de R.K. kerk van Jutphaas (Nieuwegein). Op het kerkhof staat een
dubbele houten klokkenstoel met schilddak, herbouwd in 1802 en vernieuwd in 1984.
Daarin hangen een klok uit circa 1300 en een door Geert van Wou en Johan
Schonenborch gegoten klok (1520).
De Geref. kerk (Herenweg 72) is een T-vormige kerk uit 1912 met rationalistische
details, dakruiter en Lucas IJsbrandpannen. De kerk bevat een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1920), waarin delen van een voor de kerk van
Oppenhuizen door A. van Gruisen gebouwd orgel (1821) zijn hergebruikt.
Huis Ontwijk (Vaart Westzijde 1) is een breed eenlaags herenhuis gebouwd kort
na 1845 in opdracht van R.L. Fruitier de Talma en J.W. Bergsma. Het gepleisterde
neoclassicistische huis heeft een ingangspartij met blokbepleistering en fronton.
Woonhuizen. Het zogeheten Veerhuis (Herenwal 2) is een gepleisterde eenlaags
brugwachterwoning uit 1848. De in 1865 gebouwde arbeiderswoning Vaart WZ 6
is een mooi voorbeeld van een klein woonhuis met krimp; de schuur is later
toegevoegd. De uit 1918 daterende directeurswoning (Vosseheer 7) van de voorm.
zuivelfabriek vertoont chaletdetails.
De boerderij G. Wolter Smitweg 5 heeft een dwars geplaatst en gepleisterd
eenlaags voorhuis met eclectische details uit circa 1850.
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Donkerbroek, Coöperatieve aankoopvereniging Friesland

Het voorm. tolhuisje ('t West 21) dateert uit circa 1860; het diepe woonhuis gaat
via een krimp over in een rijziger voorhuis.
De voorm. coöperatieve aankoopvereniging ‘Friesland’ (Fruitier de Talmaweg
15) is een complex van diverse bouwvolumes met rationalistische en
jugendstil-elementen, gebouwd in 1911 naar plannen van M.O. Meek. De
directeurswoning (Fruitier de Talmaweg 16) dateert uit 1935, de silo uit circa 1955.

Drachten
(gemeente Smallingerland)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan op de kruising van de weg van
Heerenveen naar Dokkum en de in 1641 in opdracht van Passchier Hendriks Bolleman
aangelegde Drachtster Compagnonsvaart. Deze vaart werd vanaf het Gaasterdiep
gegraven door de zandrug waarop de middeleeuwse nederzettingen Noorder- en
Zuider-Drachten lagen. Bij de veenrand aan de oostzijde splitste de vaart in een
Noorder- en een Zuiderdwarsvaart, van waaruit het veen in oostelijke richting werd
ontgonnen. Het nieuwe, kruisvormige dorp kreeg in 1743 een kerk ter vervanging
van de in dat jaar afgebroken kerken te Zuider-Drachten (gesticht 1148) en
Noorder-Drachten (gebouwd 1541).
In de Franse tijd werd Drachten de hoofdplaats van Smallingerland. Van
economisch belang waren de molens, de kalkovens en de tabaksverwerking. In de
20ste eeuw zette de groei van Drachten door. Rond de Rijks-HBS (1919) kwam een
nieuwe wijk tot ontwikkeling op basis van een uitbreidingsplan uit 1918 van G.
Stapensea en in 1938 volgde een stratenplan voor een uitbreiding in westelijke
richting. Het door P. van Loo opgezette uitbreidingsplan uit 1940 vormde de basis
voor enkele na-oorlogse woonwijken. Deze kwamen in eerste instantie tot stand rond
de oude kern, daarna ten oosten van de (gedempte) Dwarsvaart (De Wiken, De
Venen), in het zuidwesten (De Drait) en in het noordwesten (De Swetten, De
Folgeren). Vooral na de komst van de Philips scheerapparatenfabriek (1950) groeide
Drachten in snel tempo uit tot de tweede plaats van Friesland. Deze ontwikkeling
leidde in de dorpskern tot een verkeersdoorbraak bij de kerk (1955), een gedeeltelijke
demping van de Drachtstervaart (1963) en herstructurering van het gebied rond het
Van Knobelsdorffplein, waar een nieuw raadhuis werd gebouwd (1984-'86).
De Herv. kerk (Zuidkade 19) is een T-vormig gebouw met houten geveltoren.
De rijke bekroning in Lodewijk XIV-stijl boven de ingang draagt de wapens van de
stichters van deze in 1743 voltooide kerk. Het gebouw is in 1952 gerestaureerd. Het
interieur wordt gedekt door een gestuct houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
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een fraai gesneden preekstoel in Lodewijk XV-stijl (1743), een door C. Kooijstra
vervaardigde
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herenbank (1744), een herenbank met kuifstuk in Lodewijk XIV-stijl (1750), vier
18de-eeuwse grafzerken en een door J.A. Hillebrand gebouwd orgel (1820; uitgebreid
in 1986). Van de vier gebrandschilderde ramen (1743; gerestaureerd in 1916) zijn
er drie gemaakt door Jurjen Staak en één door Ype Staak.
De Doopsgez. kerk (Zuiderbuurt 26) is een dwars geplaatste zaalkerk uit 1790
met pilastergevel en omlijste ingang. De huidige eclectische ingang werd rond 1860
toegevoegd. Tot de inventaris behoren een preekstoel en banken uit de bouwtijd en
een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1856-'57; uitgebreid in 1928).
Overige kerken. De in 1924-'25 naar plannen van J. Bosma opgetrokken (Geref.)
Zuiderkerk (Burg. Wuiteweg 71) is een kruiskerk met portaal en terzijde staande
toren. De in 1926 met expressionistische details gebouwde (Herv.) Kapelkerk
(Berglaan 8) is een zaalkerk voorzien van een ongelede toren met tentdak. De R.K.
Goddelijke Verlosserkerk (Pier Panderstraat 1) is een moderne kerk uit 1961-'62 naar
plannen van C.H. Bekink.
Kloosters. Het voorm. Minderbroedersklooster (Burg. Wuiteweg 2) werd in
1936-'37 gebouwd in traditionalistische vormen naar plannen van H.H. de Graaf.
Momenteel biedt het onderdak aan het Museum Smallingerland; de bijbehorende
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kapel is in 1993 verbouwd tot trouwzaal. Het in traditionalistische stijl uitgevoerde
voorm. klooster Karmel (Burg. Wuiteweg 162) is gebouwd voor de zusters
carmelitessen uit Den Bosch naar een ontwerp uit 1936 van A.H. Witteveen. Van de
carré-vormige opzet rond een gesloten kloosterhof kwam de oostelijke vleugel in
1936 tot stand, de zuidelijke vleugel met kapel in 1946. Onder leiding van J.J.W.
van Oerle werden vervolgens de noordelijke en de westelijke vleugel uitgevoerd in
1954-'55. Het klooster is in 1993 omgebouwd tot congresruimte.
Het voorm. raadhuis (Moleneind ZZ 14) is een gebouw in neorenaissance-stijl,
opgetrokken in 1901 - vermoedelijk naar plannen van gemeentearchitect R. Wibbelink
- ter plaatse van een voorganger uit 1830.
De voorm. Rijks Hogere Burger School (Torenstraat 28) is een langgerekt gebouw
op E-vormige plattegrond met een middenrisaliet voorzien van fronton en dakruiter
met uurwerk. De in ‘Um 1800’-vormen uitgevoerde school verrees in 1919 naar
plannen van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman. Het gebouw is momenteel in gebruik
bij het Drachtster Lyceum.
Overige scholen. De Chr. MULO Rehoboth (Stationsweg 118), een tweelaags
schoolgebouw met iets verhoogde middenrisaliet, werd in 1922 gebouwd met
expressionistische elementen naar plannen van C.R. de Boer: een architect die enkele
keren samenwerkte met de kunstenaar Th. Van Doesburg. De glas-in-lood ramen
die Th. van Doesburg voor deze school ontwierp, zijn waarschijnlijk naar het
buitenland verkocht. Wel zijn nog glas-in-lood ramen van Van Doesburg aanwezig
in de voorm. Rijks Landbouw Winterschool of ‘H.J. Witteveenschool’ (Torenstraat
12) uit 1920, eveneens ontworpen door C.R. de Boer. De voorm. Rijkskweekschool
(Torenstraat 18) dateert uit 1930, de in zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerde
Landbouwhuishoudschool (Torenstraat 59-61) uit 1933.
Haersma-State (Stationsweg 66). Dit gepleisterde neoclassicistische landhuis is
voorzien van geblokte hoekpilasters en een middenrisaliet met serlianamotief en een
balkon op gietijzeren ionische zuilen; de afsluitende attieklijst draagt de huisnaam.
Het in 1842-'43 naar plannen van Th.A. Romein voor M.M. Cats gebouwde huis
staat in een gelijktijdig aangelegd landschapspark.
Woonhuizen. Het in 1806 als dokterswoning gebouwde Bleekerhûs (Moleneind
ZZ 11) is een tweebeukig dwars eenlaagspand voorzien van een hoger opgaand
middenrisaliet met klokgevel, die boven de ingang tot een erker is uitgebouwd. In
de zijgevel bevinden zich drie hergebruikte gevelstenen, waarvan er één met het
jaartal 1641. Het diepe eenlaagspand Zuidkade 18, met puntgevel en omlijste ingang,
dateert uit 1860. Het huis Stationsweg 19 (1890) vertoont eclectische elementen,
Zuidkade 35 (circa 1904) heeft neorenaissance-elementen. De gepleisterde villa
Noorderbuurt 95 werd in 1906 ontworpen in opvallende jugendstil-vormen naar
plannen van J.P. Hazeu voor burgemeester A. Bruins Slot. Andere panden met
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jugendstil-elementen zijn Stationsweg 139 (1905) en Stationsweg 49 (1910);
laatstgenoemd pand heeft bovendien een vakwerktopgevel. De festoenen in de gevel
van Zuidkade 30 (circa 1919) zijn op te vatten als nieuw historiserende elementen.
Door C.R. de Boer ontworpen zijn het winkelpand Zuiderbuurt 10 (1910), voorzien
van jugendstil-elementen, en het huis Moleneind 132 (1923) met expressionistische
details. Het rond 1920 met expressionistische details gebouwde arbeidersbuurtje
Beter Wonen (Beter Wonen 34-40/Houtlaan 50-64) - van de gelijknamige
woningbouwvereniging - is vermoedelijk ook ontworpen door C.R. de Boer. Hij
leverde in ieder geval het ontwerp voor de in 1921-'22 gebouwde
middenstandswoningen Torenstraat 3-21/Oosterstraat 23-27/Houtlaan 22-26. Dit
complex woningen staat internationaal bekend als de Papegaaienbuurt, een bijnaam
die door kunsthistorici aan het complex is toegedicht vanwege het door Th. van
Doesburg ontwikkelde kleurenschema voor het houtwerk. De kleuren werden op
verzoek van de bewoners al in 1924 neutraal overgeschilderd. In 1988 zijn de kleuren
opnieuw aangebracht. De villa's De Zonnehoek (Torenstraat 23; 1935), Burg.
Wuiteweg 51 (circa 1935), HBS-straat 11 (1938) en J.M. Houwenstraat 11 (circa
1938) hebben een zakelijk-expressionistische vormgeving.
Boerderijen. De kop-rompboerderij Folgeren 12 heeft een voorhuis met omlopende
bakgoot en in de nokanker de datering ‘1792’. Het interieur bevat betegelde wanden
en een bedschotwand. De forse boerderij Moleneind ZZ 71, met dwars geplaatst
voorhuis, dateert uit circa 1820. Bij de keuterboerderijen Het Noord 26 (1904) en
Noorderend 16 (circa 1910) vormt een krimp de overgang van kop naar romp. Uit
1932 dateert de in zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde stelpboerderij Het
Noord 19.
Nijverheid. De twee diepe pakhuizen (Noorderkade 60) dateren mogelijk uit circa
1850. In het rond 1890 gebouwde dwarse huis Zuidkade 29 was een kleine
tabaksfabriek ondergebracht. De voorm. tabaksfabriek annex pakhuis bij Zuidkade
24 werd rond 1902 gebouwd voor de firma Fokke van der Meulen. In de fabriek
produceerde men de pruimtabak ‘Drachtster Kei’. De voorm. sigarenfabriek
(Moleneind
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ZZ 25) is een diep pand met neorenaissance-details uit 1910.
De watertoren (De Twee Gebroeders ong.) verrees in 1959 naar ontwerp van
J.J.M. Vegter. De toren heeft een slanke betonnen schacht en twee betonnen
vlakbodemreservoirs.
Het Reidingpark (De Drift ong.) werd in 1835 in opdracht van de
gemeentesecretaris F.S. Reiding aangelegd als tuin bij zijn woning. De tuin is in
1959 gerestaureerd en omgevormd tot park door H. Otto.
Begraafplaatsen. De Noorderbegraafplaats (Stationsweg ong.) werd rond 1800
gesticht op de plaats van de oude kerk van Noorder-Drachten en heeft grafstenen
vanaf 1812. Op de plaats van de oude kerk van Zuider-Drachten is rond 1900 de
Zuiderbegraafplaats (Burg. Wuiteweg 85) aangelegd.
De sluis bij de uitmonding van de Drachtstervaart in de Drait, gelegen ten westen
van Drachten, werd in 1893 gebouwd als ‘Sluis I’. De naar plannen van O.M. Meek
uitgevoerde sluis werd in 1935 hersteld. De sluiswachterswoning (Buitenstvallaat
4) en de ijzeren ophaalbrug dateren respectievelijk uit 1893 en 1935.
Poldermolens. Ten westen van Drachten in Goëngahuizen (Goaiïngahuzen) staan
drie 19de-eeuwse poldermolens. Het zijn alle drie houten spinnenkopmolens met
pannen gedekte ondertoren, voorzien van een vijzel. De molen Heechhiem (bij
Peansterdyk 18) is in 1995 gerestaureerd, De Modderige Bol (bij Peansterdyk 10) in
1992-'93

Kortehemmen bij Drachten, Herv. kerk (1985)

en de Jansmolen of ‘De Modden’ (bij Peansterdyk 10) in 1990.
Drachtstercompagnie (Drachtsterkompenije). Dit dorp ten noordoosten van
Drachten is na 1743 ontstaan als veenkolonie. De in 1849 gebouwde kerk heeft men
na een brand in 1979 afgebroken. De in 1928 gebouwde zaalkerk van de Vrije Evang.
Broedergemeente (Folgerster Loane 74) is vermoedelijk ontworpen door J. Stuivinga.
Interessante boerderijen zijn de rond 1890 gebouwde kleine woudboerderij B.
Boardseswiek 9 en de stelpboerderij Smidswei 52 uit 1936, naar plannen van M.D.
van der Zee. De rond 1870 geplaatste gietijzeren grenspaal ‘13’ (hoek Skieding en
Leidijk) markeert de grens tussen Friesland en Groningen.
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Kortehemmen (Koartehimmen). Dit dorp gelegen ten zuidwesten van Drachten
is ontstaan in de middeleeuwen. De Herv. kerk (Boerestreek 13) is een kleine
eenbeukige gotische kerk uit circa 1300. De zijgevels worden geleed door
spitsboogvormige nissen, waarvan enkele met siermetselwerk. In 1620 heeft men
het koor gesloopt en vervangen door de huidige oostgevel. Tot de inventaris behoren
een 17de-eeuwse preekstoel en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1935).
Op het kerkhof staat een, in 1950 vernieuwde, enkele houten klokkenstoel met
schilddak. In de klokkenstoel hangt een door Johan Borchhardt gegoten klok (1750).
Interessante boerderijen zijn de kleine keuterboerderij Boerestreek 28, gedateerd
‘1718’, en de gave kleine koprompboerderij Boerestreek 8 uit circa 1850.
Boornbergum (Boarnburgum). Dit wegdorp ten zuidwesten van Drachten is in
de 18de eeuw ontstaan. De Herv. kerk (Westerbuorren 11) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met houten geveltoren, gebouwd in 1871 ter plaatse van een voorganger uit
1734. Het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel (1925) bevat onderdelen van
een Hinsz-orgel (1767) uit Sexbierum. In het baarhuisje op het kerkhof zijn delen
van 18de-eeuwse zerken verwerkt. De in 1911 gebouwde Geref. kerk (Easterbuorren
52) is een zaalkerk met geveltoren naar plannen van G.S. Kijlstra. De uit 1933
daterende boerderij Easterbuorren 96 heeft een winkelgedeelte. De voorm.
Coöperatieve zuivelfabriek ‘Mei Inoar Ien’ (Galhoeke 10) kwam in 1904 in
rationalistische vormen tot stand op de plaats van een particuliere zuivelfabriek
(gesticht in 1893). De fabriek is in 1966 gesloten en verbouwd tot woningen en
bedrijfsruimten.

Driesum (Driezum)
(gemeente Dantumadeel)
Dorp, ontstaan in de volle middeleeuwen op een zandrug die als ontginningsas diende.
Het laaggelegen terrein ten zuiden van Driesum heeft bij het voortgaan van de
ontginning de verplaatsing van het dorp verhinderd; de oude Achterweg en de
nieuwere Voorweg komen dan ook rond de kerk samen. Aan de oostzijde ontstond
in de late middeleeuwen de Rinsmastate. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp
aan de zuidzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Van Sytzamaweg 8) is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien
van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De huidige, in 1713
gebouwde, kerk heeft twee dorische poortomlijstingen. Die van de noordingang heeft
een segmentvormige bekroning, voorzien van een jaartalcartouche met
laat-kwabornament, en daarboven een stichtingssteen. Boven de later dichtgezette
zuidingang bevindt zich een zonnewijzer (1713). De vroegere, deels in tufsteen
uitgevoerde toren werd in 1876 vervangen door de huidige neoclassicistische toren
naar plannen van H.H. Korenstra. In de toren hangt een
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door Hans Falck gegoten klok (1617). Het fraaie kerkinterieur wordt gedekt door
een houten tongewelf met trekbalken. In de vensterdammen bevinden zich zeven
gebeeldhouwde wapencartouches, waarvan de oudste - voor Georg Wolfgang van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg (1720) - werd gemaakt door Jan Thomas Nauta;
enkele andere cartouches verwijzen naar 16de-eeuwse voorouders. De preekstoel in
Lodewijk XIV-stijl, met getordeerde corintische zuilen, werd in 1714 gemaakt door
Jacob Ferensij met snijwerk van Jan Oenema; de weelderige koperen lezenaar in
Lodewijk XV-stijl (1771) is van Lieuwe Geerts. Tot de inventaris behoren verder
twee overhuifde dubbele herenbanken van de families Haersma-Clant (circa 1710)
en Sytzama-Clant (circa 1750), een opvallende lambrisering van Douwe Harmens
(1778) en een door A.A. Hinsz gebouwd orgel (1782).
Op het kerkhof bevinden zich een omhekte zerk voor dr. H.M. Damsté († 1876)
en een omhekt grafperk met zerken voor de familie Sytzama, waaronder die voor
D.J.V. baron van Sytzama († 1886). De pastorie (Van Sytzamaweg 31) uit 1877
vertoont eclectische elementen.
Het oude schoolhuis (Kerkstraat 2) is een dwars eenlaagspand met een smalle
klokgevel. Nadat de voorganger was afgebrand kwam het huidige pand in 1787 tot
stand in opdracht van Anna van Sytzama. Het gebouw is in 1854 vergroot.
De openbare lagere school (H.G. van der Veenstraat 5) is een tweeklassige
middengangschool uit 1883 met vrijstaande onderwijzerswoning.
Rinsmastate (Van Sytzemaweg 26). Het in 1843 door Th.A. Romein voor D.J.V.
baron van Sytzama ontworpen landhuis werd in 1944 door brand verwoest en in
1947 in oude vormen herbouwd. Van 1972 tot 1998 diende het als raadhuis van
Dantumadeel. Het in 1843 aangelegde romantische landschapspark is mogelijk
ontworpen door L.P. Roodbaard. De slingervijvers in de voor- en achtertuin zijn
kenmerkend voor zijn werk. Verder is er een hoogte met een schuilhut van
boomstammetjes. De tweebeukige tuinmanswoning (Van Sytzemaweg 37) dateert
uit circa 1850.
Woonhuizen. Het woonhuis Sinne Wente (Kerkstraat 19) is in 1907 in
kalkzandsteen opgetrokken voor J. Zwarts. Jugendstil-achtige hoefijzerbogen heeft
het huis Van Sytzamaweg 33 uit circa 1915.
Boerderijen. De grote kop-halsrompboerderij Oostwoud 3 heeft een 18de-eeuwse
oorsprong, maar een midden-19de-eeuws uiterlijk. Het voorhuis bevat een eenvoudige
18de-eeuwse schouw met tegeltableau en een bedstedewand. Van hetzelfde
boerderijtype zijn de in 1786 gebouwde boerderij Achterweg 14, waarvan het voorhuis
een omlopende bakgoot heeft, en Van Sytzamaweg 22 (1843), met groter voorhuis.
Boerderijen met een dwars geplaatst voorhuis zijn Voorweg 6 (circa 1840), met
evenwijdig geplaatste schuur, en Van Sytzamaweg 31 (1877). De villaboerderij H.G.
van der Veenstraat 22 (circa 1905) vertoont chaletstijl- en jugendstil-elementen.
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Wouterswoude (Walterswâld). Dit dorp ten westen van Driesum bestaat uit
bebouwingskernen bij de Achterweg en de Voorweg. De Herv. kerk (Kerklaan 34)
is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien van een ongelede toren met tentdak. De
toren verrees in de 17de eeuw met hergebruikt materiaal. De huidige kerk dateert uit
1805. Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1805) en een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1894). De pastorie (Achterweg 34) is een eclectisch
middenganghuis uit circa 1870. Interessante boerderijen zijn de laat-18de-eeuwse
kop-hals-romp-boerderijen Kooilaan 12 en Voorweg 16 (1779) en de met krimpen
uitgevoerde boerderij Voorstraat 55 (circa 1890). Het

Wouterswoude bij Driesum, Geref. kerk

eenlaagse woudhuisje Achterweg 12 is in een topgevelanker gedateerd ‘1819’. De
Geref. kerk (Voorweg 27) is een T-vormige kerk met terzijde geplaatste toren,
gebouwd in 1922 ter vervanging van een 19de-eeuwse voorganger. De rationalistische
vormen van het gebouw zijn verwant aan het werk van Tj. Kuipers.

Drogeham (Droegeham)
(gemeente Achtkarspelen)
Dorp, ontstaan in de 19de eeuw op enige afstand ten westen van het in 1242 gestichte
premonstratenzer Buweklooster (gesloopt rond 1580). Het dorp met brinkachtige
ruimte kreeg in 1891 verbinding met het Kolonelsdiep, vooral voor de afvoer van
het ter plaatse gewonnen zand.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 4), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
zaalkerk met rond gesloten koor en een zadeldaktoren van twee geledingen. De
romaanse toren verrees begin 13de eeuw en werd blijkens jaartalankers in 1704
hersteld; mogelijk kreeg de toren toen het huidige zadeldak. De toren is in 1984-'85
gerestaureerd. De oorspronkelijk middeleeuwse kerk heeft men in 1876 geheel
vernieuwd in machinale steen, met pseudo-romaanse details. Mogelijk is inwendig
en in de westgevel
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nog wat van het oudere muurwerk bewaard gebleven.
De Geref. kerk (De Sannen 22) is een moderne kerk met vrijstaande toren,
gebouwd in 1969 naar plannen van F. de Vries.
De openbare lagere school (Buorren 23) is een drieklassige gangschool uit 1907.
Woonhuizen. De eenvoudige arbeiderswoning Tsjerkebuorren 8 dateert uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Voorbeelden van middenganghuizen in het dorp zijn
De Sannen 10 (1873), in neoclassicistische vormen, en Tillewei 3 (1907). Uit 1910
dateert De Lange Jammer (Lytse Wei 2), een in kalkzandsteen uitgevoerde
arbeiderswoning met krimp. Expressionistische vormen hebben de huizen De Buorren
1 (circa 1925), Tillewei 8 (1930) en It Sinnehûs (De Buorren 18; 1935).
De boerderij It Kleasterbreed 3 is een fraaie kop-hals-rompboerderij. Het voorhuis
is voorzien van een omlopende bakgoot en een nokanker met de datering ‘1807’;
vermoedelijk uit die tijd bevat het interieur een betimmering, wandtegels en een
schouw.
De Alg. begraafplaats (bij It Kleasterbreed 3) ligt op de plaats van het gesloopte
premonstratenzer Buweklooster. De enkele houten klokkenstoel met schilddak wordt
al in 1558 vermeld en is in 1950 vernieuwd. In de klokkenstoel hangt een door de
erven Alewijn Crombosch gegoten klok (1760).

Dronrijp (Dronryp)
(gemeente Menaldumadeel)
Terpdorp ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal.
De agrarische nederzetting kwam tot ontwikkeling ter plaatse van de huidige
Tsjerkebuorren. Na de aanleg van de trekvaart Leeuwarden-Harlingen (1507)
ontwikkelde zich bij de kruising van de vaart met de weg over de kwelderwal een
tweede kern - de Brêgebuorren - met overwegend een handels-, ambachts- en
logementfunctie. In de nabijheid van het dorp lagen verschillende stinzen en
buitenplaatsen, waarvan de Schatzenburg behouden is gebleven. Aan de in 1863 ten
zuiden van het dorp aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Harlingen kreeg Dronrijp
eerst een halteplaats en in 1868 een station. Rond 1870 werd het haventje bij de kerk
gedempt. De vanouds door Skilpaed, Hearewei en Buurster opvaart verbonden
dorpskernen groeiden in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw
aan elkaar. Langs de trekvaart vestigden zich verschillende fabrieken. In 1903 ontstond
een zuivelwerktuigenfabriek aan de Alddyk. De trekvaart is in 1940 gedempt. Ten
zuiden van het dorp groef men in 1953 het Van Harinxmakanaal. Na de Tweede
Wereldoorlog is Dronrijp vooral aan de noordoostzijde uitgebreid, met name ten
behoeve van forensen van en naar Leeuwarden. Dronrijp is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Salvius, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde consistoriekamer en een
toren van twee geledingen met traptoren en een achtkantige bovenbouw met
opengewerkte bekroning. Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert een gedeelte
in de noordmuur van het schip. In 1504 is de romaanse kerk tot de huidige kerk
verbouwd. Koor en schip hebben elk een classicistisch ingangsportaal met een fronton
(1650) van Bentheimer zandsteen. Bij de kooringang zijn
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drie deugden afgebeeld - in het midden Caritas - en bij de zuidingang van het schip
een gevleugeld doodshoofd tussen obelisken. Naast die ingang herinnert een
gedenksteen aan de in Dronrijp geboren sterrenkundige Eise Eisinga. De toren met
laat-gotische details verrees in 1544. In de toren hangt onder meer een door Geert
van Wou gegoten klok (1493). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten
tongewelf. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een houten koorafsluiting, een
preekstoel met doophek, enkele overhuifde herenbanken - waaronder een driedelige
bank uit 1631 met de wapens van de families Burmania en Cammingha - en een door
Arnold en Tobias Bader gebouwd orgel (1653; gewijzigd in 1918 door Bakker &
Timmenga).
Rond de kerk ligt een verhoogd kerkhof omgeven door een 19de-eeuws giet- en
smeedijzeren hekwerk op een oudere keermuur. De gecanneleerde hekpalen van de
toegang worden bekroond door vergulde vazen met agaven. Op het kerkhof bevindt
zich onder meer een grafteken in de vorm van een afgeknotte zuil voor Geertje
Antonides († 1895).
De R.K. Maria Geboortekerk (Dûbelestreek 14) is een driebeukige basilikale
kerk voorzien van een slanke toren van twee geledingen met steunberen, balustrade
en een met zink beklede houten lantaarn. Aan de achterzijde bevindt zich een sacristie
over de volle breedte van de kerk. De kerk werd in 1839 in neoclassicistische stijl
gebouwd naar ontwerp van A. van der Moer. Bij de verlenging van het schip in 1939
is een nieuwe voorgevel met toren opgetrokken in de stijl van het traditionalisme,
naar ontwerp van J.M. van Hardeveld. Eén van steunberen van de toren bevat de
‘eerste steen’ uit 1839. Op de voorgevel van de toren is een Mariabeeld door M.
Hoffer geplaatst.
Het wit gepleisterde, neoclassicistische interieur wordt gedekt door een vlak
plafond. Tot de 19de-eeuwse inventaris behoren een neogotisch altaar met schilderstuk
en geschilderde kruiswegstaties van O. de Boer, enkele heiligenbeelden van J.P.
Maas Loos en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1882) in een rijk versierde
orgelkast in Lodewijk XVI-stijl.
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Dronrijp, Gasthuis Vredenhof (1990)

Achter de kerk ligt het kerkhof met een 19de-eeuws hekwerk, een kruisigingbeeld
en enkele pastoorsgraven. De huidige pastorie (Dûbelestreek 16) is in 1939 gebouwd
naar ontwerp van J.M. van Hardeveld in de stijl van het traditionalisme. Het
parochiehuis (Dübelestreek 12) is rond 1900 gebouwd met neorenaissance-elementen.
Geref. kerken. In 1908 opgetrokken is de Geref. kerk Rehoboth (Hearewei 15),
een T-vormige kerk met geveltorentje en aan de achterzijde een aangebouwde
consistorie. Naast de kerk staan de pastorie (Hearewei 17) en de voorm. Geref. lagere
school (Hobbemasingel 1), een tweeklassig schoolgebouw uit 1907. De voorm. Geref.
kerk Interye (Pouldyk 2) is een door steunberen gelede zaalkerk met portaal uit circa
1925.
Het gasthuis ‘Vredenhof’ (Dûbelestreek 19-29) is in 1745 als vrouwengasthuis
gesticht door Agnes Alida Huber, eigenares van het huis Schatzenburg. De
oorspronkelijke rij eenkamerwoningen is in 1845 verdubbeld. De twee wit
geschilderde beuken hebben elk een lang zadeldak met dakkapellen en aan de
straatzijde een klokgevel met aanzetkrullen en aan de achterzijde een tuitgevel. De
rug-aanrug geplaatste eenkamerwoningen zijn bij een recente verbouwing
samengetrokken. In de jaren 1872-'76 is het gasthuis uitgebreid met een door C.S.
Reitsma ontworpen rij woningen (It Heech 6-40). Dit sobere neoclassicistische
bouwblok bevatte oorspronkelijk negen tweekamerwoningen - gebouwd in drie fasen
van steeds drie woningen - en is in 1980 intern verbouwd.
Het voorm. kantongerecht (Tsjerkebuorren 12) is een onderkelderd,
laat-18de-eeuws neoclassicistisch pand met middenrisaliet en hoekpilasters. De
omlijste ingang is voorzien van zijlichten en een hardstenen stoep met smeedijzeren
leuning.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Hobbemasingel 17) is in 1878
opgetrokken als een tweebeukig schoolgebouw met zes lokalen. De R.K. lagere
St.-Radbodusschool (It Heech 9) is een middengangschool uit 1921 op H-vormige
plattegrond. Het hoger opgetrokken middenrisaliet van de voorgevel heeft een portiek
met natuurstenen zuiltjes en daarboven een tegeltableau met naam en bouwjaar van
de school.
Woonhuizen. In de zijgevel van het huis Skilpaed 28 (circa 1900) bevindt zich
de maniëristische stichtingssteen van de drie in 1608 gebouwde armenwoningen die
hier oorspronkelijk stonden. Het dwarse huis Tichelwurk 11-12 heeft een
classicistische ingangsomlijsting en een zadeldak tussen topgevels.
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Dronrijp, Woonhuis Hearewei 31

De noordgevel is versierd met 17de-eeuwse gebeeldhouwde ionische kapitelen boven
hoekpilasters, festoenen en een gevelsteen met 1731. De zuidgevel bevat twee
cartouches met inscriptie en een grote gevelsteen met de voorstelling van twee
(afscheid nemende) mannen bij een boot. Het diepe huis Brêgebuorren 9 uit 1732
heeft een classicistische deuromlijsting, een kroonlijst met gesneden consoles en een
dakkapel met pilasters en rondbogig fronton. Het in 1744 gebouwde diepe pand
Tsjerkebuorren 13 is het geboortehuis van de sterrenkundige Eise Eisinga. Rond
1750 is het dwarse huis Skilpaed 32-34 gebouwd ter huisvesting van de vroedmeester
en geneesheer. Boven de ingang bevindt zich een smalle klokgevel met natuurstenen
aanzetkrullen en bekroning. Brêgebuorren 5 is een dwars huis met een ingangspartij
uit circa 1780. Het forse herenhuis Dûbelestreek 2 heeft op de verdieping een houten
erker, van waaruit men zicht had op de nu gedeeltelijk gedempte trekvaart. Het
laat-18de-eeuwse huis is het geboortehuis van de schilder Lourens Alma Tadema
(1836-1912). Laat-18de-eeuws in opzet is ook Tsjerkebuorren 42, opgetrokken in
gele Friese steen en voorzien van een smalle Vlaamse topgevel. Karakteristieke
voorbeelden van eclectische middenganghuizen zijn Hearewei 29 (circa 1875),
gebouwd op het omgrachte terrein van de voorm. Osinga State, en Hearewei 35
(1875), gebouwd als predikantswoning bij de Herv. kerk. In 1938 is de veranda van
dit laatste pand veranderd in een serre. Het in neorenaissance-vormen opgetrokken
huis Brêgebuorren 4 (circa 1895) is voorzien van siermetselwerk in rode steen en
gepleisterde ornamenten.
W. Sinnema heeft in 1905 de rentenierswoning Hearewei 31 laten bouwen naar
een ontwerp in neorenaissance-stijl van S. Feikema. Naast het huis staat een schuur
met kleine veestalling en voeropslag (circa 1915). De rond 1915 gebouwde villa
Aurelia (Brêgebuorren 6) is een karakteristiek voorbeeld van een villa met
jugendstil-invloeden. Voorbeelden van vroeg-20ste-eeuwse burgerwoonhuizen zijn
het in witte kalkzandsteen opgetrokken dubbele pand Hearewei 11-13 (rond 1915)
en het dubbele huis

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

119

Dronrijp, Landhuis Schatzenburg

Holpaed 17-19 (circa 1920) met de voor die tijd kenmerkende gedeeltelijke
bepleistering van de gevels.
Boerderijen. De boerderij Heechpaed 2 heeft een voorhuis met zadeldak tussen
topgevels uit 1769; het schuurgedeelte is van jongere datum. De op een omgracht
terrein gelegen Hobbemastate (Hobbemasingel 8) is een laat-18de-eeuwse
kop-hals-rompboerderij. Het onderkelderde voorhuis heeft in de zijgevel een omlijste
ingang met daarvoor een forse stoep voorzien van twee schilddragende leeuwtjes.
Ook de kophals-rompboerderij Holpaed 18 heeft een onderkelderd voorhuis met
zadeldak tussen topgevels en een ingang met bordestrap in de zijgevel. De voorgevel
bevat een gevelsteen met initialen en het jaartal ‘1813’. De Dottingastate (Haerewei
159) is een boerderij met dwars geplaatst voorhuis in eclectische stijl, voorzien van
een hoger opgetrokken middenrisaliet. Het bouwjaar 1873 is in de dakpannen
ingelegd. Rechts van de boerderij staat een schuur. Ten zuiden van Dronrijp staat
Hommemastate (Keimptilsterdyk 2), een kop-hals-rompboerderij met een onderkelderd
voorhuis met zadeldak tussen topgevels uit 1824.
Horeca. De wit gepleisterde herberg De Posthoorn (Brêgebuorren 10) is een van
oorsprong 18de-eeuws classicistisch pand met kroonlijst en een ingangsomlijsting
met ionische pilasters. d'Herbergh (Brêgebuorren 12) is rond

Dronrijp, Landhuis Schatzenburg, plattegrond bel-etage
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1860 ter plaatse van een voorganger gebouwd. Dit tweelaags pand heeft afgeronde
gevelhoeken.
De voorm. werktuigenfabriek (Alddyk 6) is in 1903 gebouwd in opdracht van
P. Statema en R. Kuiken als zuivelwerktuigenfabriek, kort daarna ‘NV
Werktuigenfabriek Friesland’ geheten. Vanaf 1908 is de fabriek door R. Kuiken
voortgezet als kurkplatenfabriek. Het drielaags fabriekspand heeft een plat dak, een
smallere voorbouw en boven de getoogde gietijzeren vensters aanzet- en sluitstenen
van gele steen.
Schatzenburg (Eastryp 2). Dit landhuis ten noorden van Dronrijp werd in 1725
gebouwd in opdracht van Hermanus Huber en zijn echtgenote Elisabeth de Hertoghe
voor hun oudste zoon Ulrich Joan Huber. Naar ontwerp van Wybe Saagman verrees
een eenlaags landhuis met gepleisterd souterrain en een omlopend, afgeplat schilddak
met vier hoekschoorstenen. De middenrisaliet heeft een smalle topgevel in Lodewijk
XIV-stijl met gebeeldhouwde vazen en de familiewapens Huber-de Hertoghe. Het
beeldhouwwerk van exterieur en interieur is vervaardigd door Jacob Sijdsma.
Het in 1999-2000 gerestaureerde huis ligt op een vergraven terp, waar tot 1725
de 16de-eeuwse boerderij ‘Brandsma Zate’ stond. Een in 1698 op het erf van de
boerderij opgetrokken zomerverblijf werd verbouwd tot het nog bestaande koetshuis.
Het aanvankelijk geometrisch aangelegde park kreeg in de tweede helft van de 19de
eeuw een landschappelijke aanleg, mogelijk naar ontwerp van L.P. Roodbaard. Op
de hekpijlers van het toegangshek staat het jaartal ‘1698’.
Poldermolens. In de omgeving van Dronrijp staan enkele achtkantige grondzeilers
op veldmuren, al dan niet voorzien van een vijzel. De rond 1850 gebouwde en met
riet gedekte molen De Puollen (Puoldyk 31) bemaalde de voormalige Oosterpolder,
thans het bemalingsgebied De Puollen. Blijkens de gevelsteen met het opschrift Y.R.
Keestra is de met riet gedekte molen Kingmatille (bij Keimptilsterdyk 10) in 1870
gebouwd. Men heeft deze molen in 1987 naar de huidige plaats overgebracht. De
laatste restauratie is in 1991 uitgevoerd. Voor de bemaling van de polder Sikma
zorgde De Hatzumermolen (bij Keimptilsterdyk 2), die volgens de gevelsteen is
gebouwd in 1878 voor N.J. Osinga. Bij de restauratie in 1989 is de met hout beklede
molen grotendeels vernieuwd.
De Herv. kerk van Schingen (Skingen) (Buorren 29), gelegen op een terp ten
westen van Dronrijp, is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een half
ingebouwde toren van drie geledingen met overhoekse steunberen en een ingesnoerde
naaldspits. De kerk met neogotische details werd rond 1900 gebouwd ter plaatse van
een voorganger. De gevelsteen boven de toreningang is onleesbaar geworden. De
kerk bevat een neoclassicistische preekstoel.
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Earnewâld (Eernewoude)
(gemeente Tytsjerksteradiel)

Earnewâld, Vervenerswoning It Fliet 12

Dorp, ontstaan in de 18de eeuw als nederzetting in het veen aan het Eernewoudster
Wijd. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het dorp zich tot watersportcentrum,
waartoe onder meer de scheepswerf voor historische vaartuigen ‘De Stripe’ werd
gebouwd.
De Herv. kerk (Dominee Offerhausweg 1) is een in 1794 gebouwde, driezijdig
gesloten zaalkerk voorzien van een ongelede toren met omlijste ingangspartij en
ingesnoerde spits. In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1500).
Tot de kerkinventaris behoren een barokke preekstoel (1699) en een door L. van
Dam & Zn. gebouwd orgel (1874). Op het kerkhof liggen onder meer twee
18de-eeuwse zerken en een gedenksteen voor Indiëstrijder R. Kiers († 1947).
De Geref. kerk (Wiidswei 6) is een T-vormig gebouw uit 1906. Het orgel en de
preekstoel in de vorm van een ‘skûtsje’ stammen uit de bouwtijd.
De voorm. openbare lagere school (Tsjerkepaed 4) is in 1902 in kalkzandsteen
gebouwd als een tweeklassige school met onderwijzerswoning (Tsjerkepaed 3).
De boerderij ‘It Kokelhûs’ (It Fliet 16) is een kleine woudboerderij met mogelijk
18de-eeuwse kern. Het gebouw is nu als museum in gebruik.
De vervenerswoning It Fliet 12 is een klein eenlaags pand met rieten dak, gebouwd
rond 1800.

Easterein (Oosterend)
(gemeente Littenseradiel)
Dorp, vermoedelijk in de 10de eeuw ontstaan na de bedijking van het zogeheten
Eiland van Oosterend, één van de zogeheten moederpolders in de Marneboezem.
Hoewel het dorp een radiale structuur heeft, is het onduidelijk of het op een terp is
ontstaan. De dorpskern rond de kerk kreeg de Foarbuorren als verbinding met de
dijk. De gunstige ligging aan de dijk - deel van de landroute tussen Franeker en Sneek
- en een kruispunt van vaarten stimuleerde de ontwikkeling van Easterein tot
streekcentrum. Rond 1850 concentreerde het grootste deel van de bebouwing zich
ten zuidoosten van de kerk en langs de weg Sneek-Franeker. Langs de in 1855-'60
aangelegde weg naar Wommels (Van Eysingaleane) kwam een lintbebouwing tot
stand en aan het eind van de eeuw groeide het dorp in zuidwestelijke richting. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuid- en noordzijde enigszins gegroeid.
Easterein is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Martinuskerk (Tsjerkebuorren 2) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor, aangebouwde tweelaags sacristie en een ongelede toren met stompe,

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

ingesnoerde spits. De mogelijk rond 1300 gebouwde vroeg-gotische sacristie staat
tegen de waarschijnlijk 14de-eeuwse kerk, waarin mogelijk muurdelen van een
midden-12de-eeuwse tufstenen voorganger zijn

Easterein, Herv. kerk, interieur (1972)

Easterein, Pastorie Herv. kerk

opgenomen. De toren werd in 1688 gebouwd of hersteld. Kerk en toren zijn in de
19de-eeuw, waarschijnlijk in 1862, grotendeels ommetseld. De kerk kreeg steunberen
aan de zuidzijde en de toren een neoclassicistische ingangsomlijsting. In de toren
hangen een door Steven Butendiic gegoten klok (1468) en een klok van Jacob
Noteman (1645).
Het interieur wordt gedekt door een 16de-eeuwse houten gewelf, dat in het koor
nog zichtbaar is. In 1862 heeft men in het schip onder dat gewelf een houten tongewelf
aangebracht met gestucte trekbalken, muurstijlen en omtimmerde korbelen.
Het belangrijkste interieuronderdeel is het uit 1554 daterende oksaal, ontworpen
door Hein Hagart, een leerling en medewerker van Cornelis Floris. Het als natuursteen
beschilderde, maar in eikenhout uitgevoerde oksaal is drie rondboogopeningen breed
en bestaat uit een door composiete zuilen gedragen overdekte galerij of zangerstribune.
Deze eveneens met drie rondboogopeningen uitgevoerde galerij heeft een balustrade
en kolommen met bewerkte panelen. De onderbouw wordt gedekt door houten
stergewelven, de galerij door kleine netgewelven. De decoratie bestaat uit
bijbelteksten, bijbelse scènes, kariatiden en Perzen (of Atlanten) en ornamenten in
uitbundige vroeg-maniëristische stijl. Tot de kerkinventaris behoren verder een door
Hagart vervaardigde maniëristische grafzerk (1556) voor Sibble Sipkis († 1559) en
zijn vrouw Mary Sybesdochter Meylama († 1553), vier overhuifde herenbanken
(17de eeuw), een wit geverfde preekstoel (19de eeuw) en een door W. Hardorff
gebouwd orgel (1869-'70).
De eclectische pastorie (Tsjerkebuor-
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ren 1), met een balkon op gietijzeren zuiltjes, is in 1861 gebouwd naar ontwerp van
H. Wouda.
De Geref. kerk (Wynserdyk 35) is een recht gesloten zaalkerk met een half
ingebouwde toren voorzien van een spits met frontalen. De met neogotische
kenmerken uitgevoerde kerk is in 1902 gebouwd.
De voorm. openbare lagere school (Tsjerkebuorren 29) is in 1870 gebouwd als
een drieklassige gangschool met als onderwijzerswoning een middenganghuis met
verhoogd middenrisaliet in eclectische vormen.
Woonhuizen. Van het rond 1865 gebouwde woon- en winkelpand Griene Leane
13 wordt het winkelgedeelte gevormd door een brede gang naast de woonkamer.
Direct naast de deur bevindt zich een venster als uitstalruimte. Van Eysingaleane 11
(circa 1875) is een dokterswoning met naastgelegen koetshuis. Voorbeelden van
middenganghuizen met verhoogd middenrisaliet en portiek zijn Van Eysingaleane
4 (circa 1860) en de twee eclectische woonhuizen Van Eysingaleane 8 (circa 1875)
en De Zonnehoek (Wynserdyk 49; 1890). Goed bewaarde dwarse huizen met
kaaszolder zijn: Van Eysingaleane 5 (circa 1850), met omlijste ingang, De Streek 20
(circa 1860), Van Eysingaleane 7 (circa 1870), met omlijste ingang, en Wynserdyk
10 (1878) met omlijste ingang en dakkapel. Het eenlaagspand Foar Anker (Skilplein
31) (circa 1890) vertoont neorenaissancekenmerken en chaletstijl-elementen. De
voorm. herberg (Sibadawei 2), thans café, dateert uit 1860 en is een sober
neoclassicistisch dwars pand met omlijste ingang. Een tussenlid vormt de verbinding
met de evenwijdig gelegen schuur.
Boerderijen. De melk- en karnschuur De Tsjerne (Wynserdyk 47) is gedeeltelijk
in hout uitgevoerd en dateert uit circa 1900. Voorbeelden van koprompboerderijen
met een villa-achtig voorhuis zijn Griene Leane 1 (circa 1910) en Sibadawei 30
(1928). Laatstgenoemde is gebouwd naar ontwerp van G. van der Zee en bestaat uit
een gepleisterd voorhuis en een met riet gedekte Amerikaanse schuur met
gepotdekselde verdieping.

Easterein, Woonhuis Van Eysingaleane 11

De Rispenserpoldermolen (Tryehuzen ong.) is een achtkantige grondzeiler uit
1821 met gemetselde voet, een met riet beklede romp en houten kap en voorzien van
een vijzel. De molen is in 1994 naar de huidige plaats overgebracht en gerestaureerd.
Lytsewierrum (Lutkewierum). Dit terpdorp ten oosten van Easterein is ontstaan
in de vroege middeleeuwen en wordt in 1370 voor het eerst genoemd als Lettinghe.
Lytsewierrum is een beschermd dorpsgezicht. De Herv. kerk (Buorren 3),
oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis, is een eenbeukige kerk met vijfzijdige
koorsluiting en een zadeldaktoren. De romano-gotische toren dateert mogelijk uit de
15de eeuw, maar is in 1722 deels beklampt. In de toren hangt een door Geert van
Wou en Johan Schonenborch gegoten klok (1516). De huidige laat-gotische kerk
werd in 1557 voltooid ter vervanging van een in 1514 door brand verwoeste
12de-eeuwse voorganger.
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Lytsewierrum bij Easterein, Amerikaanse windmotor

Easterein, Boerderij Sibadawei 30

De kerk is in 1928 gerestaureerd onder leiding van G. Veenstra en in 1982 onder
leiding van F. Kroes. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met een
beschildering uit 1928. Tot de inventaris behoren diverse grafzerken (16de-18de
eeuw), een preekstoel, een doophek en twee herenbanken (alle 18de eeuw) en een
door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1870; gerestaureerd in 1982). De voorm.
pastorie (Buorren 14) dateert uit circa 1875. Ten zuiden van Lytsewierrum staat de
grote Amerikaanse windmotor ‘De Oude Rijd’ (bij Nylânsdyk 2) uit 1922. Deze
windmotor van het merk Herkules bestaat uit een gesloten betonnen onderbouw, een
stalen vakwerktoren met platform, een windrad met dertig bladen en twee windvanen.
Itens. Dit terpdorp ten oosten van
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Easterein is ontstaan in de vroege middeleeuwen. De (Herv.) Martinikerk
(Tsjerkebuorren 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een half ingebouwde toren
voorzien van een opengewerkte houten klokkenlantaarn met koepeldak. De kerk
werd in 1804-'06 gebouwd. De in 1842 gebouwde toren bevat een door Stephanus
gegoten klok (1312). Tot de kerkinventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel en
een door W. Hardorff gebouwd orgel (1876). De pastorie (Hearedijk 3) dateert uit
1861. De Doopsgez. kerk ‘Fermanje’ (Hearedijk 31) is een driezijdig gesloten zaalkerk
uit circa 1895 met dakruiter. De flankerende bijgebouwen, waaronder de
kosterswoning (Hearedijk 29), dateren uit 1863. De voorm. openbare lagere school
is een gangschool uit circa 1880 met onderwijzerswoning (Hearedyk 1). Het uit
dezelfde tijd daterende gebouwtje bij Haeredijk 36 is mogelijk een voorm.
brandspuithuisje. Interessante eenlaags woonhuizen zijn Hearedijk 42 (1906), met
portiek, en het deels gepleisterde huis Hearedijk 48 (circa 1925) met ingezwenkt,
overstekend schilddak. Aan de westzijde van de Iewei staat een grote Amerikaanse
windmotor uit circa 1925, bestaande uit een stalen vakwerktoren en een windrad met
achttien bladen en twee windvanen.
Rien. Dit gehucht ten oosten van Easterein is ontstaan na de aanleg in de 10de
eeuw van de ringdijk rond het zogeheten Eiland van Oosterend en ligt bij de kruising
van de dijk en de Franekervaart. Rien is een beschermd dorpsgezicht. De voorm.
waterherberg (Molmaweg 1) heeft een gevelsteen uit 1761. Het huidige uiterlijk van
dit gepleisterde blokvormige pand is rond 1910 ontstaan. Voorbeelden van eenlaags
diepe en dwarse woonhuizen zijn Buorren 14 (eerste helft 19de eeuw), met zadeldak
tussen topgevels, en Draversdijk 1, Buorren 4 en Buorren 6 (alle tweede helft 19de
eeuw). Interessante boerderijen zijn de deels uit 1853 en deels uit 1892 daterende
kop-hals-rompboerderij Molmaweg 25 met onderkelderd voorhuis en de
kop-rompboerderij Molmaweg 27 met villa-achtig voorhuis uit circa 1935.
Hidaard. Dit terpdorp ten zuidwesten van Easterein is ontstaan in de
middeleeuwen.

Easterlittens, Herv. kerk

De Herv. kerk (Buorren 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een half
ingebouwde, deels gepleisterde toren van twee geledingen met ingesnoerde spits.
De huidige kerk werd in 1873 gebouwd naar een ontwerp met eclectische elementen
van J.A. Tuinenga. Boerderijen. De rond 1875 gebouwde stelpboerderij ‘Zathe de
Klieuw’ (Tjebbingadijk 18) heeft rechts een gedeeltelijk uitgebouwde melkkelder.
Uit 1927 dateert de moderne hoekplaatsboerderij ‘Doniahûs’ (Doniadijk 2) met
villa-achtig voorhuis.
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Reahûs (Roodhuis). Dit dorp ten zuidoosten van Easterein is eind 18de eeuw
ontstaan als katholieke enclave rond een schuurkerk met een rood dak waar
katholieken voor de eredienst bijeenkwamen. De buurtschap is bij de bouw van de
R.K. kerk in 1892 in noordelijke richting verplaatst en tot dorp uitgegroeid.
Voorbeelden van boerderijen zijn de kop-rompboerderij ‘Zathe Zunderland’
(Sânleansterdyk 21; circa 1860), met onderkelderd dwars voorhuis, en de
kop-hals-rompboerderij Sânleansterdyk 5 (1879). De R.K. St.-Martiniuskerk
(Slypsterwei 3) is een driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor, polychonale
kapellen en een toren van vier geledingen met traptoren en ingesnoerde spits. De
neogotische kerk werd in 1891-'92 gebouwd naar ontwerp van A. Tepe. Middenschip
en zijbeuken worden gedekt door gestucte kruisribgewelven. Rond 1965 is het
interieur ingrijpend gewijzigd. Tot de inventaris behoren een gepolychromeerd houten
beeld van St. Martinus (eind 15de eeuw), een Adema-orgel (1828), door O. de Boer
vervaardigde kruiswegstaties (1852) en neogotische interieurdelen van atelier F.
Mengelberg, zoals het hoofdaltaar (1900), de zijaltaren (1895) en de preekstoel
(1901). De gebrandschilderde ramen (1911-'13) zijn door C. Hertel uit Düsseldorf
(D.) vervaardigd. De naast de kerk gelegen voorm. herberg met stalling en woonhuis
(Slypsterwei 1) is in 1892 eveneens door A. Tepe ontworpen. De R.K. lagere
St.-Bonifaciusschool (Sânleansterdyk 20) is een gangschool uit 1921 met moderne
aanbouwen. De onderwijzerswoning (Sânleansterdyk 22) is uit hetzelfde jaar.

Easterlittens (Oosterlittens)
(Gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen en voor het eerst in 1275 vermeld
(Lechenghe). Het dorp heeft zich evenwijdig aan de Franekervaart enigszins
uitgebreid. Eind 19de eeuw is de terp gedeeltelijk afgegraven.
De Herv. kerk (Huylckensteinstrjitte 4), oorspronkelijk gewijd aan St.
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Margaretha, is een eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits. De sterk gerestaureerde kerk heeft een in opzet
12de-eeuws schip, dat gedeeltelijk in tufsteen is uitgevoerd. Het bakstenen koor
dateert uit de 13de eeuw. In de 15de eeuw heeft men de spitsboogvensters vernieuwd
en is aan de noordzijde een onderkelderde sacristie aangebouwd. De zuidgevel heeft
een laat-maniëristisch poortje uit 1655. Gelijktijdig met de inwendige vernieuwing
van de sacristie verrees in 1854 de huidige toren naar ontwerp van F. Stoett. In de
toren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1576) en een klok van Hans
Falck (1620).
Het kerkinterieur wordt gedekt door een vroeg-16de-eeuws houten tongewelf met
trekbalken voorzien van korbeelstellen. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een
overhuifde herenbank (1604) en rouwborden voor Nicolaas van Hettinga († 1664)
en Idzert Albada van Hettinga († 1695). Van de interieurvernieuwing rond 1754
dateren onder meer de lambrisering, de banken, het doophek en de vermoedelijk
door Wiebe Harmens vervaardigde, rijk gesneden preekstoel (1755). Verder bevat
de kerk een door W. Hardorff gebouwd orgel (1867) met een orgelbalustrade op
gemarmerde en gietijzeren zuiltjes.
Woonhuizen. Het eclectische middenganghuis Skrinserdijk 18 uit circa 1860 heeft
een gepleisterde verhoogde middenrisaliet. Huylckensteinstrjitte 41-43 is rond 1900
gebouwd als directeurswoning van de voorm. zuivelfabriek (opgericht 1888). Het
mogelijk door G. Stapensea ontworpen pand vertoont chaletstijl-elementen.
Boerderijen. Voorbeelden van

Easterlittens, Boerderij Skrins 2

stelpboerderijen zijn ‘Molenherne’ Skrinserdijk 2 (circa 1860), met uitgebouwd
middendeel, en Skrins 3 (1909) met kelder midden onder het woongedeelte. De ten
zuiden van Easterlittens gelegen kop-hals-rompboerderij Skrins 2 (1879) heeft een
onderkelderd voorhuis met eclectische vensteromlijstingen.
Het kaaspakhuis (De Langebaan 1), voorheen ook vellenbloterij is een drielaags
pand uit 1886. De kaashandel (It Plein 11) dateert uit circa 1910 en heeft een
voorgevel uit circa 1920.
Molens. De poldermolen ‘Alde Swarte’ of ‘Wieuwens’ (nabij Skrinserdijk 3) is
een houten spinnenkopmolen, waarvan het bovenhuis gedeeltelijk bekleed is met
dakleer. De in 1981 gerestaureerde molen bemaalt een gedeelte van de polder
Oosterlittens-Britswerd. De Amerikaanse windmotor (bij Huylckensteinstrjitte 26)
dateert uit circa 1920 en bestaat uit een gesloten onderbouw, een stalen vakwerktoren
met platform en een windrad met achttien bladen en een windvaan.
De Herv. kerk van Leons (Lions) (Lions 1), gelegen ten noordoosten van
Easterlittens en oorspronkelijk gewijd aan St. Catharina, is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingezwenkte spits. De
mogelijk 14de-eeuwse kerk heeft een herbouwde zuidmuur. De in de kern
middeleeuwse toren is in de tweede helft van de 19de eeuw ommetseld. De kerk is
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in 1968-'70 ingrijpend gerestaureerd onder leiding van A. Baart en J.D. van der
Molen. De naastgelegen pastorie (Lions 2) is een middenganghuis uit 1878.
Britswert (Britswerd). Dit terpdorp ten zuidoosten van Easterlittens is ontstaan
in de middeleeuwen. De terp is in 1877-'80 afgegraven. De voorm. Herv. kerk (Terp
2), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas en nu ‘St.-Joriskerk’ geheten, is een
halfrond gesloten eenbeukige kerk voorzien van een toren van drie geledingen met
ingezwenkte spits. De huidige kerk kwam midden 12de eeuw tot stand ter vervanging
van een tufstenen, mogelijk 11de-eeuwse, voorganger. De vensters in de zuidgevel
zijn waarschijnlijk in de 17de eeuw aangebracht, die in de noordgevel in de 18de
eeuw. Het poortje aan de zuidzijde - met een door J. Hardenberg gebeeldhouwde
zandstenen bekroning - is in 1753 ontstaan ter herinnering aan enkele leden van de
familie Van Aylva. De huidige toren verrees in 1883 naar ontwerp van Tj. Gaastra
ter vervanging van een romaanse zadeldaktoren. De kerk is in 1974-'75 gerestaureerd
onder leiding van architectenbureau G.M. van Manen en J. Zwart. Het interieur wordt
gedekt door een houten tongewelf (tweede helft 15de eeuw). In de kerk liggen diverse
grafzerken, zoals een door Pieter Claesz. gebeeldhouwde grafzerk voor Sijds van
Aggema († 1588) en Ath van Oenema († 1573), een door Jelle Claesz gebeeldhouwde
zerk voor de predikant Bernardus Schotanus († 1633) en zijn vrouw Aelcke
Karstdogter Wilsing († 1615) en een zerk voor professor Christianus Schotanus (†
1671). Verder bevat de kerk een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1868). De
stelpboerderij Kleasterdyk 12 is rond 1865 gebouwd en heeft aan de rechterzijde
een melkkelder. Ten zuiden van Britswert staat aan de Oosterwierumer Oudvaart
een Amerikaanse windmotor van het merk Record (circa 1925), bestaande uit een
stalen vakwerkmast met platform, een windrad met achttien bladen en een windvaan.
Hinnaard (Hennaard). Dit terpgehucht ten zuidwesten van Easterlittens is ontstaan
in de middeleeuwen. Op het kerkhof (bij Sassingawei 1) staat een vroeg-19de-eeuws
gesloten klokhuis met een lage bakstenen voet en een tentdak met lantaarn voorzien
van galmgaten en kleine spits. In dit in 1993 gerestaureerde klokhuis hangt een
14de-eeuwse klok. De nabijgelegen voorm. kosterij en school Sassingawei 1, een
eenlaags pand met zadeldak tussen topgevels, draagt de jaartalankers ‘17?8’. De
stelpboerderij ‘Sybranda Hûs’ (Monsamabuorren 12) dateert uit circa 1925.
Baard. Dit terpdorp ten noordoosten van Easterlittens is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Dekemawei 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit
1876 voorzien van een toren van drie geledingen met ingezwenkte spits. Tot de
inventaris behoren twee 14de-eeuwse rode Bremerstenen kinderzerken van het
geslacht Dekema en een door Bakker &
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Baard bij Easterlittens, Boerderij Gele Buorren 2

Timmenga gebouwd orgel (1888). Het voorm. kerkgebouw Binnenbuorren 25 is een
recht gesloten zaalkerk met klokgevel en neoclassicistische ingangsomlijsting,
gebouwd in 1856 als doopsgezinde vermaning. Het gepleisterde blokvormige eenlaags
woonhuis Dekemawei 12-14 (circa 1875) vertoont eclectische vormen. Interessante
voorbeelden van boerderijen zijn de stelpboerderij Faldenserwei 26 (circa 1870),
met portiek en verhoogd middenrisaliet, en de kop-hals-rompboerderij Gele Buorren
2 (circa 1900), uitgevoerd in neorenaissance-stijl.

Eastermar (Oostermeer)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, in de middeleeuwen op een zandrug ontstaan als een esdorp-achtige verzameling
boerderijen met kerk: It Heechsân (Hoogzand). In de 17de en 18de eeuw verschoof
het zwaartepunt van het dorp naar het zuidwesten, waar de veennederzetting It Waltsje
tot ontwikkeling kwam aan de Lits, de vaarverbinding tussen het Bergumermeer en
De Leijen. Aan het eind van de haven aan de Lits ontstond een dorpsplein. Deze
zuidelijke bebouwingskern, het huidige Eastermar, is rond 1988 geheel opgeknapt.
De toren van de in 1869 gesloopte middeleeuwse kerk (Torenlaan 11, It Heechsân)
is een forse ongelede bakstenen zadeldaktoren uit de 13de eeuw. Na de sloop van de
kerk ging de terp dienst doen als begraafplaats. Het baarhuisje is vermoedelijk in
1873 gebouwd.
De Herv. kerk (Torenlaan 14, It

Eastermar, Herv. kerk

Heechsân) is een forse zaalkerk met apsisvormige consistoriekamer en een geveltoren
met ingesnoerde naaldspits, gebouwd in 1868 in eclectische vormen naar plannen
van R. Kijlstra. De bovenbouw van de toren is in 1894 vernieuwd. De kerk bevat
een door J.F. Kruse gebouwd orgel (1888).
De pastorie (Torenlaan 1) is een middenganghuis met hoger opgaand middendeel
en eclectische vormen, gebouwd in 1875 naar plannen van D.D. Duursma. Het in
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1924 door J.D. Schuilenga opgetrokken gebouw voor Chr. belangen (Torenlaan 12)
heeft een expressief vorm gegeven ingangspartij in de vorm van een torentje.
Woonhuizen. Het eenvoudige dwarse eenlaagspand E.M. Beimastrjitte 10 heeft
boven de ingang de datering ‘1768’; het eenvoudige diepe eenlaagspand Waltsje 23
draagt de nokanker ‘1814’. De meeste grotere woonhuizen in het dorp hebben aan
de achterzijde een schuurgedeelte. Dit geldt zowel voor het forse dorpshuis E.M.
Beimastrjitte 46, in de nokanker gedateerd ‘1769’, als de eenlaags huizen E.M.
Beimastrjitte 30 en 43, met mogelijk 18de-eeuwse kern. Neoclassicistische vormen
hebben de rond 1860 gebouwde rentenierswoningen E.M. Beimastrjitte 2 en 36. Het
vergelijkbare Dam Jaarsmahûs (E.M. Beimastrjitte 18) dateert uit circa 1880. De
rentenierswoningen Seadwei 6 en Nieuw Stedma (Grote Hornsterweg 16) vertonen
veel overeenkomsten. Beide hebben een dwars geplaatst voorhuis met terugliggend
portiek en een iets uitgebouwde zijkamer. De eerstgenoemde heeft echter
neorenaissance-vormen naar plannen van C.H. Eldering (1907), de andere
jugendstil-achtige vormen naar plannen van B.J. Gros (1912).
Boerderijen. De in 1821 gebouwde, deftige boerderij De Hornst (Zwarteweg 2)
heeft een dwars eenlaags voorhuis met dakkapel en omlijste ingang met ionische
pilasters. De kop-rompboerderij Boerestreek 6 dateert uit 1851. Het stookhok en de
bijschuur zijn rond 1890 toegevoegd. Vergelijkbaar van opzet is de boerderij
Skuilenburgerwei 5 (1865). De rond 1900 gebouwde boerderij Kleastermar
(Snakkerbuorren 6) heeft een dwars geplaatst voorhuis.
Het voorm. hotel ‘Oostermeer’ (E.M. Beimastrjitte 8) is een sober neoclassicistisch
pand uit circa 1870.
Het voorm. pakhuis E.M. Beimastrjitte 12 dateert uit de tweede helft van de 19de
eeuw.

Easterwierrum (Oosterwierum)
(gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen bij de huidige Tsjerkebuorren.
Mogelijk in de vroege 18de eeuw heeft
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de dorpskern zich in zuidelijke richting verplaatst naar de kruising van de
Oosterwierumer Oudvaart en de Slachtedijk. Na 1850 is het dorp enigszins in
noordwestelijke en zuidwestelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Fûgelsangleane 9) is een recht gesloten zaalkerk uit circa 1895
voorzien van een toren uit 1911 van twee geledingen met ingesnoerde spits. De
eclectische pastorie (Fûgelsangleane 11) dateert uit 1876.
De R.K. St.-Wirokerk (Dilledyk 6) is een driebeukige kerk met smaller, driezijdig
gesloten koor en een ingebouwde toren van drie geledingen met traptoren en stompe
spits. De kerk is in 1925-'26 gebouwd naar een ontwerp met late neogotische
elementen van W. te Riele. De pastorie (Dilledyk 4) dateert eveneens uit 1925.
Boerderijen. De rond 1870 gebouwde stelpboerderij Doarpsstrjitte 52 heeft rechts
naast het woongedeelte een melkkelder. Voorbeelden van kop-hals-rompboerderijen
zijn Hegedyk 2 (circa 1875) en het ten noorden van het dorp gelegen Groot Walcama
(Tsjerkebuorren 1; 1873), beide met een onderkelderd voorhuis.
De kerktoren (Tsjerkebuorren 7), gelegen ten noorden van Easterwierrum op een
geïsoleerde, ommuurde en deels afgegraven terp, is een ongelede toren met
ingesnoerde spits. De toren verrees in de 13de of 14de eeuw. Een gevelsteen herinnert
aan herstelwerk in 1589. In 1776 heeft men het zadeldak vervangen door de huidige
spits. In de toren hangt een door Geert van Wou II en Johan ter Steghe gegoten klok
(1537). De bijbehorende kerk is in 1905 afgebroken.
De grote Amerikaanse windmotor, gelegen ten noorden van Easterwierrum aan
de opvaart van de Zwette in het Mantgumernieuwland, dateert uit 1920. De windmotor
van het merk Herkules bestaat uit een gesloten betonnen onderbouw, een stalen
vakwerktoren met platform, een windrad met dertig bladen en twee windvanen.
Wiuwert (Wieuwerd). Dit terpdorp ten westen van Easterwierrum is ontstaan in
de middeleeuwen. De Herv. kerk (Terp 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas,
is een eenbeukige kerk met driezijdige koorsluiting en een toren van drie geledingen
met lage frontalen en ingezwenkte spits. De oorspronkelijk rond 1200 gebouwde
kerk is, met uitzondering van de noordgevel, in 1868-'70 beklampt. De
spitsboogvensters in de noordgevel zijn 14de-eeuws. Ter vervanging van de
middeleeuwse zadeldaktoren verrees de huidige toren in 1888 naar een ontwerp met
neogotische elementen van E. Kuikstra. Het kerkinterieur wordt gedekt door een
houten tongewelf. De kerk bevat een grafzerk voor Frans Pieter Walta († 1579) en,
in het verhoogde koor, een in 1609 gestichte, grafkelder van de familie Walta met
elf gemummificeerde lijken. Tot de 18de-eeuwse inventaris behoren de preekstoel,
het doophek, de banken, de koorafscheiding en het door R. Knol gebouwde orgel
(1788; uitgebreid in 1860 door L. van Dam & Zn.). Het woonhuis Labadistendijk 46
is in 1897 gebouwd als directeurswoning van de zuivelfabriek. Voorbeelden van
kop-hals-rompboerderijen zijn Terp 8 (1803) en Swaenwerterdijk 66 (1856), met
onderkelderd voorhuis.

Echten (Ychten)
(gemeente Lemsterland)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De bebouwing concentreerde zich
aanvankelijk aan de noordzijde langs de weg Heerenveen-Lemmer. Vanaf de 18de
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eeuw werd vanuit Echten en Oosterzee de zuidelijk gelegen Veenpolder van Echten
eerst verveend en nadien in cultuur

Echten, Stoomgemaal

gebracht. Dit proces werd in de tweede helft van de 19de eeuw voltooid.
De Herv. kerk (Hoofdweg 30) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een ongelede toren met een achtkantige, met leien beklede, opbouw en spits. De
oorspronkelijk in het midden van de 13de eeuw gebouwde kerk kreeg bij een
ommetseling in de tweede helft van de 17de eeuw het huidige uiterlijk met
pilasterstelling. De vensterdetaillering is vroeg-19de-eeuws. De huidige westgevel
en toren met zandstenen decoraties rond de ingang en de galmgaten kwamen tot
stand bij een verbouwing in 1879. De kerk is in 1977 gerestaureerd onder leiding
van F. Kroes. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris
uit circa 1830 behoren de preekstoel, de kerkbanken en de orgelgalerij. Verder bevat
de kerk enkele oude grafzerken en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1871)
met rijk gesneden kast.
Het woonhuis Hoofdweg 2 is een gedeeltelijk gepleisterd eenlaagspand uit 1925,
voorzien van een schilddak met diverse steekkappen.
De boerderij Hoofdweg 33 is een kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis.
De voorgevel draagt een gevelsteen met het jaartal 1877.
Het voorm. stoomgemaal (Hoofdweg 27) is een deels gepleisterd eenlaags gebouw
met haaks daarop een tweelaags woongedeelte. Het gemaal kwam in 1913 tot stand
naar ontwerp van A. Mulder, die ook de nabijgelegen eenlaags dienstwoning met
mansardedak Hoofdweg 23 (circa 1890) ontwierp.
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Echtenerbrug (Ychtenbrêge). Dit wegdorp ten oosten van Echten is ontstaan in de
middeleeuwen. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde gegroeid.
Aardige woonhuizen zijn het middenganghuis Duimstraat 18-20 (circa 1890) en het
naar ontwerp van K.H. Koopmans gebouwde eenlaagspand Duimstraat 12 (circa
1900) met hoger opgetrokken voorgevel voorzien van hoekpilasters en bekroning.
De voorm. pastorie van de Herv. kerk (Duimstraat 8) is een deels gepleisterd eenlaags
huis, gebouwd in 1916 naar ontwerp van H.H. Kramer. De rond 1960 gebouwde
Geref. kerk (Duimstraat 16) is een recht gesloten zaalkerk met een vrijstaande,
ongelede zadeldaktoren. Interessante boerderijen zijn de rond 1890 gebouwde
kop-hals-rompboerderij Krompad 3 met onderkelderd woongedeelte en de ten
zuidwesten van Echtenerbrug gelegen stelpboerderij ‘Klaver Fjouwer’ (Koopmansweg
4) uit circa 1910.
Delfstrahuizen (Dolsterhuzen). Dit wegdorp ten noorden van Echtenerbrug
bestond rond 1850 uit verspreide boerderijen langs de weg Heerenveen-Lemmer.
Een deel daarvan ligt ten noordoosten van de huidige dorpskern. De Herv. kerk
(Marwei 86) is een recht gesloten zaalkerk voorzien van een geveltoren met
ingesnoerde spits. De kerk is in 1908 gebouwd naar ontwerp van J. Schreur. Op de
begraafplaats (tegenover Marwei 94) staat een baarhuisje uit circa 1890. De voorm.
zuivelfabriek ‘De Eendracht’ (Marwei 14) werd in 1900 gebouwd naar ontwerp van
W.D. de Jong en L.H. van der Hoff en mogelijk in 1915 gewijzigd. De in 1966
gesloten fabriek is thans als ‘Hotel Tjongervallei’ in gebruik. De gepleisterde villa
Marwei 92 dateert uit circa 1906 en vertoont chaletstijl-invloeden. In de dorpskern
staat het eenlaags woonhuis Marwei 31, gebouwd in 1912 naar ontwerp van K.H.
Koopmans.

Ee (Ie)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp met radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Zowel het voetpad om het kerkhof (Omgong) als de
wat onregelmatige ringweg om de voet van de terp (Uniastrjitte, Achterwei) zijn
goed bewaard gebleven. Ee is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Omgong 1), vermoedelijk oorspronkelijk gewijd aan St. Gangulfus,
is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een half ingebouwde toren
met ingesnoerde spits. Het schip verrees in het tweede kwart van de 13de eeuw en
heeft aan de noordzijde enkele romano-gotische vensters met kraalprofielen en
daarboven een rij in baksteen geboetseerde maskerconsoles. De kap dateert van een
verhoging van de kerk in het tweede kwart van de 16de eeuw. De oorspronkelijke
koepelgewelven zijn daarbij verwijderd. In 1808 heeft men de koorsluiting vernieuwd.
De huidige neoclassicistische toren met vleugelmuren verrees in 1869. De kerk is
gerestaureerd in 1957.
Tot de inventaris behoren drie dubbele herenbanken (17de en 18de eeuw), negen
ruitvormige rouwborden (17de eeuw) en een door K.F. Ozinga vervaardigde preekstoel
(1867). Verder bevat de kerk een gotische zerk voor Teet Humalda († 1494), een
zerk in vroege renaissance-vormen voor Bets van Humalda († 1560), een
maniëristische zerk voor Frans van Humalda († 1627) en een marmeren epitaaf in
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maniëristische vormen voor Snelliger Meckema († 1627); de putti van dat epitaaf
zijn 18de-eeuws. De pastorie (Stienfeksterwei 7) is in 1834 gebouwd en rond 1905
verbouwd.
De Geref. kerk (Stienfeksterwei 15) is een in 1919 gebouwde, driezijdig gesloten
zaalkerk met lage dwarsbeuk en geveltoren. In de sluiting opgenomen zijn de
consistoriekamer (onder) en een lokaal (boven). De kerk bevat een door L. van Dam
& Zn. gebouwd orgel (1911-'12).
Woonhuizen. In opzet mogelijk nog 18de-eeuws is het dwarse eenlaagspand
Humaldawei 13. Vergelijkbaar, maar vroeg-19de-eeuws is Grutte Loane 9. Een diepe
variant is het huis Grutte Loane 11, met in de nokgevelanker de datering ‘1804’. Het
dwarse huis Omgong 4, met souterrain en beletage, werd rond 1840 gebouwd. Uit
circa 1870 dateert het neoclassicistische middenganghuis Grutte Loane 2.

Ee, Boerderij Unia Zathe

Het van gemetselde versieringen voorziene huis Uniastrjitte 24 kwam rond 1905 tot
stand.
Boerderijen. Laat-18de-eeuws is de kleine boerderij Lytse Loane 16. De grote
kop-hals-rompboerderij Unia Zathe (Omgong 7-8) is met het schuurdeel - voorzien
van de jaartalankers ‘1818’ - naar de ringweg gericht. Het muurwerk aan die zijde
wordt echter geleed door vier, mogelijk 17de-eeuwse, dorische pilasters. Van de uit
1796 daterende boerderij Tibsterwei 3 zijn alleen de kop en hals bewaard gebleven.
Een dwarsgeplaatst voorhuis heeft de boerderij Omgong 11 uit circa 1860.
Oostrum (Eastrum). Terpdorp met radiale structuur, gelegen ten westen van Ee.
De terp is rond 1900 deels afgegraven. De Herv. kerk (Terpleane 11), oorspronkelijk
gewijd aan St. Nicolaas, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een
zware zadeldaktoren van twee geledingen. De toren verrees in de 13de eeuw. Erin
hangt een door Henricus Kokenbacker gegoten klok (1457). De huidige gotische
kerk, met geheel gesloten noordwand, kwam rond 1500 tot stand. Bij de restauratie
in 1974, onder leiding van P.B. Offringa, zijn de in 1676 bij de toren aangebrachte
steunberen weggehaald en de in de 18de eeuw bij de kerk verwijderde steunberen
gereconstrueerd. De kerkkap is aan de zuidzijde gedekt met onder- en bovenpannen.
Het interieur heeft een houten tongewelf uit 1821. In 1974 zijn drie mogelijk
16de-eeuwse muurschilderingen met voorstellingen van kerken gevonden. Tot de
inventaris behoren vier ruitvormige rouwborden (1645), een door Tjeerd Dirks met
snijwerk van Dirk Embderveld vervaardigde preekstoel (1768) en een rond 1800
gebouwd orgel
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in een kast uit circa 1900. Bij de in 1873 door J. Helder Pzn. opgerichte steenfabriek
(Tichelwei 22) is de productie in 1968 gestaakt. De ringoven uit 1876 heeft achttien
stookkamers en een schoorsteen in neoclassicistische vormen met nissenornamenten
(verhoogd in 1879). Op het terrein staan enkele laat-19de-eeuwse haaghuizen
(droogloodsen). De boerderij ‘Douma State’ (Mellemawei 6), met dwars geplaatst
voorhuis, stamt uit 1868.

Engwierum (Ingwierrum)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een kwelderwal. Op de lage
rechthoekige terp kwamen een kerk en enige bebouwing aan de noord- en zuidzijde
tot stand. In de loop van de tijd is de bebouwing vooral aan de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 1), is een driezijdig gesloten zaalkerk met ongelede
zadeldaktoren. De mogelijk 13de-eeuwse toren is in de 14de eeuw verhoogd en in
1746 voorzien van een nieuwe beëindiging. Ook in 1746 is de huidige kerk
opgetrokken. Het interieur wordt gedomineerd door een preekstoel met gebolde
zeskantige kuip in Lodewijk XIV-vormen, vervaardigd in 1746 door Jurjen Stelmaker
en voorzien van evangelistenconsoles en de wapens van de families Van Haersma
en Van Wyckel. Verder bevat de kerk twee gebrandschilderde ramen van Ype Staak
(1746) en een door L.J. en J. van Dam gebouwd orgel (1823). De blokvormige
pastorie (Dodingawei 16) is in 1870 voorzien van een hoger opgaande middenrisaliet.
Woonhuizen. Het eenlaagspand De Dobbe 2 is in de nokanker gedateerd ‘1744’.
Vermoedelijk is in de 19de eeuw haaks hierop de ‘tweede-generatiewoning’
aangebouwd. Herenhuis 't Slotsje (Bûtendykswei 8) kwam in 1828 tot stand en werd
in 1848 uitgebreid.
Boerderijen. De met dwars geplaatst voorhuis uitgevoerde boerderij Mounebuorren
9 stamt uit 1861. Het voorhuis van de kop-hals-romp-boerderij Greate Tor
(Bûtenddykswei 12) dateert van 1823. Fraai op een huisterp

Dokkumer Nieuwe Zijlen bij Engwierum, Gedenkteken

gelegen is de in 1895 gebouwde kophals-rompboerderij Tempelsteed 1.
De Dokkumer Nieuwe Zijlen (Sylsterwei ong.), gelegen ten oosten van
Engwierum, is een sluizencomplex met twee overkluisde zijkokers voor kleine
schepen en uitwatering en een middenkoker met klapbrug (vernieuwd in 1882) voor
zeeschepen. Na een stormramp in 1719 kwam het complex tot stand bij de afdamming
van het Dokkumer Grootdiep in 1725-'29. Het ontwerp van luitenant-kolonel Herman
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Mellema werd uitgevoerd door Willem Loré en Claas Balk. De zijlen zijn in 1834
hersteld. Vlakbij staat een gedenkteken uit 1729, vervaardigd door Claas Balk in de
vorm van een postament met obelisk op bollen.

Exmorra (Eksmoarre)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. In de 19de- en 20ste eeuw vond enige
uitbreiding plaats.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 66), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper,
is een eenbeukige kerk met ronde koorsluiting en een ingebouwde toren met houten
opbouw en ingesnoerde spits. De romaanse kerk werd in de 13de eeuw gebouwd in
rode en gele baksteen. Rond 1300 heeft men het koor verhoogd, het schip in westelijke
richting verlengd en een toren opgetrokken. Van deze in 1836 ingestorte toren resteert
de ingebouwde onderbouw. De westgevel en de houten geveltoren dateren uit 1836.
Bij de restauratie in 1963-'66, onder leiding van P.L. de Vrieze, is de kerk ontpleisterd
en zijn aan de noordzijde de romaanse vensters hersteld. Het interieur wordt gedekt
door een 16de-eeuws houten tongewelf en bevat twee laat-middeleeuwse
muurschilderingen, die de geseling van Christus en de kroning met de doornenkroon
weergeven. De kerk bevat een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1895).
De voorm. Geref. kerk (Dorpsstraat 13) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit
1890 met een half ingebouwde geveltoren voorzien van een met zink beklede
ingesnoerde spits. De kerk heeft een jongere aanbouw aan de rechter zijde.
Woonhuizen. Het diepe eenlaags huis Dorpsstraat 52 uit 1732 heeft een hoog
zadeldak en aan de achterzijde twee lagere uitbouwen. Inwendig bevinden zich enkele
stijlkamers en de interieurs van een dorpsschool (circa 1850) en een grutterswinkel
(circa 1885). De diepe en dwarse arbeiderswoningen Dorpsstraat 8-12 en 16-22
dateren uit het derde kwart van de 19de eeuw. Het rond
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1925 gebouwde eenlaagspand Dorpsstraat 50 heeft een tot topgevel verhoogd
middengedeelte.
Boerderijen. De rond 1900 gebouwde boerderij Bonjeterperweg 19 is een
stelpboerderij met aan de linkerzijde een melkkelder. De kop-rompboerderij
Bolswarderweg 2, gebouwd rond 1935, heeft een villa-achtig voorhuis met
expressionistische invloeden.
Allingawier. Dit terpdorp ten zuidwesten van Exmorra is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Kerkbuurt 23) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
een zadeldaktoren van drie geledingen. De huidige toren en kerk kwamen in 1635
tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. In 1783 heeft men de
kerk ingekort en van een nieuwe koorsluiting voorzien. In de toren hangt een door
Hendrik Wegewaert gegoten klok (1599). De 18de-eeuwse kop-rompboerderij ‘De
Izeren Kou’ (Kerkbuurt 19) heeft een onderkelderd voorhuis met een gepleisterde
voorgevel waarin een gebeeldhouwd maskerkopje is aangebracht. De voorm. Geref.
kerk (Meerweg ong.) is een kleine zaalkerk uit 1893 met driezijdig gesloten koor en
een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk, waaraan een houten
kassagebouwtje is toegevoegd, heeft thans een museumfunctie.
Longerhouw (Longerhou). Dit terpdorp ten noorden van Exmorra is ontstaan in
de middeleeuwen. De Herv. kerk (Buren 2) is een vijfzijdig gesloten zaalkerk met
een zadeldaktoren van drie geledingen. De toren verrees in de tweede helft van de
13de eeuw, maar de bovenbouw is mogelijk van na een blikseminslag in 1897. In
de toren hangt een door Joan Nicolaus Derck gegoten klok (1742). De kerk kwam
in 1757 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf. Bijzonder zijn de restanten van een
14de-eeuwse mozaïekvloer, samengesteld uit geglazuurde tegels en tegels met
afbeeldingen van een hert, adelaar, lelie, rozet, ridder of gezicht (mogelijk Christus).
Tot de inventaris behoren een preekstoel met bijbelse voorstellingen en Lodewijk
XV-motieven (1757) en een door L. van Dam
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Ferwert, Herv. kerk

& Zn. gebouwd orgel (1868). Interessante boerderijen zijn de kop-halsrompboerderij
Buren 5, met onderkelderd voorhuis uit 1810 en een jongere schuur, en de
kop-rompboerderij Schraarderlaan 3, met een in expressionistische vormen uitgevoerd
villa-achtig voorhuis uit 1930.

Ferwert (Ferwerd)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp met radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Aansluitend hierop werd in de 11de of 12de eeuw een
dijk aangelegd, waarover de wegen naar Marrum en Blije lopen. Aan de zuidzijde
van de terp ontstond een plein (Vrijhof) dat binnen het rechtsgebied van de kerk viel
en ‘gevrijd’ was. Ferwert groeide uit tot de hoofdplaats van Ferwerderadiel. Bij de
noordoostelijk gelegen buurt Nijebuorren lag de in de 17de eeuw gegraven haven
van de Ferwerdervaart (gedempt in 1950). In de loop van de 19de eeuw verschoof
het zwaartepunt van de bebouwing naar het zuiden, richting raadhuis. De
noordwestzijde van de terp werd rond 1900 afgegraven. Na de Tweede Wereldoorlog
is
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Ferwert, Woonhuizen Vrijhof 7-9

het dorp aan de zuidoost- en zuidwestzijde uitgebreid. Ferwert is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkpad 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
langgerekte eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een forse zadeldaktoren
van drie geledingen. De eerste twee geledingen van de toren kwamen in de 15de
eeuw tot stand. Na 1525 werd een geleding met korfboogvormig gesloten nissen
toegevoegd. In de toren hangen drie klokken, te weten uit 1383 (Seghebodi), 1426
en 1457 (Henricus Kokenbacker). Aan de zuidmuur van de toren bevindt zich een
zandstenen zonnewijzer (1640; vernieuwd in 1704). Kort na de bouw van de toren
verrees het huidige, gotische schip met steunberen en een geheel blinde noordmuur,
waarin enig tufsteen van de gesloopte voorganger verwerkt is. De bouw van het koor
is in een waterlijst gedateerd ‘1525’. Bij een verbouwing in 1792 heeft men twee
classicistische poortjes met ionische pilasters aangebracht. De kerk is in 1926-'27
gerestaureerd naar plannen van H.H. Kramer. Bij de restauratie van de toren in
1934-'35, onder leiding van F. Wielenga, kregen de nissen van de tweede geleding
een korfboogvormige sluiting en is een zeer simpele zadeldakbeeïndiging aangebracht.
De kerk wordt gedekt door een houten tongewelf, in 1525 in het schip aangebracht
onder de oorspronkelijk ziende kap en in 1792 doorgetrokken naar het koor. Tot de
kerkinventaris behoren een fraaie - vermoedelijk in de 16de eeuw te Mechelen gegoten
- bolkroon (geschonken in 1682), een midden-17de-eeuwse preekstoel, een portaal
met snijwerk van Dirk Embderveld, een overhuifde herenbank (eind 17de eeuw) en
enkele banken (1794). De kast en het front van het orgel zijn door de gebroeders
Adema in 1866 vervaardigd en afkomstig uit de R.K. St.-Dominicuskerk te
Leeuwarden (geplaatst in 1931). Het orgel is in 1983 vernieuwd met behoud van
pijpwerk van het oorspronkelijke Adema-orgel van Ferwert (1873).
Aan de noordoostzijde van de kerk bevindt zich het voorm. kostersannex
schoolmeestershuis (Kerkpad 4), dat waarschijnlijk in 1799 is gebouwd. Achter het
dwarse voorhuis staat een schuurgedeelte.
De Geref. kerk (Hogebeintumerweg 5) is een T-vormige kerk met portiek uit
circa 1920; het Rehobothlokaal is later aangebouwd.
Het raadhuis (Hogebeintumerweg 2) is een gebouw met souterrain en beletage;
een bordestrap leidt naar de omlijste ingang met gecanelleerde ionische pilasters.
Het werd in 1840 gebouwd als grietenijhuis en uitgevoerd door R.W.F. Stoett.
Het voorm. prebendarishuis (Vrijhof 5) is een dwars huis met souterrain en
bel-etage, voorzien van een hoogopgaande deuromlijsting met pseudo-ionische
kapitelen en een fraaie vroeg-19de-eeuwse deur. Het stinsvormige huis werd in de
15de eeuw gebouwd. Van 1580 tot 1723 deed het dienst als pastorie en daarna, tot
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1840, als grietenijhuis. Bij de bestemmingsverandering rond 1840 heeft men een
nieuwe voorgevel opgetrokken, het keldergewelf verwijderd en een nieuwe kap
aangebracht. Het gebouw is in 1973 gerestaureerd. Op het plein voor het huis staat
een dorpspomp (circa 1870), gegoten door Van Enthoven & Co., en een
verzetsmonument (circa 1950), vervaardigd door J. van Luyn.
Woonhuizen. In het dorp zijn relatief veel oude huizen bewaard gebleven. Het
sterk gerestaureerde eenlaagspand Lytse Buorren 9 heeft in de tuitgevel een gevelsteen
gedateerd ‘1665’. Vermoedelijk ook 17de-eeuws zijn het vergelijkbare huis Nije
Buorren 13 en de dwarse eenlaagspanden Vrijhof 7-9. De klokgevel met
segmentvormig fronton van Vrijhof 3 dateert uit 1710. Het voorm. molenaarshuis
Molenlaan 1 is een dwars huis met verhoogde middenrisaliet, waarvan de klokgevel
onder de aanzetkrullen is gedateerd ‘1764’. Het forse woonhuis Havenstraat 1, met
neoclassicistische hoofdvorm, en het diepe huis Nije Buorren 9 stammen uit het
eerste kwart van de 19de eeuw. Hoofdstraat 14 is een dwars eenlaags huis met
omlijste ingang uit circa 1850. Het diepe eenlaagspand Nije Buorren 17 dateert uit
circa 1860; Hoofdstraat 2 uit circa 1880. Goede voorbeelden van middenganghuizen
met dakkapellen zijn Marrumerweg 3 (circa 1870) en Marrumerweg 7 (circa 1895).
Jugendstil-details en -tegels heeft de mogelijk door J.K. van Dijk ontworpen
vrijstaande rentenierswoning Elingawei 15 (circa 1905). Het vergelijkbare woonhuis
Vrijhof 1 bezit een dakerker met 18de-eeuwse aanzetkrullen.
Boerderijen. Het dwarse eenlaagspand Hoofdstraat 33 is het 18de-eeuwse
woongedeelte van een boerderij waarvan het stalgedeelte is gesloopt. De gave
kop-hals-romp-boerderij Ter Sted (Ljouwerterdyk 13) uit 1817 heeft een langgerekt,
in het midden onderkelderd, voorhuis. De kop-hals-rompboerderij Groot Kahool
(Kahoolsterlaan 2), gelegen ten noordoosten van Ferwert, heeft een lang voorhuis
met omlijste ingang. Deze in 1783 opgetrokken boerderij heeft inwendig een
betimmering
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met schouw en bedstedewand voorzien van palmetkapitelen. Ten zuiden van Ferwert
ligt een in 1913 grotendeels afgegraven 11de-eeuwse terp, waarop van 1109 tot 1580
het benedictijnerklooster Foswerd of Bethanië heeft gestaan. Op het terprestant
bevinden zich twee kop-hals-rompboerderijen. De boerderij It Kleaster 1 heeft een
gedeeltelijk in hergebruikte kloostermoppen opgetrokken schuur met de datering
‘1789’. Van de boerderij It Kleaster 3 is de kop in 1806 gebouwd voor de familie
Alberda; het rompgedeelte dateert uit 1887.

Finkum (Feinsum)
(gemeente Leeuwarderadeel)
Terpdorp, ontstaan rond het begin van onze jaartelling op een kwelderwal, waarover
één van de eerste dijken in het Nieuwland kwam te liggen.
De Herv. kerk (Holdingawei 51), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een
eenbeukige kerk met recht gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren. De romaanse
bakstenen kerk dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw. Aan het eind van die
eeuw verrees de toren. Hierin hangen een door Reinerus gegoten klok (1477) en een
klok uit 1626. Waarschijnlijk vroeg-16de-eeuws is de geprofileerde gotische ingang,
bekroond door drie rechthoekige nissen binnen één rechthoekige omlijsting. De
halfronde koorsluiting heeft men in de 17de eeuw vervangen door de huidige
westmuur. Het zadeldak van de toren stamt uit de 18de eeuw. De kerk is in 1962-'64
gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, aangebracht begin 16de
eeuw ter vervanging van de oorspronkelijke overwelving. Aan de westzijde van de
kerk is later een consistoriekamer ingebouwd. Tot de inventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1913).
Het koor bevat de grafkelder van de families Grovestins en Holdinga en verder enkele
17de-en 18de-eeuwse zerken, waaronder die voor Attie Zeppe Poelstra († 1732).
Boerderijen. De grote kop-rompboerderij Poelhûzen 2, met ingang aan de lange
zijde van de kop, werd gebouwd in 1794-'95. Het koetshuis is uit 1855. De rond 1860
gebouwde boerderij Hege Hearewei 12 bestaat uit een schuurdeel met ingebouwd
dwarshuis.
Oude Leije (Aldeleie). Dit gehucht ten noordwesten van Finkum is in de late
middeleeuwen ontstaan in het Nieuwland bij de zijl in de Stienzer Dyk. Haaks op de
bebouwing langs de Finkumervaart kwam in de loop van de tijd dijkbebouwing tot
stand. Het eenlaags woonhuis Leijester Hegedyk 20 stamt blijkens de jaartalankers
uit ‘1765’. Interessante boerderijen zijn de koprompboerderij Oan 'e Slink 1, waarvan
het voorhuis uit 1769 inwendig een bedstedenwand met ionische pilasters uit die tijd
heeft, en de vergelijkbare boerderij Oan 'e Slink 6 uit 1804. Het voorm. station
‘Vrouwbuurtstermolen’ (Leijester Hegedyk 23) is een eenlaags gebouw met een iets
uitspringend deel. Het werd in 1901-'02 gebouwd als haltegebouw derde klasse van
de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de (in 1936 opgeheven) zijtak
naar Franeker van de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum. Aan de Finkumervaart staan
twee poldermolens, beide met riet gedekte achtkantige grondzeilers op veldmuren.
De molen bij Langedyk 4 stamt uit 1844, die bij Leijester Hegedyk 29 is ongeveer
uit dezelfde tijd, maar is ontdaan van zijn kap.
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Formerum (Formearum)
(gemeente Terschelling)
Buurtschap op het eiland Terschelling, ontstaan op een strandwal waar zich vanaf
de 17de eeuw verspreide bebouwing met boerderijen ontwikkelde. De buurtschappen
Lies ten oosten en Landerum ten westen van Formerum, hebben dezelfde
ontstaansgeschiedenis. Het in Formerum gelegen geboortehuis van Willem Barentsz
werd in 1960 afgebroken.
Boerderijen. De karakteristieke langgerekte boerderijen van Formerum, Landerum
en Lies hebben een woongedeelte en een schuur met dwarsdeel. Het woongedeelte
of ‘foarein’ (voorste deel)

Formerum, Boerderij 't Spylske Huus

bestaat uit een voorhuis en een binnenkamer met bedsteden. Het voorhuis loopt door
langs de binnenkamer. Dit doorlopende deel vormt de gang naar het schuurdeel (met
grondtas). Het oudste voorbeeld, de boerderij Admir (Lies 27) uit 1662, is in 1953
ingekort en verbouwd tot zomerwoning. Het best bewaard gebleven is 't Spylske
Huus (Formerum Zuid 3) uit 1759, waarvan de binnenkamer en het voorhuis een
puntgevel hebben met vlechtingen en siermetselwerk. Het lange schuurdeel heeft
een ‘schúntsje’ (dakvormige beeïndiging van de dwarsdeeldeuren) en daarachter een
tweede grondtas. Een vergelijkbare opzet hebben Lies 42 (1721), Lies 13 (1738;
verbouwd 1999) en Formerum 77 (1791). De boerderij 't Jit (Formerum Zuid 7) uit
1740 heeft twee achter elkaar geplaatste binnenkamers en een ‘laagwand’ met
zijkamer (uitbreiding aan de gangzijde onder doorlopend dak). De in 1952 door G.
Feenstra gerestaureerde boerderij bezit 18de-eeuwse schouwpartijen en wandtegels.
Gave 19de-eeuwse voorbeelden zijn Formerum Zuid 8 (1854), 10 (1854), 13 (1859,
met schuur uit 1906) en Lieser Zuidweg 4 (circa 1855). De boerderijen Formerum
73 en 81 (1882) hebben beide een ‘laagwand’. Tegen de boerderij Lies 14 uit 1887
is een huisje voor de rentenierende ouders gebouwd. Het voorhuis van Hoofdweg 23
(Landerum) kreeg in 1913 een klokgevel.
Windmolen de ‘Koffiemolen’ (Formerum 6), vroeger ‘De Formerumermolen’,
is een met riet bedekte achtkantige stellingmolen op een lage bakstenen onderbouw.
De in 1836 in West-Terschelling gebouwde korenmolen werd in 1876 voor P.S. Bos
naar de huidige plek overgebracht. De naastgelegen lage houten
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Franeker, Binnenstad vanuit het oosten

molenaarswoning is vermoedelijk in dezelfde tijd gebouwd. De molen is in 1980-'81
gerestaureerd.

Franeker (Frentsjer)
(gemeente Franekeradeel)
Stad, ontstaan op een rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal opgeworpen
terp. In 1085 wordt de nederzetting voor het eerst vermeld. Op de terp concentreerde
de oudste bebouwing zich bij de Breedeplaats - het latere marktplein - en de kerk,
die vanaf circa 1400 werd vervangen door de huidige Martinikerk. In de 13de eeuw
kreeg de nederzetting een vrijwel cirkelvormige omwalling met gracht en in 1417
werden de eerste stadsrechten opgetekend. Op de terp sloot een dijk aan, die aan de
oostzijde het tracé van de Dijkstraat volgde en aan de westzijde dat van de Voorstraat
(voorheen Hoogstraat). In de late middeleeuwen werd de stad westwaarts uitgebreid.
Drie evenwijdig lopende grachten bepaalden de structuur van deze uitleg. De
middelste - de Voorstraatgracht - liep aanvankelijk aan de oostzijde buiten de veste
door via de Ritzumazijl naar de voormalige Middelzee. De zuidelijke gracht
(Schilbanken/Schilcampen) werd in 1645 voltooid.
In 15de eeuw verrezen in de stad verschillende grote stinzen (Martena, Groot en
Klein Botnia, Dekema, Cammingha en Ockinga). Het aanvankelijk aan de oostzijde
van de stad gesitueerde Sjaerdemaslot werd in 1446-'49 naar de westzijde verplaatst.
In het westen van de stad stichtte de Arumer priester Syardus Watkens in 1468 het
kruisbroederklooster ter plaatse van een verouderd gasthuis, waarvan de aan Maria
gewijde kerk als kloosterkerk werd ingericht. In 1561 kreeg Franeker een Latijnse
school (opgeheven in 1878) en in 1585 richtte men in het kruisbroederklooster de
Friese Academie in (opgeheven in 1811). De groei van de stad leidde in 1591 tot de
bouw van een nieuw, groter stadhuis ter plaatse van de middeleeuwse voorganger
aan de Raadhuisstraat. Eind 16de werd rond de stad een versterking aangelegd met
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singel, wallen, stadspoorten en een bolwerk aan de noordzijde en één op de
zuidoosthoek (de Molenpôlle).
Buiten de wallen werd in de eerste helft van de 19de eeuw aan de westzijde de
nieuwe Alg. begraafplaats aangelegd. De bebouwing buiten de singel bestond
voornamelijk uit kleine woonhuizen en bedrijfspanden langs de trekvaarten. Kort na
1850 vielen de eerste stadspoorten onder de slopershamer; van de wallen bleef een
gedeelte gespaard. Bevolkingsgroei
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(Herv.) Grote of Martinikerk (zie p. 133)
Doopsgez. kerk (p. 134)
Geref. kerk (p. 134)
R.K. verenigingsgebouw (p. 134)
R.K. kerk St. Franciscus van Assisi (p. 134)
Klaarkampsterweeshuis (p. 134)
Weeshuis Voorstraat 74 (p. 134)
Westervrouwengasthuis (p. 134)
Stadsarmenhuis (p. 134)
Armenhuisjes (p. 134)
Academie (p.)134
Stadhuis (p. 135)
Korenmeter- of Zakkendragershuisje (p. 136)
Waag en museum Het Coopmanshûs (p. 136)
openbare lagere school Kleyenburg (p. 136)
Cammingha- of Sjaerdemahuis (p. 136)
Martenahuis (p. 136)
Botniahuis (p. 137)
herenlogement De Bogt fen Guné (p. 138)
Planetarium (p. 138)
drukkerij Telenga (p. 140)
kaatsveld Sjûkelân (p. 140)

Franeker, (Herv.) Grote of Martinikerk, plattegrond
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leidde tot verdichting van de bestaande bebouwing. In de loop van de 19de eeuw
dempte men de grachten in de Voorstraat, Raadhuisstraat, Waagstraat, Sjaerdemastraat
en Hocquart. Belangrijk voor de ontwikkeling van Franeker was de aanleg in 1863
van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden, met een halte aan de zuidoostzijde van de
stad, in 1899 gevolgd door de spoorlijn van de Noord Friesche Locaal Spoorweg van
Harlingen via Franeker naar Tzummarum en de tramlijnen naar Marssum en Arum.
De eerste echte uitbreiding buiten de wallen - een villawijkje - kwam rond 1900 tot
stand aan de oostzijde. Ook langs de Leeuwarderweg verrezen villa's. Circa 1905
kwamen aan de Van Ghemmenichstraat, dr. Jelle Bangastraat, Osingastraat en Groen
van Prinstererlaan de eerste arbeiderswoningen tot stand. Het woningbouwcomplex
aan de Ypeysingel is tussen 1915 en 1920 gebouwd. De uitvalswegen naar het noorden
kregen in de jaren dertig een lintbebouwing, hoofdzakelijk bestaande uit
middenstandswoningen. Na de Tweede Wereldoorlog is Franeker sterk uitgebreid,
met name ten noorden van de weg Harlingen-Leeuwarden; het gebied ten zuiden
hiervan is grotendeels ingericht

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

133

Franeker, (Herv.) Grote of Martinikerk

als industriegebied. Franeker is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of Martinikerk (Breedeplaats 2) [1], is een pseudobasilikale
kerk, voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang, een aangebouwde
consistorie en een toren van drie geledingen met balustrade en ingesnoerde naaldspits.
De huidige, gotische kerk in rode en gele baksteenmoppen is gebouwd op de plaats
van een oudere, tufstenen voorganger, waarvan het bouwmateriaal ten dele is
hergebruikt. Vanaf circa 1400 kwamen achtereenvolgens het koor met omgang (eerste
helft 15de eeuw), het schip (midden 15de eeuw) en de toren (tweede helft 15de eeuw)
tot stand. De kooromgang sluit aan op de zijbeuken van het schip. Het koor heeft
een laat-maniëristisch poortje (1647), voorzien van een natuurstenen bekroning met
het stadswapen en twee vrouwenfiguren als tenanten. Na een brand in 1714 is de
toren iets verlaagd en voorzien van een nieuwe spits. In de toren hangen drie klokken,
waarvan één gegoten door Gerrit Butendiic (1450) en één door Hans Falck (1629).
De kerk is in 1876-'78 verbouwd naar plannen van J.D. Bruns en in 1940-'43
gerestaureerd naar plannen van H. van der Kloot-Meijburg, waarbij de mogelijk
16de-eeuwse consistorie is vernieuwd.
Het interieur wordt gedekt door houten

Franeker, (Herv.) Grote of Martinikerk, interieur (1992)
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gewelven; een tongewelf boven het middenschip en halve tongewelven boven de
zijbeuken en kooromgang. Op enkele van de slanke zuilen zijn 15de-eeuwse
schilderingen van heiligen zichtbaar. Tussen het koor en de kooromgang bevindt
zich een gotische bakstenen afscheiding. Tot de inventaris behoren vier gesneden
gotische koorbanken (15de eeuw), een door Syuert Hiëronimus vervaardigde, met
ebbenhout ingelegde preekstoel (1622) - in het klankbord is een ouder
renaissance-klankbord verwerkt -, een als koorhek aangewend 17de-eeuws doophek,
17de-eeuwse kerkbanken, en een door L. van Dam & Zn. met gebruik van oudere
onderdelen
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gebouwd orgel (1848). Voorts bevat de kerk een epitaaf voor Minno van Cammingha
(1605), een gedenkteken voor de theoloog Hendrik Antonius van der Linden († 1650)
en een groot aantal grafzerken, waaronder enkele rijk gebeeldhouwde exemplaren
uit de 15de tot de 17de eeuw. De belangrijkste grafzerken zijn in 1877 in
chronologische volgorde rechtop gezet tegen de zijwanden van de kerk, zoals een
zerk met ridderafbeelding voor Jan Vervou († 1568), de door Benedictus Gerbrandtsz.
vervaardigde zerken voor Julius Botnia († 1539) en Hylck van Herema († 1539) en
een tiental door Vincent Lucas gebeeldhouwde zerken, waaronder die voor Gerardus
Agricola, de laatste prior van het Klaarkampklooster († 1598). Het interieur van de
consistorie heeft een eikenhouten betimmering met briefpanelen en een
balkenzoldering op geprofileerde sleutelstukken.
De Doopsgez. kerk (Zilverstraat 46) [2] is een eenvoudige zaalkerk uit de 17deof begin 18de-eeuw, dat in de 19de eeuw aan de voorkant en de rechter zijde is
voorzien van een blokbepleistering. De gedeeltelijk verkleinde kerkruimte heeft aan
drie zijden een galerij op dorische zuiltjes. De preekstoel en het meubilair zijn
19de-eeuws.
De Geref. kerk (Zilverstraat 32) [3] is een van de straat terug liggende zaalkerk,
gebouwd in 1893 in neorenaissance-stijl. De verhoogde middenpartij van de voorgevel
heeft een decoratieve bekroning voorzien van een cartouche met het bouwjaar.
Het voorm. R.K. verenigingsgebouw (Martiniplantsoen 39) [4] is in 1909 gebouwd
naar een jugendstilontwerp van N.J. Adema en opgetrokken in gele baksteen met
siermetselwerk in rode en witte steen. Het tweelaags pand heeft een torenvormige
hoekpartij en boven de ingang een verhoogde gevelpartij bekroond door griffioenen
en een schilddragende leeuw. In de geveltop is in een nis een beeld St. Franciscus
van Assisi geplaatst.
De R.K. kerk St.-Franciscus van Assisi (Godsacker 13) [5] is een moderne kerk
naar plannen van H.J. van Wissen, gebouwd in 1962 ter plaatse van een kerk uit
1862.
Weeshuizen. Het voorm. Klaarkampster Weeshuis (Godsacker 35)

Franeker, Westervrouwengasthuis, poortje

[6], een L-vormig eenlaagspand met zadeldaken tussen tuitgevels, werd in 1552
gebouwd als gasthuis en diende van 1597 tot 1665 als weeshuis. Op de gevelhoek
herinnert een maniëristische gevelsteen (1598) aan Gerardus Agricola, de laatste
prior van het Klaarkampklooster onder Rinsumageest en weldoener van het weeshuis.
Een andere steen vermeldt het ongeluk van graaf Johan Maurits in 1665 bij het
instorten van de naburige brug. In 1665 verhuisde het weeshuis naar het pand
‘Roozendaal’ op de hoek van de Vijverstraat en Voorstraat. Vanaf 1854 was het
weeshuis ondergebracht in het huis ‘Klein Botnia’ (Breedeplaats 1), totdat in 1888
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op de plaats van de gesloopte Ockingastins het nieuwe weeshuis Voorstraat 74 [7]
naar plannen van H.R. Stoett werd voltooid. Dit blokvormige pand in
neorenaissance-stijl is nu als openbare bibliotheek in gebruik.
Het Westervrouwengasthuis (Nieuwe Hof 11-16, 20-28) [8] is in 1737 gesticht
door Titia Bogarda, weduwe van dr. Suffridius Westerhuis, eigenaar van het
naastgelegen Martenahuis. Het complex bestaat uit drie om een hof gegroepeerde,
gepleisterde woonblokken. De ingang tot het hofje wordt gevormd door een in 1947
gerestaureerd poortje met geblokte ionische pilasters (circa 1620) en een zandstenen
bekroning in Lodewijk XIV-stijl (1737), voorzien van wapens en een opschrift inzake
de stichting. Aan het hofje staat een voorm. bewaarschool (Nieuwe Hof 18-19),
gebouwd rond 1885 in neorenaissancestijl. Het afgeplatte schilddak van het
paviljoenachtige gebouw is gedekt met ruitvormige Friese pannen. In de boogvelden
boven de vensters zijn blauwwitte tegeltjes aangebracht.
Het voorm. stadsarmenhuis (Sjaardemastraat 1) [9] is een langgerekt, tweebeukig
pand onder een omlopend schilddak, gebouwd in 1785. Boven de rechter ingang
bevindt zich een gedenksteen.
De voorm. armenhuisjes (Heerengracht 17-31) [10] zijn gesticht in 1647,
herbouwd in 1861 ter nagedachtenis aan P. Strinstra en gerestaureerd in 1991. Deze
tussen Heerengracht en Zuiderkade gelegen eenlaags woningen hebben de opzet van
een hofje. De toegangspoort wordt geflankeerd door twee woningen met haaks
daarachter een rij rug-aan-rug woningen en een rij enkele woningen.
De voorm. Academie (Academiestraat 10) [11]. In 1578 kreeg Franeker op initiatief
van dr. Abel Franckena en stadhouder Willem Lodewijk de Friese Academie
toegewezen. Deze calvinistische universiteit werd in 1585 ondergebracht in de
gebouwen van het voorm. kruisbroederklooster en heeft tot 1811 bestaan. Sinds 1851
is hier een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. De gebouwen van het complex zijn
gegroepeerd rond twee binnenplaatsen, ontstaan uit de kloosterhof en de in 1632
aangelegde Hortus Botanicus. Aan de kloosterhof staat de voorm. Mariakerk, een
middeleeuwse kapel met een klokkentorentje waarin een door Geert van Wou II
gegoten klok (1548) hangt. Aan de tweede binnenhof staat het in 1650 gebouwde
laboratorium van de Hortus, voorzien van een pilastergevel met ionische kapitelen.
De lange neoclassicistische vleugel langs de Academiestraat is in 1869 opgetrokken
ten behoeve van het ziekenhuis. De vleugel aan de Vijverstraat, hoek Academiestraat
is in 1981 vervangen door nieuwbouw. Verschillende gevelstenen uit de gesloopte
gebouwen zijn hier ingemetseld.
Het psychiatrisch ziekenhuis ‘Groot Lankum’ (Burg. J. Dijkstraweg
6/Harlingerweg 52) is in 1901 ontstaan door aankoop van de boerderij Nieuw-Lankum
als buitengesticht van het in de binnenstad gevestigde psychiatrisch zie-
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kenhuis (zie bij Academie). De buitenlocatie werd kort daarop uitgebreid met de
woonhuizen ‘Parkzicht’ en ‘Bloemhof’ (Harlingerweg 56-58). In de tuin plaatste
men een van elders afkomstige houten theekoepel in eclectische stijl. De boerderij
‘Nieuw-Lankum’ - een kop-halsrompboerderij met een 18de-eeuws voorhuis - kreeg
in 1910 een nieuwe schuur. De boerderij ‘De Uithof’ werd in 1919 toegevoegd. In
1928 kwam het hoofdgebouw tot stand, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische
stijl naar ontwerp van E. en Th.R. Knevel. Het gebouw bestaat uit een middendeel
met fronton en halfronde erker - die nu de hoofdingang bevat - en twee gebogen
zijvleugels afgesloten door een dwarsblok. De westelijke vleugel is in 1978 uitgebreid.
Voor de geneesheer-directeur verrees in 1932 het blokvormige pand ‘Huize Griend’,
uitgevoerd naar een ontwerp van M.B. van Dorth met zakelijk-expressionistische
elementen. In dat jaar ontstonden ook de door hem ontworpen ponyschuur met rieten
dak en deels gepotdekselde wanden, het eveneens met riet gedekte houten tuinhuis
en het portiersgebouwtje met muur bij de oorspronkelijke hoofdingang aan de
Harlingerweg.
Verdedigingswerken. Van de eind 16de eeuw aangelegde vestingwerken resteren
gedeelten aan de zuidoost-, west- en noordzijde van de binnenstad. Op het
noordwestelijk bolwerk staan twee 18de-eeuwse hekpijlers met siervazen en een
smeedijzeren hek, afkomstig van de gesloopte Dongjummerpoort. Op de goed
behouden vestingwal langs het Noorderbolwerk bevinden zich vier 18de-eeuwse
theekoepels, behorend bij de woonhuizen aan de Eise Eisingastraat en de Zilverstraat.
Het zuidoostelijk bolwerk (de Molenpôlle) is in 1909 bebouwd.
Het stadhuis (Raadhuisstraat 1) [12] bestaat uit een voorbouw uit 1591 aan de
Raadhuisstraat en een achtervleugel uit 1760 langs de Noord. Het huidige gebouw
kwam tot stand ter plaatse van een uit enkele panden bestaand middeleeuws
stadhuiscomplex. In het nieuwe stadhuis kreeg ook het bestuur van het waterschap
‘De Vijf Delen’ onderdak. In 1886-'90 is met name het exterieur van het stadhuis
ingrijpend gerestaureerd

Franeker, Stadhuis
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naar plannen van P.J.H. Cuypers. In 1950 volgde het interieur. De laatste restauratie
heeft in 1979-'81 plaatsgevonden.
De met trapgevels en een hoge achtzijdige toren uitgevoerde voorbouw is
opgetrokken in rijke maniëristische stijl, mogelijk naar ontwerp van stadsbouwmeester
Pieter Augustinusz. Ens. Belangrijke Friese kunstenaars, zoals Gerrit Lieuwes en
Claes Jelles, hebben meegewerkt aan de verfraaiing van dit deel van het stadhuis.
Natuurstenen friezen en blokken sieren de gevels. De houten kruiskozijnen zijn gevat
in korfboognissen met een ojiefvormige geprofileerde omlijsting. Een dubbele
bordestrap leidt naar de ingang met gebeeldhouwde ingangsomlijsting, geflankeerd
door een vrouwelijke en mannelijk herme met ionisch kapiteel. De geveltop aan de
voorzijde bevat een gevelsteen, decoratieve jaartalankers en een beeld van Vrouwe
Justitia. De noordgevel heeft een houten afkondigingserker op gebeeldhouwde
consoles. De langgerekte achtervleugel in sobere Lodewijk XV-stijl is opgetrokken
naar ontwerp van H. Zijlstra. Dit bouwdeel heeft geblokte hoekpilasters en een
kroonlijst met gesneden rococo-consoles.
Het interieur van het oude gedeelte is in tegenstelling tot het exterieur sober van
karakter. De hal - waar vroeger recht gesproken werd - heeft een zwaar balkenplafond
met voluutvormige sleutelstukken. Hier staat een door Gerardus Paulusz. gegoten
klok (1600). In de Nye Raetkamer bevindt zich een door Claes Jelles in maniëristische
stijl uitgevoerde zandstenen schoorsteenmantel. Op de verdieping hebben de
Grietenijkamer en Vijf Delen-kamer maniëristische schoorsteenmantels
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Franeker, Korenmeter- of zakkendragershuisje (1992)

met een houten lijst op zandstenen hermen. Belangrijk zijn verder de eiken spiltrap,
het cachot op zolder en de kapconstructie uit 1591. De vleugel uit 1760 heeft een
rijk interieur uit de bouwtijd. De Grote Zaal en de Magistraats- of Vroedschapszaal
(verdieping) hebben fraaie goudleerbehangsels en de Burgemeesterskamer een door
H. Rosenberg geschilderde wandbespanning. De plafonds en wanden van de gangen
en het trappenhuis zijn voorzien van stucdecoraties in rococo-stijl, gemaakt door Jan
Baptist Singer. Van de eikenhouten bordestrap, uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl,
eindigt de leuning in de vorm van een dolfijn.
Het korenmeter- of zakkendragershuisje (Eise Eisingastraat 28) [13] is een in
1634 aan de gracht opgetrokken pandje met maniëristische details. De verhoogde
halsgevel, voorzien van klauwstukken met voluten, bevat een afbeelding van de
korenmeter en het oude stadswapen. De zijgevel aan de grachtzijde is uitgekraagd.
Het pand diende als wachthuisje voor de korenmeter en de zakkendragers, ook 's
nachts gezien de ligbanken langs de wanden. Het gebouw is in 1924 en in 1975
gerestaureerd.
De voorm. waag (bij Voorstraat 51) [14] is een gepleisterd blokvormig pand met
tentdak, oorspronkelijk gebouwd in 1657 en in de 19de eeuw sterk gewijzigd. De
voorgevel bevat een cartouche met een inscriptie en het bouwjaar. Draperieën
verbinden deze steen met wapencartouches, waaronder die met het stadswapen. Na
dienst te hebben gedaan als brandspuithuis en postkantoor maakt de waag thans deel
uit van het museum 't Coopmanshûs.
De openbare lagere school ‘Kleyenburg’ (Kleijenburg 1) [15] is een L-vormig
schoolgebouw in zakelijk expressionistische stijl, gebouwd in 1939 met rondom
grote vensters met stalen raamkozijnen en roeden.
Woonhuizen. In de oude binnenstad staan voornamelijk diepe tweelaags panden.
Zij geven een afwisselend beeld van vooral 17de-eeuwse trapgevels, 18de-eeuwse
lijst- en klokgevels en 19de-eeuwse lijstgevels. Sommige panden bezitten een oudere
kern. Van de laatmiddeleeuwse stinzen in de stad heeft de Ockingastins in 1888
plaats gemaakt voor het nieuwe weeshuis (Voorstraat 74). Het Sjaerdemaslot, gelegen
ter plaatse van de huidige kaatsbaan, is tussen 1705 en 1724 gesloopt. Van vijf andere
stinzen of grote laat-middeleeuwse huizen zijn in meer of mindere mate substantiële
delen behouden gebleven.
Het Cammingha- of Sjaerdemahuis (Voorstraat 2) [16] is een in rode en gele
baksteen opgetrokken complex, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar
verspringende bouwdelen, elk met een leien schilddak. Het westelijk deel is gebouwd
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rond het midden van de 15de eeuw, het houtskelet en de kap zijn laat-15de-eeuws.
Het oostelijk deel dateert uit het begin van de 16de eeuw. De zware oostgevel, waarin
vijf schietsleuven zijn aangetroffen, is een overblijfsel van een oudere stins uit circa
1400, mogelijk gesticht door Sicke Sjaerdema, aanvoerder van de Schieringerpartij.
Het huidige gebouw is in 1969-'72 ingrijpend gerestaureerd en deels gereconstrueerd.
De meeste vensters hebben hun oude vorm terugkregen en de westgevel is opnieuw
ontworpen.
Vrij gaaf behouden is het Martenahuis (Voorstraat 35) [17], gebouwd in 1498 in
opdracht van Hessel van Martena, verdediger van de stad Franeker voor de hertog

Franeker, Martenahuis, plattegrond

van Saksen in 1500. Het onderkelderde gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar
staande vleugels met zadeldaken tussen topgevels bekroond met een ronde
schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken met afwisselend lagen rode en gele
baksteenmoppen en hebben geprofileerde vensteromlijstingen. In de binnenhoek
tussen beide vleugels staat een - later verhoogde - traptoren met peervormig tentdak.
Boven de toreningang bevindt zich een gebeeldhouwd alliantiewapen van Frederik
Vervou en Jel van Ostheim, die in de vroege 17de eeuw het Martenahuis bewoonden.
Burgemeester Suffridius Westerhuis liet in 1694 de indeling van het huis wijzigen.
Het kreeg een doorlopende gang en aan de straatzijde een nieuwe ingang met dubbele
bordestrap. Van 1895 tot 1984 is het Martenahuis in gebruik geweest als raadhuis
voor de gemeente Franekeradeel. Bij de restauratie in 1969 heeft men de in de 19de
eeuw aangebrachte empireramen weer vervangen door kruiskozijnen. Inwendig
bevindt zich op de begane grond een zaal met geschilderd behang en stucplafond en
in de burgemeesterskamer een 18de-eeuwse betimmerde schouw. De tuin, die
doorloopt tot aan de gracht langs de Nieuwe Hof, heeft een formele aanleg gekend.
In de 18de
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eeuw is een deel van het terrein afgescheiden voor de bouw van het
Westervrouwengasthuis. Naar plannen van L.P. Roodbaard heeft de tuin in 1834 een
landschappelijke aanleg gekregen. Eveneens laat-middeleeuws van oorsprong is het
Botniahuis (Breedeplaats 1) [18], voorheen ‘Klein Botniahuis’. Dit brede dwarse
huis is opgetrokken met afwisselend lagen rode en gele baksteenmoppen. De
zijtopgevels zijn versierd met nissen en een klimmend boogfries. Het metselwerk
toont bouwsporen van oorspronkelijke, smalle vensters. Het rechterdeel van het huis
bevat een kelder en opkamer en is voorzien van twee zandstenen kruiskozijnen. Het
pand is van 1854 tot 1888 in gebruik geweest als Herv. diaconieweeshuis. Boven de
ingang is een gevelsteen met de afbeelding van een weesjongen en een weesmeisje
ingemetseld. Deze steen is afkomstig van het voormalige weeshuis ‘Roozendaal’,
dat van 1665 tot 1854 als zodanig in gebruik is geweest en aan de Vijverstraat heeft
gestaan. Eronder bevindt zich een steen met een tekst inzake de overplaatsing. Van
de laat-middeleeuwse zaalstins Groot Botnia is bij de bouw in de 19de eeuw van het
huidige café de Koornbeurs (Noord 2) alleen de noordmuur gespaard gebleven. Het
Dekemahuis (Dijkstraat 1-5) is een restant van een oorspronkelijk grotere zaalstins
uit circa 1500. Het huidige gebouw is een deels onderkelderd, gepleisterd dwars huis
met zadeldak tussen topgevels. Van 1826 tot 1895 is het in gebruik geweest als
raadhuis van Franekeradeel en nadien is het opgesplitst in woningen.
De oudste voorbeelden in Franeker van huizen met een trapgevel in maniëristische
stijl zijn Voorstraat 19 (1599) en Voorstraat 21 (1615). Andere 17de-eeuwse
voorbeelden zijn Godsacker 9 (1630) en Godsacker 14 en Noord 8. Het gerestaureerde
huis Schilcampen 5, gebouwd als professorenhuis bij de Academie, heeft
laat-17de-eeuwse schuifvensters met halve luiken en een trapgevel met een toppilaster
op een gebeeldhouwd kopje. Dergelijke toppilasters zijn ook te zien bij Zilverstraat
15 (1700) en bij de huizen Zilverstraat 47 en 49, beide met een in 1721 gewijzigde
trapgevel voor een 16de-eeuwse kern. De 17de-eeuwse trapgevel van Voorstraat
8-10, gedateerd 1737, kreeg wellicht in dat jaar de huidige halfronde beëindiging.
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Een gevel met kolossale ionische pilasters heeft het pand Breedeplaats 4 uit 1661.
Onder de vensters zijn classicistische lambrekins aangebracht. De geveltop is in de
18de eeuw vervangen door een kroonlijst. Het woonhuis Voorstraat 51, gebouwd in
1662 voor de hoogleraar theologie Johannes Valckenier, bezit een buitengewoon rijk
versierde, verhoogde halsgevel in classicistische vormen met gebeeldhouwde
klauwstukken. Boven de vensters zijn frontons met bijbelse voorstellingen
aangebracht, en onder de vensters lambrekins. Dit pand en het naastgelegen huis
Voorstraat 49, in 1746 gebouwd voor de stadsgeneesheer Coopmans, vormen thans
onderdeel van het museum 't Coopmanshûs. De halsgevel van dit huis is versierd in
zwierige Lodewijk XV-stijl. Onder de 18de-eeuwse schuifvensters zijn guirlandes
aangebracht en ook de deuromlijsting en het gesneden deurkalf hebben een versiering
in rococo-stijl. Vergelijkbaar en mogelijk met beeldhouwwerk van dezelfde
steenhouwer is de rijk versierde halsgevel uit 1745 van het pand Eise Eisingastraat
2. Het in 1692 gebouwde dwarse huis Tuinen 19 heeft in het midden van de voorgevel
een Vlaamse gevel in de vorm van een klokgevel met gebeeldhouwde afdeklijst. Het
pand Godsacker 2 heeft een eenvoudige klokgevel met natuurstenen
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aanzetkrullen; de pleisterlaag met imitatievoegwerk is later aangebracht. Voorbeelden
van 18de-eeuwse klokgevels met natuurstenen aanzetkrullen zijn verder Eise
Eisingastraat 3 (1768), Godsacker 5 en 10, Raadhuisplein 4-6 en 13; Godsacker 20
heeft aanzetkrullen en een bekronend kuifornament in Lodewijk XV-stijl.
Vooral aan de rand van de oude binnenstad en langs de trekvaarten werden in de
18de eeuw eenvoudige eenlaagspanden gebouwd, zoals het dwarse huis
Martiniplantsoen 4 en het tegen de vestingwal gebouwde huis Froonacker 14, waarvan
de gevelsteen met het jaartal ‘1634’ en een mansportret mogelijk van elders afkomstig
is. Beide huizen hebben een zadeldak tussen topgevels. Een zadeldak met voorschild
hebben de deels onderkelderde eenlaagspanden Heerengracht 24 en 26. Een trapgevel
uit 1735 bezit het eenlaags woonen winkelpand Vliet 4, waarvan de winkelpui in de
20ste eeuw is aangebracht. Aan het Vliet staan verschillende andere 18de-eeuwse
eenlaagspanden. Vanaf eind 18de eeuw kregen de woonhuizen lijstgevels. De
voorgevel van het drielaags huis Zilverstraat 16 is uitgevoerd met een hardstenen
plint, geblokte hoeklisenen en een kroonlijst met metopen- en trigliefenfries en
gesneden hoekconsoles. Daarboven bevindt zich een met snijwerk in Lodewijk
XVI-stijl versierde dakkapel. De achtergevel heeft een kroonlijst met consoles en
daaronder drie cartouches met wapenschilden en het bouwjaar ‘1779’. In het interieur
bevinden zich diverse 18de-eeuwse onderdelen, waaronder een trapleuning, twee
grisailles, een schouw met snijwerk in Lodewijk XV-stijl en een schouw met Lodewijk
XVI-snijwerk. Het woonhuis Voorstraat 6 heeft een neoclassicistische deuromlijsting
met gecanneleerde pilasters en zware kroonlijst uit circa 1820. In de eerste helft van
de 19de eeuw werden veel bestaande huizen gemoderniseerd en voorzien van een
rechte kroonlijst en nieuwe ramen. Zo kreeg het huis Zilverstraat 11 een gepleisterde
lijstgevel voor de oude - mogelijk nog 16de-eeuwse - kern. Veel huizen aan de
Zilverstraat en de Voorstraat hebben achter de 19de-eeuwse lijstgevel een oudere
kern. De afsluitende kroonlijsten variëren van een eenvoudige geprofileerde gootlijst
met bakgoot op blokjes, zoals bij Voorstraat 64 en 66, tot een kroonlijst met
paneelfries en gesneden consoles, zoals bij Voorstraat 12 en 47. Geheel nieuw
gebouwde 19de-eeuwse huizen met lijstgevels zijn bijvoorbeeld Vliet 32 (1879) en
het blokvormige pand Dijkstraat 9 (circa 1880).
De begin 20ste eeuw gebouwde huizen vertonen vaak jugendstil-vormen, al dan
niet in combinatie met elementen uit andere stijlen. Het blokvormige pand Huize
Camper (Voorstraat 69), gebouwd rond 1905 als artsenwoning bij het psychiatrisch
ziekenhuis, vertoont een combinatie van neorenaissance- en jugendstil-details. Uit
dezelfde tijd is het huis Voorstraat 44 met smalle topgevelpartij, eveneens voorzien
van jugendstil-elementen in de detaillering; op het dak liggen groene Friese pannen.
De villa Groen van Prinstererlaan 16 is in 1909 gebouwd naar plannen van A.
Lettinga voor H. Vlieger. Zowel het exterieur als het interieur zijn uitgevoerd met
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decoratieve jugendstil-elementen, zoals tegels van de fabriek Van Hulst en
glas-in-lood van J. van der Meulen. Naar

Franeker, Woonhuizen Zuiderkade 2, 3, en 4

een jugendstil-ontwerp van N.J. Adema kwam in 1907 het hoekpand Van
Ghemmenichstraat 2 tot stand met een drielaags hoektoren voorzien van een ver
overstekend tentdak. Het interieur bevat onderdelen uit de bouwtijd en de tuin wordt
omsloten door een eenvoudig tuinhek in florale jugendstil. Adema ontwierp nog
diverse andere huizen, zoals het asymmetrische woonblok Zuiderkade 2, 3 en 4
(1909) op het bolwerk de Molenpôlle. Deze villa's onder een samengesteld dak met
groot overstek zijn uitgevoerd met een detaillering in chaletstijl en jugendstil. De
gevels hebben decoratieve elementen van geglazuurde baksteen en witte
verblendsteen, en op de verdieping wit pleisterwerk met decoratieve uitsparingen in
schoonmetselwerk. Inwendig bevinden zich deels de oorspronkelijke eternit-plafonds
en vloer- en wandbetegeling. Van zijn hand zijn verder de dubbele villa
Leeuwarderweg 17/A. Teltingstraat 1 (1911), de villa Welkom (Salverderweg 12;
1913) en het huis Eise Eisingastraat 18 (1912), met jugendstil-vormen in de erker
en de kroonlijst. Andere gevels met jugendstil-vormen zijn te vinden bij de panden
Groenmarkt 14 en Dijkstraat 17 (1911), de laatste naar ontwerp van P.M. de Boer
voor vishandelaar en groenteman M. van de Haring.
Het voorm. herenlogement ‘De Bogt fan Guné’ (Vijverstraat 1) [19] is een wit
geschilderd tweebeukig gebouw uit circa 1750. De twee klokgevels van het pand
hebben natuurstenen aanzetkrullen.
Het planetarium (Eise Eisingastraat 3) [20] is gehuisvest in een eenlaagspand
met klokgevel uit 1768. In 1774-'81 bracht de sterrenkundige Eise Eisinga hier in de
woonkamer een schaalmodel van het zonnestelsel aan tegen een blauw geschilderd
houten plafond. De mechanische aandrijving van het model bevindt zich op zolder.
Het huis is nu een museum.
Winkels. Het in de kern oudere pand Zilverstraat 27 heeft rond 1870 een
eclectische winkelpui met ingang voor het bovenhuis gekregen. Van de rond 1890
bij Voorstraat 28 aangebrachte rijke eclectische winkelpui zijn de ranke zuiltjes en
een deel van de kroonlijst in gietijzer uitgevoerd. Het pand Zilverstraat
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31 heeft een in neorenaissancestijl uitgevoerde houten winkelpui op natuurstenen
plint uit circa 1895. Het van oorsprong 18de-eeuwse huis Eise Eisingastraat 2, met
een fraaie halsgevel uit 1745, bezit een winkelpui in neorenaissance-stijl uit 1896,
aangebracht voor koffie- en theehandelaar S.G. van Balen naar ontwerp van N.J.
Adema. Hij ontwierp ook het in 1910 uitgevoerde jugendstil-winkelinterieur, voorzien
van een detaillering met zweepslagmotieven naar voorbeeld van het werk van de
firma Joh. Tacoma uit Amsterdam. De door tegelschilder Prak geschilderde
tegeltableaus met een theedrinkend en koffiedrinkend gezelschap zijn gemaakt door
de tegelfabriek Van Hulst. Het plafond is vervaardigd van wit geschilderd plaatijzer
met ingeponst ornament. De in 1896 aan de achterzijde aangebouwde grote tuinkamer
is eveneens ontworpen door Adema. De nog met het originele meubilair ingerichte
kamer heeft een verhoogd stucplafond met de monogrammen van de opdrachtgever
(SGvB) en diens vrouw (BK) en een omlopende kooflijst met schilderingen.
Pakhuizen. Het grote pakhuis Poolshof (Froonacker 14) is gebouwd in 1765.
Gelet op de balkankers in de

Franeker, Winkel Eise Eisingastraat 2, interieur (1980)

tuitgevels bevonden zich onder het zadeldak drie opslaglagen. Een vergelijkbaar
18de-eeuws pakhuis is Froonacker 9. Uit 1787 stamt het voorm. pakhuiscomplex
Harlingerweg 3, dat aan de achterzijde grenst aan de buitensingel. Kleinere

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

18de-eeuwse pakhuizen zijn Schilbanken 11, bij Schilbanken 15 en Vliet 22. Uit de
19de eeuw dateren de pakhuizen Schilbanken 20 en 22, Zuiderkade 52, Oud Kaatsveld
6, Vliet 30 en Zilverstraat 14 (1870). Het forse pakhuis Factorij (Prins Hendrikkade
3) van de firma Steensma kwam in 1876 tot stand als dubbel pakhuis voor de opslag
van graan. Bij een verbouwing in 1910, naar plannen van N.J. Adema, werd een
verdieping toegevoegd en tussen de topgevels een verbindende borstwering
aangebracht met het opschrift ‘Factorij’.
De poldermolen ‘Arkens’ (Leeuwarderweg tegenover de watertoren) is een houten
spinnenkopmolen met een vijzel uit circa 1835, geplaatst op achtkante stenen
veldmuren. Het bovenhuis

Franeker, Pakhuizen Harlingerweg 3
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is gedeeltelijk bekleed met dakleer. De molen beschikt over zogenaamde
vlinderwieken. De molen is in 1973 overgeplaatst naar de huidige plaats en is in
1994 gerestaureerd.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. vetsmelterij (Prins Hendrikade 1-2) is een
blokvormig vijflaags pand met plat dak, opgetrokken in tweekleurig metselwerk. De
fabriek werd in 1911 na brand herbouwd door molenbouwer K.J. Westra. Het oude
fabrieksgebouw was in 1871 gebouwd voor Wiltje Pars, die in 1904 de fabriek
verkocht aan het bedrijf Ulbe Twijnstra, later bekend als UTD (Ulbe Twijnstra Delfia).
Het was de eerste oliefabriek in Friesland die met stoommachines werkte. De voorm.
drukkerij van Telenga (Eise Eisingastraat 21) [21] is een gedeeltelijk gepleisterd
eenlaagspand, gebouwd in 1909 in jugendstil-vormen. Het gebouw heeft een grote
driedelige etalageruit, een pinakelvormige beëindiging van de hoekpilasters en draagt
het opschrift ‘Telenga's Drukkerij uitgave Franeker Courant’.
De Vlietsterbrug (bij Vliet 2) is een rond 1900 gebouwde houten ophaalbrug,
voorzien van gesneden klauwstukken aan de onder- en bovenzijde van de hameipoort.
De watertoren (Leeuwarderweg ong.) verrees in 1925 naar plannen van de
tekenkamer van IWGL (Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden). De
later verbouwde en wit gepleisterde toren heeft een betonnen holbodemreservoir met
twee compartimenten.
Het kaatsveld ‘Sjûkelân’ (Voorstraat ong.) [22] ligt op de plaats van het begin
18de eeuw gesloopte Sjaerdemaslot en is mogelijk aangelegd bij de oprichting van
de kaatsvereniging in 1893. Aan de singelzijde staat een gemetselde gedenkbank uit
1937.
De Alg. begraafplaats (bij Harlingerweg 12), aangelegd rond 1830, heeft een
eenvoudig baarhuisje in neorenaissance-stijl. Het oudste graf - voor Johannes de
Boer - dateert uit 1839 en is uitgevoerd met een hekwerk en een beeld van een
knielende engel. Bij de hoofdingang stond oorspronkelijk het verplaatste 18de-eeuwse
toegangshek van de Hortus van de Academie. Dit hek werd opnieuw verplaatst naar
de gemetselde boogbrug over de gracht rond het stadspark naast de begraafplaats.
Het hek wordt geflankeerd door twee gemetselde hekpijlers met daarop een wit
geschilderde vaas met agave; een boven het hek aangebrachte boog is versierd met
het stadswapen.
De Herv. kerk van Herbaijum (Hjerbeam) (Kerkstraat 2), gelegen op een terp
ten westen van Franeker, is een kleine zaalkerk met vijfzijdig gesloten koor en een
geveltoren. De van oorsprong 13de-eeuwse en aan St. Nicolaas gewijde kerk is in
1872 op de middeleeuwse noordmuur na herbouwd. In de geveltoren hangt een
mogelijk 14de-eeuwse klok.
Hitzum (Hitsum). Terpdorp gelegen ten zuidwesten van Franeker. De Herv. kerk
(Kerkbuurt 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met aangebouwde consistorie en
een ongelede toren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1883 gebouwd naar
plannen van M. Hofstra ter vervanging van een 16de-eeuwse voorganger. De toren
was al in 1819 vervangen door de huidige, die in 1951 is beklampt. In de toren hangt
een door Jan Noteman gegoten klok (1637). Het in 1981 gerestaureerde kerkinterieur
wordt gedekt door een tongewelf voorzien van stucwerk. Tot de inventaris behoren
een bij de restauratie grotendeels vernieuwde preekstoel met doophek (1819; gewijzigd
in 1883), twee lezenaars, enkele tekstborden, een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1855; gerestaureerd in 1981) en een aantal in 1883 aangeschafte Amerikaanse
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kerkbanken voorzien van een gebogen, doorlopende zitting en rugleuning. Een
smeedijzeren hekwerk uit circa 1880 geeft toegang tot het verhoogde kerkhof.
Interessant zijn de stelpboerderijen Molenweg 1 (1855), met interieur uit de bouwtijd,
en Oudeweg 3 (tweede helft 19de eeuw), met een deels onderkelderd,
vooruitgeschoven voorhuis.

Gaast
(gemeente Wûnseradiel)
Dorp, ontstaan op een natuurlijke hoogte bij de Zuiderzeekust. Omdat de kustlijn
wijzigingen heeft ondergaan is de oorspronkelijke situatie moeilijk na te

Ferwoude bij Gaast, Herv. kerk

gaan. Sinds het verleggen van de Gaaster Oudvaart naar het oosten (vóór 1930) ligt
de dorpsbebouwing tussen deze vaart en de huidige IJsselmeerdijk ingeklemd.
De Herv. kerk (Seedijk 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
houten geveltoren met ingesnoerde spits. De middeleeuwse kerk is in 1916 geheel
ommetseld. In de geveltoren hangt een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1718).
De kerk bevat een door W. Hardorff gebouwd orgel (circa 1860). Op het kerkhof
staat een grafmonument uit 1908 in de vorm van een korte obelisk.
De voorm. Geref. kerk (Seedijk 5a) is een recht gesloten zaalgebouw uit circa
1870, voorzien van een houten geveltoren met ingesnoerde spits.
Woonhuizen. Uit 1743 dateert het deels onderkelderde, diepe eenlaagspand Buren
28. Dit huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen en nokanker is in 1995
gerestaureerd. Buren 17 is een deels onderkelderd eenlaags huis uit circa 1920 met
oeil-de-boeuf. Het dijkhuis Seedijk 1 is opgetrokken in 1921 naar ontwerp van J. van
der Leij.
De boerderij ‘Fockemaoord’ (Meerweg 1), gelegen ten noordoosten van Gaast,
is een rond 1905 gebouwde koprompboerderij met dwars geplaatst voorhuis voorzien
van een hoger opgetrokken middenrisaliet.
Ferwoude (Ferwâlde). Dit terpdorp ten zuidoosten van Gaast is ont-
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staan in de middeleeuwen. De Herv. kerk (Buren 2) is een gepleisterde, driezijdig
gesloten zaalkerk voorzien van een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De
mogelijk middeleeuwse kerk werd in 1767 ingrijpend gewijzigd. Uit deze periode
stamt het natuurstenen ingangspoortje. De kerk werd in 1877 gepleisterd en toen of
later heeft men een ingangsportaal gebouwd. De kerk bevat een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1911). De nu als museum dienende boerderij annex
timmerwerkplaats (Buren 5), met hoog zadeldak en melkkelder onder de opkamer,
dateert uit 1849 en heeft een voorgevel uit 1875.

Ferwoude bij Gaast, Herv. kerk

Garyp (Garijp)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Langgerekt dorp, ontstaan op een zandrug (Rijp), waar rond 1100 een eerste kerkje
verrees. De buurten Easterein, Greate Buorren, Lytse Bourren en Westerein groeiden
gaandeweg aan elkaar. Via de Garijpervaart kreeg het dorp verbinding met de Wijde
Ee. Aan deze vaart werd in 1893 een zuivelfabriek gevestigd.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 18) is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien van
een forse geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk verrees in 1838 ter plaatse van
een voorganger. In de geveltoren hangt een door A. en N.R. Obertin gegoten klok
(1628). Tot de kerkinventaris behoren twee herenbanken (één uit 1672), een in
opdracht van H.B. van Sminia vervaardigde preekstoel (1782) en een door Bakker
& Timmenga gebouwd orgel (1886). Verder bevat de kerk een priesterzerk van rode
zandsteen (14de eeuw) en een zerk voor generaal Martinus Arcronius († 1780). Voor
de ingang van de kerk liggen zerken uit 1691 en 1746 (met schip) en een grafsteen
met schip uit 1832.
De Geref. kerk (Greate Buorren 21) is in 1962 naar plannen van G. Steen
gebouwde zaalkerk met slanke geveltoren. De pastorie (Greate Buorren 19) uit 1940
vertoont traditionalistische vormen.
Woonhuizen. Het dubbele eenlaagspand De Tuije 4 heeft mogelijk een
18de-eeuwse oorsprong. Voorbeelden van middenganghuizen met eclectische details
zijn: Greate Buorren 56 (circa 1870), Greate Buorren 64 (circa 1880) en Lytse
Buorren 4 (1874). Jugendstildetails hebben het woonhuis Westerein 14 (1908) en de
in 1915 gebouwde directeurswoning Eendrachtsweg 7 van zuivelfabriek ‘De
Eendracht’. Meer expressieve details vertoont het huis Inialoane 15 (1923).
Boerderijen. De in 1866 gebouwde boerderij Sigerswâld 15 heeft een iets terzijde
staand, dwars geplaatst voorhuis. Het meest gebruikelijke type in Garyp en omgeving
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is echter de koprompboerderij met woonvertrekken (de kop) in het voorste deel van
de boerderij en het bedrijfsgedeelte (de romp) daarachter, gescheiden door een
tussenmuur. De kop-rompboerderij Easterein 3 draagt in de nokanker de datering
‘1833’. Vergelijkbare voorbeelden zijn: Westerein 23 (1873), Westerein 16 (1875),
Easterein 25 (1880) en Greate Buorren 42 (1885). De rond 1870 opgetrokken
kop-rompboerderij Binnenrust (Easterein 29) heeft een vrijwel gelijktijdig gebouwde,
haakse uitbouw. Deze kan daardoor ook tot het hoekplaatstype worden gerekend.
Café-slijterij ‘Unicum’ (Greate Buorren 53) is een eenlaagspand met afgeschuinde
hoeken en neorenaissancevormen, gebouwd in 1904 voor W. Wartena ter plaatse
van een afgebrande voorganger.

Gerkesklooster (Gerkeskleaster)
(gemeente Achtkarspelen)
Dorp, ontstaan op een oude kwelderrug nabij het in 1240 door Gerke Harkema
gestichte premonstratenzerklooster Jeruzalem of Gerkesklooster. Dit klooster, dat al
spoedig overging naar de cisterciënzers, werd in 1580 gesloopt. Nabij de sluis in de
trekvaart van Dokkum naar Groningen ontwikkelde zich een tweede kern: Stroobos.
De in twee provincies gelegen bebouwing hiervan bestaat uit een Friesestreek en een
Groningerstreek. Ten zuiden van het dorp is in 1949-'51 het Prinses Margrietkanaal
gegraven.
De Herv. kerk (De Poorthoek 1) is een recht gesloten zaalgebouw, met een slanke
toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1629 gevestigd
in de vermoedelijk 15de-eeuwse voormalige brouwerij van het Gerkesklooster. In
het pand werden toentertijd rondbogige kerkvensters geplaatst. Bij herstel in 1786
kreeg de kerk een nieuwe kap en werd de tweelaags predikantenwoning met omlijste
ingang ingebouwd (na 1874 kosterswoning). In het 19de-eeuwse torentje hangt een
door A.H. van Bergen gegoten klok (1858). De kerk is in 1974-'75 gerestaureerd.
Het in 1890 gestichte kerkhof met baarhuisje bevat onder meer enkele
laat-19de-eeuwse zerken met slangmotief. De pastorie (Hoogstraten 2) is een
neoclassicistisch middenganghuis uit 1872.
De Geref. kerk (Friese Streek 7) is een T-vormige kerk met geveltoren, gebouwd
in 1926 ter vervanging van een voorganger uit 1887.
Het woonhuis Groningerstreek 12 is een laat-18de-eeuws dwars pand met een
door ionische pilasters omlijste ingang en empire-details.
Boerderijen. De boerderij Hoogstraten 12 heeft een dwars geplaatst voorhuis uit
circa 1875. De stelpboerderij
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Sarabos 13 kwam in 1938 tot stand, vermoedelijk naar plannen van R. Klazinga.
De grote Amerikaanse windmotor (bij Sarabos 13) is van het merk Herkules en
bestaat uit een gesloten bakstenen onderbouw, een stalen vakwerktoren met platform,
een windrad met dertig bladen en twee windvanen. De windmotor werd in 1923
geplaatst door de firma Koelstra & Dölle en bemaalde de polder De Twee Provinciën.

Ginnum (Genum)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het is één
van de vier zogeheten Vlieterpen, met een kerk en slechts enkele huizen. De terp is
eind 19de eeuw voor een belangrijk deel afgegraven.
De voorm. Herv. kerk (Harstawei 7) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een ongelede zadeldaktoren. Van het 12de-eeuwse romaanse tufstenen schip
resteert met name de door spaarvelden met rondboogboogfriezen gelede noordmuur.
In de 13de eeuw is de kerk verlengd naar het westen en voorzien van romano-gotische
koepelgewelven. Deze stenen gewelven zijn waarschijnlijk eind 17de eeuw vervangen
door het huidige houten tongewelf. De koorsluiting dateert uit de 15de eeuw. De
zadeldaktoren verrees in de eerste helft van de 15de eeuw. Daarin hangen twee
klokken, te weten uit 1344 (Stephanus) en 1490. De kerk is in 1973 gerestaureerd
en dient nu als tentoonstellingsruimte voor de Historische Kring Terpengebied. De
vloer bevat enkele grafzerken, waaronder die voor Rienck van Aylva († 1545) en
voor Sybo van Roorda († 1586).
De boerderij ‘Roorda-State’ (Roordastrjitte 7) is een forse boerderij met dwars
geplaatst voorhuis en omlijste ingang, gebouwd rond 1860 op het omgrachte terrein
van de gesloopte Roordastate.
Jislum. Terpdorp ten zuiden van Genum. De terp is rond 1910 grotendeels
afgegraven. De voorm. Herv. kerk (Hikkaarderdyk 16) is een recht gesloten zaalkerk
met een toren van drie geledingen. De met neoclassicistische elementen uitgevoerde
kerk kwam in 1886 tot stand ter vervanging van een oudere kerk. In de toren hangen
een door Johannes van Wou gegoten klok (1445) en een klok van Jacob Noteman
(1636). Interessante boerderijen zijn de gave kop-hals-romp-boerderij Hikkaarderdyk
12 uit 1827, met een voorhuis voorzien van een omlopende bakgoot, en de
stelpboerderij ‘Groot Hickaerd’ (Hikkaarderdyk 25) uit 1914, met een hoger opgaand
deel met klokgevel. De poldermolen ‘De Volharding’ (bij Hikkaarderdyk 25) is een
met hout beklede achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De
in 1872 gebouwde molen bemaalde de polder Ald Piip en is in 1994 voor het laatst
gerestaureerd.

Goënga (Goaiïngea)
(gemeente Wymbritseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Via de Sneeker Oudvaart staat Goënga met
Sneek in verbinding.
De Herv. kerk (Hegewier 28) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1758 voorzien
van een geveltoren met ingesnoerde spits uit 1787. In de toren hangt een klok uit
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1342, gegoten door Stephanus. Tot de inventaris behoren een door Mathijs Gorp
vervaardigde preekstoel met Lodewijk XV-details (1759) en een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1900).
De voorm. openbare lagere school (Goaijengeamieden 5) uit 1887 is een
tweeklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning, voorzien van een
sierspant met chalet-elementen.
Woonhuizen. Het eenlaagspand

Goënga, Boerderij Aldfeartsdyk 11

Hegewier 10, met forse dakkapel en aangebouwde schuur, dateert uit 1836. De voorm.
pastorie Hegewier 19 is een breed, deels gepleisterd, neoclassicistisch eenlaagspand
uit circa 1880 met oudere elementen. Het rond 1890 gebouwde eenlaags huis De âld
Timmerskuorre ('t Pollehout 1-3) heeft een naastgelegen, hogere schuur.
Boerderijen. De uit 1871 daterende kop-hals-rompboerderij Goaijengeamieden
4 heeft een onderkelderd voorhuis. Interessante stelpboerderijen zijn:
Goaijengeamieden 13 (circa 1890), met links een uitgebouwde melkkelder,
Aldfeartsdyk 11 (circa 1900), voorzien van middenrisaliet met dakkapel en fronton,
en Sjaerdemahof (Midlansdyk 6; 1924), met in het midden aan de voorzijde een
kelder, opkamer en dakkapel.
Gauw (Gau). Wegdorp ten oosten van Goënga. De Herv. kerk (Boeijengastrjitte
43) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een zadeldaktoren van twee geledingen.
De toren stamt vermoedelijk uit de 13de eeuw en ook de kerk is van middeleeuwse
oorsprong, maar is in de 19de eeuw ingrijpend verbouwd. Hierbij is mogelijk ouder
muurwerk bewaard gebleven. De koorsluiting en de ommetseling van de toren dateren
vermoedelijk uit de 19de eeuw. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel
en een door W. Hardorff gebouwd orgel (1861). De Geref. kerk (Boeijengastrjitte
73) is een recht gesloten zaalkerk uit 1896, voorzien van een topgevel met pinakel.
De arbeiderswoning De Clegauwe 11 dateert uit circa 1850.

Gorredijk (De Gordyk)
(gemeente Opsterland)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan vanuit het zuidelijker gelegen
Kortezwaag op de plaats waar de weg Heerenveen-Assen (Hegedyk) de rond 1630
gegraven vaart naar het Gorreveen kruiste. Na de oprichting in 1645 van de
‘Compagnie van Kortezwaag’ (de latere Opsterlandse Compagnie) kwam bij de brug
de eerste sluis (verlaat) van de Opsterlandse Compagnonsvaart te liggen. Rondom
de kruisvormige dorpsbebouwing

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

143

Gorredijk, Boterwaag

legde men in 1672-'73 een verschansing aan. Gorredijk groeide vanaf de 18de eeuw
uit tot een centrum voor handel in hout en boekweit. De in 1821 vernieuwde sluis
onderging later nog enkele verbouwingen (1891, 1949). In 1850 werd de weg naar
Heerenveen verhard en kreeg Gorredijk met de Nieuwe Vaart een betere verbinding
met de meren. In 1862 bouwde men een nieuwe brug (verwoest in 1945). Na de
Tweede Wereldoorlog is Gorredijk vooral aan de noordzijde uitgebreid.
Van de voorm. Herv. kerk (Kerkewal 9), gesticht in 1683 en verbouwd in 1735
en 1877, resteren na de sloop in 1985 nog enig muurwerk met gevelstenen en een
kerkvloer met diverse 18de-eeuwse zerken. Verder bevinden zich enkele oude
grafstenen op het bijbehorende kerkhof.
De Herv. kerk (De Leijen 29, Kortezwaag) is een driezijdig gesloten zaalkerk
met houten geveltoren, gebouwd in 1797. De dakruiter en het portaal stammen uit
1896. De kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel.
Overige kerken. Het Herv. evangelisatielokaal Eben - Haezer (Brouwerswal 58),
een zaalgebouw met ingezwenkte topgevel, dateert uit 1870. De voorm. Geref. kerk
(Brouwerswal 40) is een T-vormige kerk uit 1914 met rationalistische details. De in
1939 naar plannen van T. van der Kooi gebouwde Doopsgez. kerk (Stationsweg 60)
is

Gorredijk, Openbare lagere school

een zaalkerk uit 1870 met traditionalistische details en slanke, overhoekse dakruiter.
In 1966-'67 gebouwd is de R.K. St.-Pauluskerk (Compagnonstrjitte 102), een moderne
kerk naar plannen van H. van Wissen. Bij de kerk staat een dubbele klokkenstoel
met drie klokken in de stijl van de oude Friese klokkenstoelen.
Het voorm. postkantoor (Hoofdstraat 46), een hoekpand met gepleisterde
torenvormige travee, kwam in 1869 tot stand in eclectische vormen.
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De voorm. boterwaag (Kerkewal 2) is een fors pand met neoclassicistische
elementen, gebouwd in 1875 en uitgebreid in 1878.
Scholen. Een fors gebouw met stedelijke allure is de voorm. openbare lagere
school (Hoofdstraat 59), opgetrokken in 1887-'88 met neogotische elementen en veel
siermetselwerk, vermoedelijk naar plannen van de toenmalige gemeentearchitect
H.P.N. Halbertsma. Sinds 1961 biedt het plaats aan het streekmuseum. Voor het
gebouw staan twee gebroken klokken uit de in 1984 afgebrande kerk van Oud-Beets;
de ene is gegoten door Herman (1482), de andere door Geert van Wou en Johan
Schonenborch (1520). De voorm. ULO school (Stationsweg 66) is in 1920 gebouwd
als vierklassige middengangschool.
De voorm. marechausseekazerne (Stationsweg 35-37) is een dwars pand met
iets risalerende middenpartij

Gorredijk, Woonhuis Brouwerswal 7

en sierspant, gebouwd in 1895.
Woonhuizen. Het diepe eenlaags huis Brouwerswal 68 heeft een 17de-eeuwse
gevelsteen en de jaartalankers ‘1744’. Opvallend groot is het diepe huis met
pakhuisdeel De Twee Gebroeders (Molenwal 2). De mogelijk later hergebruikte
gevelsteen en de aanzetvoluten met jaartalcartouche gaan waarschijnlijk terug tot de
bouw in 1756, in opdracht van de gebroeders Kalverboer. Gorredijk heeft een aantal
diepe huizen met hals- of klokgevels. Het drielaags huis Hoofdstraat 41 heeft een
klokgevel in Lodewijk XIV-vormen uit 1762 met in de kuif een voorstelling met
passer, driehoek en schietlood. Het rijkste voorbeeld van Lodewijk XIV-stijl is de
halsgevel van Hoofdstraat 42, met lambrequins onder de klauwstukken en het
topvenster. Een simpele klokgevel in deze stijl heeft Hoofdstraat 24. De klokgevels
van Kerkewal 11 (1776) en Hoofdstraat 43 (1791, verbouwd rond 1910) hebben
Lodewijk XV-details. Late voorbeelden van halsgevels zijn: Brouwerswal 7 (1805),
Kerkewal 5 (1806, verbouwd rond 1905) en Hoofdstraat 40 (1826). De laatste heeft
een fraaie winkelpui uit circa 1900 voor een likeurstokerij-wijnhandel. Een mogelijke
laat-18de-eeuwse kern hebben het dwarse huis Hoofdstraat 74 en het dwarse
eenlaagspand Kerkewal 14. Neoclassicistisch van opzet zijn de huizen Hoofdstraat
14 (circa 1870) en
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Hegedyk 2 (circa 1875), en de winkel Hoofdstraat 65. Eclectische details hebben de
huizen Hegedyk 3 (circa 1870) en Brouwerswal 11 (1884). De halsgevel van
Brouwerswal 13 is een curiosum door de combinatie van een 18de-eeuwse
gevelomlijsting (gedateerd 1884!) in combinatie met eclectische vensteromlijstingen.
De familie Jager liet in 1893 het huis Hoofdstraat 36 bouwen in rijke
neorenaissance-vormen. De smalle diepe leraarswoning Langewal 52, oorspronkelijk
behorend bij de in 1807 gebouwde en in 1954 gesloopte synagoge, kreeg zijn huidige
aanzien vermoedelijk in 1893. Chaletdetails hebben Molenwal 20 (circa 1900) en de
voorm. melksalon Hoofdstraat 37 (circa 1905). Het woonhuis Hegedyk 7, met
gepleisterde bovenzone en plastische dakpartij, werd in 1917-'18 gebouwd in opdracht
van H. Zwart in een aan het rationalisme verwante bouwstijl.
Bedrijfsgebouwen. Het pakhuis Stationsweg 104 is rond 1900 gebouwd met
gekoppelde rondboogvensters met gepleisterde bogen. Uit dezelfde tijd is de
houtzagerij (Molenwal 40), bestaande uit een dubbele houten schuur, beide delen
voorzien van een sierspant. De bijbehorende gepleisterde directeurswoning (Molenwal
42) uit circa 1860 vertoont eclectische details.
De ophaalbrug over de Compagnonsvaart Goutum, Herv. kerk (1985) (bij
Langewal 108) is een ranke ijzeren brug uit circa 1920.
Begraafplaatsen. In 1804 gesticht is de kleine Isr. begraafplaats (bij Dwarsfeart
17). De in 1926 naar ontwerp van C. van Wamel aangelegde Alg. begraafplaats (bij
Hegedyk 20) is in 1942 uitgebreid. Uit 1928 dateren het toegangshek en het baarhuis
annex klokkentoren (met klok uit 1952), beide uitgevoerd in expressionistische
vormen, vermoedelijk naar plannen van Van Wamel.
De Herv. kerk van Terwispel (De Streek 25), gelegen ten noordwesten van
Gorredijk, is een driezijdig gesloten zaalkerk met neoclassicistische elementen,
gebouwd in 1864 ter plaatse van een oudere voorganger. In de geveltoren met
achtkantige spits hangt een door Petrus Overney gegoten klok (1694). Tot de
19de-eeuwse kerkinventaris behoren een preekstoelkuip, twee overhuifde herenbanken
en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1885). De nabijgelegen
consistoriekamer (De Streek 14) uit circa 1914 vertoont neoclassicistische details.
Langezwaag (Langsweagen). Dit streekdorp ten zuidwesten van Gorredijk is
ontstaan in de 18de eeuw. De Herv. kerk ('t Hou 9), een driezijdig gesloten zaalkerk
met forse ingebouwde toren met achtkantige spits, werd in 1781 gebouwd ter
vervanging van een oudere, aan St. Mattheus gewijde kerk. De kerk is in 1927
gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse Avondmaalstafel, een
vermoedelijk 18de-eeuwse preekstoel met trap in Lodewijk XVI-stijl en een door
H. Knipscheer vervaardigde orgelkast (1866). Verder bevat de kerk enkele
gebeeldhouwde 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. Op het kerkhof ligt een grafzerk
met wapen uit 1678, hergebruikt in 1730. Het sobere diaconie armenhuis (Hegedyk
102-106) is een langgerekt eenlaagspand uit circa 1880. De openbare lagere school
('t Hou 6) is een drieklassige gangschool uit circa 1900. Het verenigingsgebouw
(Tsjerkeloane 1) heeft een rijke neorenaissancetrapgevel uit circa 1910.

Goutum
(gemeente Leeuwarden)
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Goutum, Herv. kerk (1985)

Dorp, ontstaan in de volle middeleeuwen op enkele terpen, op een noord-zuid
gerichte kwelderrug opgeworpen. Ten zuidwesten van de kerk lag de Wiarda State,
die in 1882 is gesloopt. In de 19de eeuw vond enige verdichting van de
dorpsbebouwing plaats en aan het eind van die eeuw ontstond aan de westzijde een
lintvormige uitbreiding, richting Overijsselseweg. De kerkterp is rond 1900 deels
afgegraven. Na de Tweede Wereldoorlog is Goutum verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Buorren 23), oorspronkelijk gewijd aan St. Agnes, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van drie
geledingen. Van de oorspronkelijke romaanse kerk uit de 11de of 12de eeuw resteert
tufsteenwerk in de noordmuur van het schip. Het koor en de zuidmuur van het schip
zijn in de 15de eeuw nieuw opgetrokken en vertonen veel sporen van latere
herstellingen. De huidige ramen zijn in de 19de eeuw aangebracht, waarbij de vensters
zijn verkleind. De forse toren met nissengeleding uit de 15de eeuw is eveneens
verschillende keren hersteld, blijkens jaartalstenen in de westgevel onder meer in
1631 en 1737. De wijzerplaat draagt ook het jaartal 1737. In de toren hangt een door
Geert
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van Wou en Johan Schonenborch gegoten klok (1511).
Tot de kerkinventaris behoren twee wapenborden van de familie Cammingha
(circa 1743 en 1858), een preekstoel, een doophek (eerste helft 19de eeuw), enige
zerken en acht loden platen van lijkkisten uit de grafkelder van de familie Cammingha
(18de eeuw) en een door de firma L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1864).
Woonhuizen. Het gepleisterde middenganghuis Buorren 6 is rond 1870 gebouwd
naar een ontwerp in eclectische vormen van H.R. Stoett. Het naastgelegen
(verbouwde) koetshuis is uit dezelfde tijd. Bij de kerk staan enkele 19de-eeuwse
dorpshuizen en het in neorenaissance-vormen uitgevoerde eenlaagspand Buorren 19
(1894), dat ook als kosterij heeft dienst gedaan. Achter het huis staat een
laat-19de-eeuwse paardenstal.
Boerderijen. De omgrachte stelpboerderij Heechhiem 2 uit 1889 heeft een
uitgebouwde melkkelder en in de voorgevel een stichtingssteen. Interessante
stelpboerderijen in de omgeving van het dorp zijn: De Hem (Wergeasterdyk 66;
1887), Wergeasterdyk 43 (circa 1890), Overijsselseweg 16 (circa 1890) en
Tearnserdyk 44 (1904). Uit 1870 dateert de kop-halsrompboerderij Techum
(Techumerdyk 10). De boerderij Overijsselseweg 18 uit 1908 is ontworpen door
W.C. de Groot.
Hempens-Teerns (Himpens-Tearns). Dit tweelingdorp ten oosten van Goutum
heeft een lineaire structuur langs de inmiddels grotendeels gedempte dorpsvaart en
de Skoalledyk. De Herv. kerk (Skoalledyk 40, Hempens) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een toren van twee geledingen en ingesnoerde spits. De toren en de
westgevel dateren uit 1872. De rest van de kerk is na brand in 1945 in oude vormen
herbouwd in 1947 naar plannen van A.H. Visser. De ijzeren draaibrug over de Nauwe
Greuns (Skoalledyk ong.) is in 1991 vernieuwd naar model van de oorspronkelijke
brug uit 1890-'91. Interessante boerderijen zijn onder meer de kop-hals-rompboerderij
Glinswei 1 (circa 1860) en de stelpboerderijen Skoalledyk 38 (circa 1860) en
‘Pylkwier’ (Glinswei 2; 1900).

Grou (Grouw)
(gemeente Boarnsterhim)

Grou, Cathechisatielokaal Herv. kerk

Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de vroege middeleeuwen in het
overgangsgebied tussen klei en veen. Vanaf de 15de eeuw kwamen handel en
scheepvaart tot ontwikkeling, mede door de gunstige ligging aan het Pikmeer en
talrijke waterwegen. De dorpskern op de terp, in de omgeving van de Herv. kerk en
de Wijde Steeg, kreeg een uitbreiding langs de Hoofdstraat en het Grien (thans
Halbertsmaplein). De bebouwing verdichtte zich vanaf de 16de eeuw; Grou had
begin 19de eeuw al een dicht bebouwingspatroon. Na de aanleg van de spoorlijn
Leeuwarden-Zwolle (1868) en de bouw van het station ten westen van het dorp,
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kwam langs de noordzijde van de Stationsweg een lintbebouwing tot stand. In de
tweede helft van de 19de eeuw nam het belang van de handel en scheepvaart af.
Nieuwe middelen van bestaan werden industrie en - in de 20ste eeuw - waterrecreatie.
Vanaf het eind van de 19de eeuw dempte men geleidelijk (tot 1961) de talrijke
opvaarten en watergangen. Eind 19de eeuw ontstond in de omgeving van de Parkstraat
enige villabebouwing en rond 1910 kwam aan de oostzijde de wijk Oosterveld tot
ontwikkeling. Na de Tweede Wereldoorlog is Grou sterk gegroeid in zuidelijke
richting en heeft men ten noorden van Grou een recreatiegebied aangelegd. Grou is
een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 4), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige kerk met een halfrond gesloten koor, een zeskantige houten dakruiter en
een westtoren van twee geledingen met zadeldak. De oorspronkelijk romaanse
tufstenen kerk ontstond in de eerste helft van de 12de eeuw. Het schip heeft tot de
grond doorlopende rondbogige spaarvelden. Het lagere en smallere koor heeft een
opvallend klimmend rondboogfries. In de eerste helft van de 13de eeuw heeft men
eerst het schip verhoogd in een combinatie van bak- en tufsteen en vervolgens het
koor in voornamelijk tufsteen. Bij de bouw van de gotische toren (met een oudere
kern) in de 15de eeuw werd het schip verlengd en opnieuw verhoogd. Begin 16de
eeuw volgde de tweede verhoging van het koor. De huidige kappen - 1520 (d)- van
beide bouwdelen dateren van deze verbouwingen. De beklampte zuidgevel van het
schip heeft ingehakte gotische vensters en bevat een zonnewijzer (1642). Boven de
toreningang bevindt zich een gevelsteen uit 1673 met tekst en wapens. In de
18de-eeuwse, deels opengewerkte dakruiter hangt een door Jurjen Balthasar gegoten
klok (1653). Na de Reformatie heeft men het koor afgesloten en ingericht als rechthuis
(1650-1832) en vervolgens als kosterswoning en consistoriekamer (vanaf 1870). De
kerk is verder verbouwd in 1665, in 1908-'09 opnieuw ingericht naar ontwerp van
H.H. Kramer en in 1927-'28 ingrijpend gerestaureerd naar plannen van F. de Jong.
Het interieur wordt gedekt door een waarschijnlijk 17de-eeuwse houten tongewelf.
Bij de restauratie zijn de trekbalken met korbeelstellen vervangen door omtimmerde
stalen portalen. In 1992 zijn delen van de 17de-eeuwse preekstoel verwerkt in de
oostelijke afsluiting. Toen is ook de huidige laat-17de-eeuwse preekstoel geplaatst,
die afkomstig is uit Gorredijk. Tot de inventaris behoren verder twee 17de-eeuwse
overhuifde dubbele herenbanken (waarvan één uit 1660), twee 18de-eeuwse
herenbanken met gesneden wangstukken in Lodewijk XIV-vormen, een westgalerij
(1656) - vroeger orgelgalerij - met een door Carel van Roorda geschonken tekstbord
(1654) en aan de oostzijde op een eigen orgelgalerij een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1853) in een deels 18de-eeuwse orgelkast. In het westportaal staat
een forse zerk in Lodewijk XIV-stijl (1718, hergebruikt in 1815).
Aan de zuidzijde geeft een laat-19de-eeuws poortvormig houten hek toegang tot
het toen geruimde kerkhof. De
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zerken van de Friese schrijvers T. Halbertsma († 1852) en E. Halbertsma († 1858)
zijn recent bij het hek herplaatst. De Sint Piter Pastorie (Kerkstraat 6) is een
blokvormig eenlaagspand uit 1831 met forse dakerkers. Uit 1905 dateert het
cathechisatielokaal annex woonhuis (Kerkstraat 2-3), voorzien van
neorenaissance-details en een hoger opgetrokken, halfrond beëindigd gevelgedeelte.
De Doopsgez. kerk (Hoofdstraat 44) is een driezijdig gesloten zaalkerk, gebouwd
in 1829 als schuilkerk en daarbij aan de straatzijde verborgen achter een tweelaags
lijstgevel met rondboogdoorgang. De kerk bevat een door de gebroeders Adema
gebouwd orgel (1872; gewijzigd in 1920).
De Geref. kerk (Kievitstraat 3) is een recht gesloten zaalkerk uit circa 1940 met
traditionalistische kenmerken.
Het voorm. raadhuis van Idaarderadeel (Raadhuisstraat 15), thans ‘De Grietman’,
is een tweelaags diep pand uit circa 1870 met lijstgevel en ionische ingangsomlijsting.
Het raadhuis (Stationsweg 1) is in 1941-'42 naar een ontwerp van A.J. Kropholler
gebouwd in traditionalistische vormen en heeft een souterrain, een bordestrap en een
hoog, geknikt zadeldak tussen topgevels. Het beeldhouwwerk, zoals de
schildhoudende leeuwen op de bordesbalustrade, is vervaardigd door Tj. Visser. Het
interieur bevat onder meer enkele door Kropholler ontworpen meubels. De
tegeltableaus met de wapens van de grietmannen, spreuken en symbolen zijn
vervaardigd door de fabriek Ouderzorg te Leiderdorp. Het glas-in-lood is van A.C.
Boedijn. Achter het raadhuis staat een dubbele eenlaags dienstwoning (Kievitstraat
2-4), eveneens naar plannen van Kropholler.
Woonhuizen. Het uit 1665 daterende smalle poortgebouw Hôfsgrêft 2a heeft een
zadeldak tussen topgevels en wordt geflankeerd door haaks geplaatste eenlaags
huizen. De classicistische poortdoorgang is uitgevoerd in dorische vormen. Het wit
geschilderde Poorthuis (Hoofdstraat 108) is een dwars eenlaags huis met zadeldak
tussen topgevels. In het midden van de voorgevel bevindt zich een forse bakstenen
uitbouw op gietijzeren kolommen. Het oorspronkelijk uit circa 1750 daterende pand
is in de vroege 19de eeuw en rond 1880 ingrijpend gewijzigd. Wijdesteeg 1 is een
18de-eeuws diep huis voorzien van een klokgevel met kleine topdecoratie. De
eenlaagshuizen Wijdesteeg 8 en Halbertsmaplein 12-13 hebben een Vlaamse gevel
in de vorm van een gedecoreerde klokgevel, in beide gevallen met het jaartal ‘1764’.
De gevel van het laatstgenoemde pand draagt de initialen JA en AK van de
opdrachtgevers, de uurwerkmaker Johannes Anders en zijn vrouw Anderske Klazes.
Uit de late 18de eeuw dateren verder nog de eenlaagspanden Waachshaven 9 (1782),
met twee haakse bouwdelen, en Waachshaven 2, met een houten voorschot met
topmakelaar.
In 1836 gebouwd is het diepe huis Halbertsmaplein 4 met een geblokte kroonlijst
en twee gedenkstenen met portretmedallions voor de gebroeders Joost en Eeltje
Halbertsma. Hôfsgrêft 1 is een blokvormig herenhuis uit 1862 met middenrisaliet en

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

omlijste ingang. Voorbeelden van blokvormige eenlaagshuizen uit de tweede helft
van de 19de eeuw zijn Parkstraat 22 (circa 1860) en Waachshaven 7 (circa 1870) beide met een neoclassicistische ingangsomlijsting en dakkapel -, en verder
Stationsweg 28 (circa 1880), Parkstraat 24 (circa 1880) en Parkstraat 15 (circa 1890)
- alle drie met een hoger opgetrokken middenrisaliet - en Parkstraat 28 (circa 1890),
met bakstenen dakkapellen.
Rond 1900 gebouwd zijn de arbeiderswoningen Stationsweg 44-50 en het
eenlaagspand Nieuw Kade 8 (1901) met overstekend zadeldak en chaletstijl-elementen.
Aan de Parkstraat verrezen begin 20ste eeuw enkele villa's zoals Blier Herne
(Parkstraat 11; circa 1905), een eenlaags villa met haaks bouwdeel voorzien van een
topgevel, en de deels gepleisterde villa Sinnewente (Parkstraat 7; 1914) met
samengestelde, overstekende kap. Het in 1910 gebouwde huis Raadhuisstraat 23
heeft haakse bouwdelen en een ingangsportiek met daarboven een balkon. Vanaf
circa 1910 bouwde men in de wijk Oosterveld een groot aantal, voornamelijk eenlaags,
woningen. Aardige voorbeelden zijn de arbeiderswoningen Eerste Oosterveldstraat
4-6/Paviljoenstraat 2-7 (circa 1905), de dubbele woningen Drachterweg 5-15 (circa
1920), de diepe en dwarse huizen met diverse kapvormen aan de 2e Oosterveldstraat
(circa 1925) en de in zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerde huizen Meersweg
11-17 (circa 1930). In expressionistische vormen uitgevoerd is verder het dubbele
woonhuis De Zonnewende (Stationsweg 18-20; circa 1930). Het in 1942 als
burgemeesterswoning gebouwde pand Oostergoostraat 21 vertoont traditionalistische
invloeden.
Boerderijen. De rond 1870 gebouwde Abbema State (Parkstraat 19) heeft een
statig dwars voorhuis met kelder, forse dakkapel en neoclassicistische vormen. De
kop-rompboerderij Great Biensma (Great Biensma 12) uit 1925 heeft een Amerikaanse
schuur met aan de achterzijde een overstek. Ten westen van Grou ligt de
kop-hals-rompboerderij Nijdamstra-State (Reinerswei 7) uit circa 1870 met
onderkelderd voorhuis.
Het Wilhelminapark (Parkstraat tegenover 32) werd in 1893 aangelegd in opdracht
van de Herv. gemeente naar ontwerp van G.L. Vlaskamp. Vóór de ingang van het
park staat een borstbeeld van Eeltsje Hiddes Halbertsma, in 1904 vervaardigd door
J.H. Schröder.
Het theehuis (Meersweg 8-9) is een rechthoekig houten pand met serre, gebouwd
rond 1920 met expressionistische kapvormen.
Poldermolens. In de omgeving van Grou staan enkele poldermolens. Mogelijk
18de-eeuws van oorsprong is de houten spinnenkopmolen De Haansmole nabij de
Geeuw. De in 1993 gerestaureerde en op zijn huidige plaats her-
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bouwde molen heeft een met pannen gedekte onderbouw. Op het eiland De Burd bij
de Wide Burd staat de eveneens mogelijk 18de-eeuwse spinnenkopmolen De Burd.
De ondertoren is gedekt met pannen, het bovenhuis gedeeltelijk met dakleer. De
molen bemaalde de polder De Burd. Op het eiland De Burd staat ook, aan de
Borgsloot, de Borgmolen, een achtkantige grondzeiler met bakstenen veldmuren en
met riet beklede romp en kap. De in 1895 gebouwde molen bemaalde de polder De
Nije Borgkrite.

Gytsjerk (Giekerk)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug, met aan de westzijde de wat
afzijdig gelegen kerk en verspreide bebouwing langs de oude weg van Leeuwarden
naar Dokkum. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral ten zuiden van de
Canterlandseweg uitgebreid.
De Herv. kerk (Canterlandseweg 63), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is
een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een houten geveltoren. De kerk
stamt uit het eind van de 12de eeuw; een tufstenen kerk met een inwendig halfrond
en uitwendig vijfzijdig gesloten koor. Van deze eerste bouwfase zijn in het koor en
in de noordgevel delen bewaard gebleven. Opvallend is de detaillering van het koor,
waar de bovenste zone door een rondboogfries wordt afgesloten en wordt geleed
door slanke kolonnetten van rode zandsteen met geprofileerde bases en ringkapitelen
van tufsteen. In de eerste helft van de 16de eeuw werd de kerk verhoogd en voorzien
van een houten tongewelf. De grote vensters aan de zuidzijde dateren uit de 18de
eeuw, de houten geveltoren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Tot de inventaris
behoren een preekstoel, doophek en overhuifde herenbank uit circa 1750 en een door
Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1896). Verder zijn er rouwborden uit 1742 en
1744 en een rouwbord in Lodewijk XV-stijl voor Cornelis Franciscus Frisius (†
1762). Op het kerkhof bevindt zich onder meer een marmeren urn op postament voor
notaris H. Posthumus († 1919).
Het voorm. Herv. gemeenschapsgebouw (Trynwâldsterdyk 20) is een
eenlaagspand met portaal aan de ene en haakse aanbouw aan de andere zijde. Het
gebouw met sobere neorenaissancedetails dateert uit 1902.
Woonhuizen. Aardige jugendstildetails hebben de rond 1910 gebouwde huizen
R. van Nautaweg 19 en 76. Het woonhuis R. van Nautaweg 31 werd rond 1950
gebouwd in het park van het voorm. landgoed Poelzicht.
De boerderij Canterlandseweg 58 is een kenmerkende kop-hals-rompboerderij
uit 1872.
De coöperatieve zuivelfabriek ‘Trynwâlden’ (R. van Nautaweg 3) werd gesticht
in 1896. Uit die tijd stammen ook de directeurswoning (R. van Nautaweg 1) met
neorenaissance-details en de arbeiderswoningen (R. van Nautaweg 5-15), evenals
de forse watertoren. Naar plannen van H. Nieuwland werd de fabriek in 1921
ingrijpend verbouwd en uitgebreid, waarbij onder meer een kantoor, een laboratorium
en een machinekamer met ketelhuis zijn toegevoegd.

Hallum
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(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Aansluitend hierop werd in de 11de of 12de eeuw een
dijk aangelegd, waarover de wegen naar Marrum en Stiens lopen.

Hallum, Herv. kerk, plattegrond

Aan de westzijde van de terp verrees in de 13de eeuw de Offringstate (gesloopt
in 1738). Aan de zuidzijde legde men een haven aan bij de in 1647 gegraven
Hallummertrekvaart. Het zwaartepunt van de bebouwing verschoof hierdoor naar
het zuidwesten. Zowel het voetpad om het kerkhof als de wat hoekiger ringweg om
de voet van de terp (Rondweg, Lange Buorren, Offringaweg) zijn goed bewaard
gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de oostzijde enigszins
uitgebreid. Hallum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkpad 1), oorspronkelijk waarschijnlijk gewijd aan St. Martinus,
is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, twee haakse aanbouwen en een
toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Het oudst zijn twee tufstenen
muurfragmenten in de noordelijke aanbouw, die oorspronkelijk aan oostzijde een
apsis had (circa 1100). De tufstenen noordelijke aanbouw werd herbouwd na een
brand in 1155. In de noordwand van het herbouwde muurwerk zijn restanten van
een klimmend boogfries zichtbaar. De oostgevel van de kapel is midden 16de eeuw
vernieuwd. Toen is ook de kap vernieuwd en voorzien van een dakruiter met
ingesnoerde spits. Het huidige schip met romaniserend boogfries kwam eind 13de
eeuw tot stand. De met kraalprofiel uitgevoerde vensteromlijstingen lopen als nissen
naar beneden toe door. Waarschijnlijk gelijk met het schip bouwde men de zuidelijke
aanbouw,
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die later als grafkapel werd ingericht en begin 16de eeuw een nieuwe kap kreeg. Van
het in de 14de eeuw opgetrokken koor resteert een gedeelte aan de noordzijde. De
koorsluiting is verder in 1865 grotendeels vernieuwd naar plannen van B. Gelders;
tegen de zuideraanbouw verrees toen een ‘Koarte Gaarde’ (Corps-du-Garde). De
steunberen zijn in de 18de eeuw toegevoegd. De huidige toren is een herbouw uit
1805-'06 van de in 1804 ingestorte laat-middeleeuwse toren. Erin hangen een door
Geert van Wou en Johan ter Steghe gegoten klok (1542) en een klok van Jacob
Noteman (1648).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, dat begin 16de eeuw de
stenen gewelven heeft vervangen. Tot de inventaris behoren drie overhuifde dubbele
herenbanken (midden 17de eeuw), een door Willem Groeneveld met snijwerk van
Dirk Embderveld vervaardigde preekstoel met evangelistenfiguren (1773) en een
door A. van Gruisen gebouwd orgel (1810-'11), uitgebreid door W. Hardorff (1871).
Verder bevat de kerk een ruitvormig memoriebord voor Andriese Lucia van
Bronckhorst († 1666) en twee grote rouwborden voor Gijsbert Arendsma van Idsinga
(† 1760) en Duco Martena van Burmania († 1775). Onder de huidige houten vloer
ligt een groot aantal 16de- en 17de-eeuwse grafzerken, waarvan er enkele zijn gemaakt
door Benedictus Gerbrandtsz. en Vincent Lucas.
Het kerkhof heeft een fraai, door J. Douma ontworpen, gietijzeren hekwerk (1876)
en bevat diverse interessante 19de-eeuwse zerken, waaronder die van de grafkelder
voor de familie Martin en een omhekte zerk voor G.M. baron du Tour van Bellinchave
(† 1870). Aan de noordrand staat het kerkelijke vergaderlokaal ‘it noegend sté’,
gebouwd in 1912 met jugendstil-details.
Overige kerken. De Doopsgez. kerk (Offingaweg 17) is een recht gesloten zaalkerk
met portaal uit 1910; de pastorie (Offingaweg 15) dateert uit 1875. De Geref. kerk
(Langebuorren 4) is een zaalkerk met twee dwarsbeuken en een terzijde geplaatste
toren met ingesnoerde spits, gebouwd in 1912 naar plannen van Tj. Kuipers.
De voorm. Chr. lagere school (It Blikkelân 11) is in 1909 gebouwd als een
middengangschool met onderwijzerswoning.
Diaconiewoningen. Het in 1860 opgetrokken eenlaags gebouw Het Paradys 5-11
bood oorspronkelijk plaats aan vier rug-aan-rugwoningen. De oorspronkelijk als vier
diaconiewoningen gebouwde woningen Lytsebuorren 6-8 dateren uit 1910.
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Woonhuizen. Uit het midden van de 18de eeuw stamt het dwarse eenlaagspand
Langebuorren 27-29, dat is voorzien van een puntgevel met aanzetkrullen. Laat-18deof vroeg-19de-eeuws van oorsprong zijn de eenlaags huizen Kerkpad 4, 6-7 en 13.
Eclectische details hebben Hegebuorren 12 (circa 1870) en Langebuorren 44 (circa
1875). De vrijstaande voorm. dokterswoning Rondweg 29 (1894) is uitgevoerd in
neorenaissance-vormen. Het dubbele woonhuis Doniaweg 4-6 (circa 1915) vertoont
rationalistische elementen, het woonhuis annex bakkerij Langebuorren 20 (circa
1930) heeft expressionistische details.
Boerderijen. Het eenlaags woongedeelte van boerderij Lytsebuorren 5 stamt in
de kern mogelijk uit de 18de eeuw. De kop-hals-rompboerderij Ljouwerterdyk 18
heeft bij de schuur de datering ‘1788’. Op het terrein van de gesloopte Goslinga State
bevindt zich de met dwars voorhuis uitgevoerde boerderij Langebuorren 1, gebouwd
in 1905 voor J.L. Poortinga naar ontwerp van J.K van Dijk. In de tuin staat een
laat-18de-eeuwse tuinvaas. Ten westen van Hallum liggen enkele belangrijke
kop-hals-rompboerderijen. De Feitsma State (Hoge Herenweg 35) heeft een in het
midden onderkelderd voorhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw; de voorgevel
bevat een grote maniëristische wapensteen uit 1602. Het langgerekte voorhuis van
de in 1810 gebouwde monumentale boerderij Mariengaarderweg 2 is voorzien van
een ingangsomlijsting met ionische pilasters. Het interieur bevat een kamer met
schouw en bedstedenwand in empire-vormen en enkele tegeltableaus met dieren en
bloemvazen. De boerderij Mariengaarde (Mariengaarderweg 45) werd rond 1840
gebouwd op de plaats van het in 1163 gestichte en in 1580 opgeheven gelijknamige
klooster. Het langgerekte
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voorhuis is in het midden onderkelderd. Bij de boerderij Vijfhuisterdijk 19 uit circa
1860 is het achterste deel van het voorhuis onderkelderd.
Van de beschuitfabriek ‘De Volharding’ (Mounebuorren 24) dateert het
fabrieksdeel uit circa 1915. De directeurswoning (Mounebuorren 20) is een
middenganghuis uit circa 1895.
Poldermolen. De Genezareth Kloosterpoldermolen (Trekweg 8), staand ten
zuidoosten van Hallum, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren,
voorzien van een vijzel. De in 1850 gebouwde molen bemaalt de polder De
Hekjebrêge.

Hantum
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling op een
kwelderwal. De kerk lag ook oorspronkelijk wat excentrisch op de vrij forse terp,
hetgeen is versterkt door de afgraving van het zuidelijke en westelijke deel van de
terp rond 1900. In de loop van de 20ste eeuw is Hantum enigszins in oostelijke
richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkestrjitte 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een half ingebouwde, ongelede toren
met ingesnoerde spits. De tufstenen kerk met rijp-romaanse detaillering is eind 12de
eeuw gebouwd. Het schip heeft grote rondbogige spaarvelden en lisenen; het koor
lagere spaarvelden, lisenen voorzien van kraalprofielen met imposten, en
diamantvormige behakte boogomlijstingen. De kap en het houten tongewelf dateren
uit het tweede kwart van de 16de eeuw, toen de kerk iets werd verhoogd en de
zuidgevel spitsboogvensters kreeg. Het oorspronkelijke gereduceerde westwerk
verving men in 1807 door de huidige, forse toren. Erin hangt een door Hermannus
gegoten klok (1400). De kerk is gerestaureerd in 1977-'78 naar plannen van G.M.
van Manen en J. Zwart. Tot de inventaris behoren een preekstoel met omrankte
corinthische zuilen (1715) met een koperen kaarsenkroon (1819), een gietijzeren
doopboog (1862) en een door W. Hardorff gebouwd orgel (1876). Op het kerkhof
staat een (gebarsten) klok van Geert van Wou en Johan ter Steghe (1530). De pastorie
(Smidsstrjitte 2) uit 1845 is een middenganghuis met eclectische details.
De voorm. openbare lagere school (Tsjerkestrjitte 4) is in 1845 naar plannen van
G. Keuning gebouwd als eenklassige school en in 1871 aan de zuidzijde uitgebreid.
Boerderijen. De in 1867 gebouwde boerderij Stasjonswei 3 heeft een
neoclassicistisch blokvormig voorhuis. De boerderij Kinnema State (Ternaarderweg
1), met onderkelderd dwarshuis in eclectische vormen, dateert uit 1887. Het
schuurgedeelte heeft de jaartalankers ‘1774’.
De poldermolen ‘Hantumermolen’ (Stoepawei 19) is een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1880 door G.R.
van Wieren gebouwde molen bemaalt de polder Klein Hantumerleeg. De laatste
restauratie is in 1999 uitgevoerd.
Curieus is de Stoepa (Stoepawei 4) gelegen ten zuiden van Hantum. Deze kleine,
witgepleisterde en rijkversierde, boeddhistische tempel van het type ‘Tashi Gomang’
werd in 1988-'91 gebouwd.
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De Herv. kerk van Hiaure (De Lytse Jouwer) (Hantumerweg 4), gelegen op een
grotendeels afgegraven terp ten zuiden van Hantum, is een driezijdig gesloten zaalkerk
met geveltoren. De kerk met neoclassicistische vormen
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werd in 1869 gebouwd naar plannen van G.P. Keuning ter plaatse van een voorganger.
In de geveltoren hangt een 15de-eeuwse klok.
Hantumhuizen (Hantumhuzen). Dit terpdorp ten noordoosten van Hantum is in
de volle middeleeuwen vanuit dat dorp ontstaan. De lage rechthoekige terp heeft
men in 1891 deels afgegraven. De Herv. kerk (Wierumerwei 2) is een eenbeukige
kerk met vijfzijdig gesloten koor en een deels ingebouwde, ongelede zadeldaktoren.
De zware toren met overwelfde begane grond verrees rond 1200. Erin hangt een
mogelijk door Johan, Frans en Thomas Simonsz. gegoten klok (1616). Uit de eerste
helft van de 13de eeuw dateert het romano-gotisch schip met karakteristieke
kraalprofielen langs de lisenen en de rondboogopeningen, waarvan er enkele als
vensters en andere als nis met
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siermetselwerk zijn uitgevoerd. De twee oorspronkelijke gewelven zijn vermoedelijk
rond 1335 vervangen door drie koepelgewelven. De laat-gotische ingang is
vroeg-16de-eeuws. In de 18de eeuw heeft men de kap vernieuwd, de toren van een
nieuwe topgevel voorzien en het koor toegevoegd. Bij de restauratie van 1939-'42
onder leiding van A. Baart sr. is dit koor in pseudo-romano-gotische stijl aangepast;
verder zijn enkele in de gotische periode verlaagde vensters hersteld en is de
romano-gotische ingang teruggebracht. Het interieur wordt gedekt door ribloze
koepelgewelven; de spitsboogvormige scheibogen rusten op pijlers die op geringe
afstand van de buitenmuren staan en daar door muurdammen mee verbonden zijn.
Op twee gewelven bevinden zich 14de- of 15de-eeuwse geschilderde gewelfribben
en cirkels met siermetselwerk, die bij de restauratie zijn hersteld en aangevuld. Tot
de inventaris behoren een rijk gesneden preekstoel in roccoco-vormen (1773), waarvan
het snijwerk aan Yge Rintjes wordt toegeschreven, en een door Bakker & Timmenga
gebouwd orgel (1907). Verder bevat de kerk een gotische zerk voor Aucke Iarla (†
1529), een wapenzerk voor Binnert van Heringa († 1561) en een epitaaf in vroege
renaissance-vormen voor Pybo van Eminga († 1571) en Biueck Sioerda († 1563).
Op het oorspronkelijk omgrachte terrein van de gesloopte Popta State bevindt zich
de boerderij Loubourren 14, een laat-18de-eeuwse kop-hals-rompboerderij met kort
voorhuis. Eén van 14de-eeuwse stinsmuren is gebruikt als scheidsmuur tussen kop
en hals.

Harich
(gemeente Gaasterlân-Sleat)
Dorp, ontstaan op de hogere zandgronden en voor het eerst vermeld in de 12de eeuw.
De dorpskern ligt rond de kerk. De verspreide bebouwing van de buurten Westerein
en Frisbuorren strekt zich in zuidwestelijke richting uit. Ten oosten van de dorpskern
ligt enige agrarische bebouwing aan de Lorbuorren.
De Herv. kerk (Stinsenwei 16) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een toren van twee geledingen met gemetselde spits. De toren dateert wellicht uit de
12de eeuw en is nadien verhoogd, waarbij de bakstenen spits mogelijk in 1603 is
toegevoegd. In de toren hangen twee door Petrus Overney gegoten klokken (1682
en 1683). De kerk is blijkens een gedenksteen boven de omlijste ingang na een storm
in 1663 herbouwd. De kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel en een laat-18de-eeuws
marmeren grafmonument voor Ulbo Aylva Rengers († 1787) en Nicasia van der
Haer († 1778).
Woonhuizen. De gepleisterde villa De Stins (Keamerlânswei 1) dateert uit circa
1910. Het eenlaags huis Stinsenwei 5, met uitspringend en hoger opgetrokken gedeelte,
dateert uit circa 1925 en vertoont expressionistische invloeden.
Boerderijen. De wit geschilderde kop-rompboerderij Stinsenwei 13 heeft een
deels onderkelderd woongedeelte en de jaartalankers ‘1805’. De
kop-hals-rompboerderij Idske Poppes Sathe (Lorbuorren 3) heeft een melkkelder
onder het voorhuis en een gevel met natuurstenen aanzetkrullen voorzien van het
jaartal ‘1811’. Het voorhuis bevat betimmeringen in Lodewijk XVI-stijl. Uit de
tweede helft van de 19de eeuw dateert de kop-rompboerderij Lorbuorren 4, eveneens
met een melkkelder onder het voorhuis. De boerderij Welgelegen (Welgelegen 15)
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is in 1870 gebouwd naar ontwerp van H. Luiking. Het dwars geplaatste voorhuis met
hoger opgetrokken middengedeelte en een balkon op gietijzeren zuilen vertoont
neoclassisistische vormen.
Oudega (Aldegea). Dit streekdorp ten westen van Harich is ontstaan in de 12de
of 13de eeuw. De Herv. kerk (Aldewei 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een houten geveltoren met ingesnoerde naaldspits. De voorgevel draagt de
jaartalankers ‘1850’; de geveltoren dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw. De
kerk bevat 19de-eeuws meubilair en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel
(1908). De pastorie (Aldewei 4) is een eenlaagspand met hoger opgetrokken
middenrisaliet, gebouwd in 1895 met neorenaissance-elementen. Aan de Galamawei
staat een aantal interessante stelpboerderijen, zoals I. Galamawei

Elahuizen bij Harich, Herv. kerk

5 (1880), met forse dakkapel en naastgelegen bakhuis, I. Galamawei 12 (1912), met
brede driezijdige erker, ‘Zathe Catharina’ (I. Galamawei 27; circa 1925) en I.
Galamawei 23 (1928).
Elahuizen (Ealahuzen). Dit streekdorp ten noordwesten van Harich is ontstaan
in de 12de of 13de eeuw. De Herv. kerk (Tsjerkewei 3) is een driezijdig gesloten
zaalkerk uit 1865 met neoclassicistische ingangspartij met fronton en een houten
geveltoren met ingesnoerde naaldspits. De kerk bevat een door W. Hardorff gebouwd
orgel (1865). De voorm. onderwijzerswoning (Buorren 6) uit 1896 is een eenlaags
middenganghuis met een tot dakkapel verhoogd middendeel. Het dorp heeft enkele
interessante boerderijen. Interieuronderdelen in Lodewijk XV- en XVI-stijl hebben
de eenvoudige 18de-eeuwse stelpboerderijen Mardyk 2 en Wâldwei 10.
Vroeg-19de-eeuws is de boerderij Mardyk 21 met dwars geplaatst eenlaags voorhuis.
De rond 1870 met eclectische details opgetrokken stelpboerderij ‘Ygewolde Zathe’
(Wâldwei 3) heeft bij het woonhuis een onderkelderd en hoger opgetrokken
middendeel. De boerderij Wâldwei 8 bestaat uit een 19de-eeuwse schuur en een rond
1900 met neorenaissance-details gebouwd dwars eenlaags voorhuis met onderkelderd
middendeel en bakstenen dakkapel.
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Harlingen (Harns)

Harlingen, Binnenstad met haven

Stad, ontstaan uit de kerkterp Almenum - op een kwelderwal opgeworpen rond
het begin van de jaartelling - en een niet opgehoogde handelsnederzetting bij de
monding van een waterloop uit oostelijke richting naar open zee. Harlingen wordt
in 1228 voor het eerst vermeld en in 1317 als stad genoemd. Op de terp Almenum
bouwde men in de 12de eeuw de romaanse St.-Michaëlskerk. De stedelijke
nederzetting kwam tot ontwikkeling met als as de langs de genoemde waterloop
aangelegde Voorstraat. In 1496 bouwden de Groningers aan de westzijde een kasteel
ter verdediging van Harlingen als toegangspoort tot Friesland en Groningen vanaf
zee. De toen nog niet omwalde stad werd begrensd door de huidige Noorderhaven,
Noordijs, Heiligeweg en Schritsen. In de 16de eeuw leidde de florerende handel en
scheepvaart tot een grote stadsuitbreiding. Op basis van een uitbreidingsplan van
Jacob van Oyen uit 1565 werd de stad aan de westzijde vergroot en trok men aan de
zuidoostzijde het dorp Almenum bij de stad. Nadat het kasteel grotendeels was
gesloopt, werd in 1579-'80 een begin gemaakt met de versterking van de stad door
middel van wallen en land- en waterpoorten. Het sluitstuk van deze
verdedigingswerken vormde het graven van de Zuiderhaven ter berging van
oorlogsschepen in 1597. In de 17de eeuw werd de stad naar plannen van Adriaen
Antonisz geheel omgeven met bastions in aansluiting op de reeds bestaande bastions
aan de oost- en noordzijde van de stad.
Na de Reformatie in 1580 werd de St.-Michaëlskerk in gebruik genomen door de
protestanten (Grote Kerk). In een destijds nog resterend deel van het kasteel richtte
men in de loop van de 17de eeuw een tweede protestantse kerk in, de Westerkerk
(gesloopt in 1896). In 1644 werd de Admiraliteit uit Dokkum naar Harlingen
verplaatst, waarna rond de havens nieuwe koopmanswoningen, pakhuizen, opslagen werfterreinen ontstonden. Ondanks de afnemende stedelijke welvaart in de 18de
eeuw werden toen toch nog verschillende belangrijke bouwprojecten uitgevoerd: het

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

stadhuis (1730, 1757), de Latijnse school (1751), het Admiraliteitsgebouw (1768)
en de nieuwbouw van de Grote Kerk (1772). Tussen 1830 en 1880 dempte men de
grachten in de Voorstraat, Lanen, Schritsen, Heiligeweg, Brouwersstraat, Simon
Stijlstraat en William Boothstraat. De meeste stadspoorten werden tussen 1834
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Harlingen, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

(Herv.) Grote Kerk (zie p. 153)
R.K. St.-Michaëlskerk (p. 153)
Evang. Luth. kerk (p. 154)
Leger des Heilsgebouw (p. 154)
Stadsweeshuis (p. 154)
Herv. rusthuis (p. 155)
R.K. St.-Annagesticht (p. 155)
Stadhuis (p. 155)
Brandspuithuisje (p. 155)
Beurs (p. 155)
Gevangenis (p. 155)
Kantongerecht (p. 155)
Postkantoor (p. 155)
Eerste Gemeenteschool (p. 156)
R.K. St.-Annaschool (p. 156)
Chr. lagere Prinses Julianaschool (p. 156)
nutsgebouw De Harmonie (p. 158)
hotel Zeeburg (p. 159)
kantoor Zeehandels- en Houtkopersvereniging (p. 159)
Handelskantoor scheepvaartmaatschappij (p. 159)
kantoor Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij (p. 159)
Station (p. 160)
Grote Sluis (p. 160)
Kleine Sluis (p. 160)
Zakkendragerspijp (p. 160)
Kerkpoortsbrug (p. 160)
Raadhuisbrug (p. 160)
Oosterbrug (p. 160)
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29
30
31
32

Singelbrug (p. 160)
Franekereindsbrug (p. 160)
Vuurtoren (p. 160)
Engelse tuin (p. 160)

en 1844 gesloopt. De nog resterende Havenpoort, die buiten de eigenlijke vestingring
was gesitueerd, volgde in 1883. Vanaf 1843 werden delen van de wallen geslecht.
Aan de oost- en de noordzijde van de stad bleven de wallen en grachten aanvankelijk
gespaard. Op het noordoostelijk bolwerk legde men in 1843 de Engelse Tuin aan.
De door de ontmanteling van de vestingwerken vrijgekomen ruimten werden onder
meer benut voor uitbreiding van de havens. In 1850 kwam de Willemshaven tot
stand, in 1877 gevolgd door de Nieuwe Willemshaven. Nog onbebouwde ruimte in
de binnenstad werd opgevuld met industriële en utilitaire bouwwerken en met
arbeiderswoningen. In het gebied direct buiten de stad werden begraafplaatsen
aangelegd. Voor een verbetering van de verbinding
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met het achterland zorgden de rijksstraatweg (1842) en de spoorlijn naar Leeuwarden
(1863), met een station aan de zuidzijde van de stad. Daarna volgden de tramlijn
naar Sneek (1882) en de lokaalspoorweg naar Stiens via Tzummarum (1904). De
aanleg van de Afsluitdijk in 1932 vergrootte het verkeersaanbod via Harlingen naar
Friesland en Groningen.
In de 20ste eeuw kwamen omvangrijke uitbreidingen tot stand. De woonwijken
Trebol en het Rode Dorp werden voor de Tweede Wereldoorlog voltooid. Behalve
woonhuizen werden ook nieuwe scholen gebouwd, waaronder de Zeevaartschool
(1914 tot 1934) en de Rijks H.B.S. (1926), opgericht in 1865 en aanvankelijk
gehuisvest in de oude Admiraliteitsgebouwen (gesloopt in 1956). Bij de aanleg van
het Van Harinxmakanaal in 1953 werd het noordelijk deel van de oude vestinggracht
gedempt; de tussen de sluizen en de 19de-eeuwse woonblokken ontstane ruimte bleef
tot eind jaren zeventig in gebruik als industrieterrein. Toen de industrie plaats maakte
voor woningen, werd een deel van oude woonblokken venvangen. Gemeentelijke
herindeling na de Tweede Wereldoorlog maakte aan de zuidzijde verdere grootschalige
uitbreidingen mogelijk (Plan Zuid, Oosterparkwijk, De Schil en De Spiker). In de
binnenstad werd in het gebied ten noorden van de Zoutsloot een deel van de
bebouwing gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Een groot gedeelte van de
binnenstad is in 1969 aangewezen als beschermd stadsgezicht, waarna veel panden
zijn gerestaureerd.
De (Herv.) Grote kerk (Kerkpad 3) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël,
is een kruiskerk voorzien van een toren van vier geledingen met ingesnoerde spits.
De tufstenen toren verrees rond 1200 en werd in de 15de eeuw verhoogd. In 1775
heeft men de toren aan twee zijden beklampt en van een nieuwe spits voorzien. Naar
plannen van Willem Douwes werd de romaanse kerk werd in 1772-'75 vervangen
door de huidige, in classicistische vormen uitgevoerde kerk met gekorniste
hoekpilasters, ingangen met natuurstenen omlijstingen en grote rondboogvensters
in de top- en zijgevels. Het interieur wordt gedekt door een gestuct gewelf en geleed
door een kolossale

Harlingen, Herv. kerk
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dorische orde. De stucwerkdecoraties zijn ontworpen door Jacob Otten Husley, die
mogelijk ook een bijdrage aan het totaalontwerp leverde. De als dienstruimte en
consistorie in gebruik zijnde oostelijke kruisarm is met een wand afgescheiden van
de rest van de kerkruimte. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een door Johannes
George Hempel vervaardigde preekstoel met Lodewijk XVI-details (1778), een door
A.A. Hinsz gebouwd orgel (1776), galerijen op gemarmerde zuilen en enkele
overhuifde herenbanken. De kerk bevat verschillende oude grafzerken, waaronder
de dubbele portretzerk voor Cunera van Ropta († 1555) en Christoffel van Sternsee
(† 1560).
De R.K. St.-Michaëlskerk (Zuiderhaven 75) [2] is een driebeukige kruisbasiliek
met vijfzijdig gesloten koor, driezijdig gesloten transeptarmen, aangebouwde sacristie
en doopkapel en een toren van drie geledingen met traptoren, overhoekse steunberen
en een ingesnoerde spits. Deze neogotische kerk werd in 1880-'81 naar ontwerp van
A. Tepe gebouwd ter vervanging van een in 1752 ingerichte schuilkerk. In 1941
raakte de kerk zwaar beschadigd door een bominslag. Restauraties zijn uitgevoerd
in 1947 en 1990.
Het interieur wordt gedekt door een gestuct kruisribgewelf. Tot de door het atelier
van F.W. Mengelberg vervaardigde inventaris uit de bouwtijd behoren het hoofden de zijaltaren, de preekstoel (1882), het triomfkruis (1884), enkele communiebanken
en biechtstoelen en kruiswegstaties (1889-'91). Verder bevat de kerk een door P.J.
Adema gebouwd orgel (1898). De moderne, van plexiglas vervaardigde ramen zijn
in 1985-'99 gemaakt door J.M. de Vries.
Een tussenlid verbindt de kerk met de neogotische pastorie (Zuiderhaven 77),
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Harlingen, R.K. St.-Michaëlskerk en pastorie, plattegrond

Harlingen, R.K. St.-Michaëlskerk en pastorie (1995)

gebouwd in 1881 naar plannen van A. Tepe. De trapgevels zijn voorzien van
muizetandlijsten en pinakels (voorzijde). In 1927 heeft men de voorgevel vernieuwd
en is tegen de linkerzijgevel een erker aangebouwd.
De voorm. Evang. Luth. kerk (Simon Stijlstraat 2) [3] is een zaalkerk uit 1879,
ontworpen door de gebroeders J. en J. Posthumus in een op de Engelse neogotische
‘Perpendicular style’ geïnspireerde bouwstijl. Opvallend zijn de omlijste vensters
met rijke traceringen. Bij de verbouwing tot woon- en winkelpand in 1977 ging het
interieur grotendeels verloren en heeft men de voorgevel aangepast aan de nieuwe
functie.
De Geref. kerk (Noorderkade 2) is een T-vormige kerk uit 1926 met een door
pilasters geleed schip en een overhoeks geplaatste dakruiter.
Het Leger des Heilsgebouw (William Boothstraat 29) [4] is een blokvormig pand
met ondiepe hoekrisalieten, gebouwd in 1934 in zakelijk-expressionistische stijl naar
ontwerp van L. Reinalda en J.C. Bakker. Kenmerkend zijn de gesloten onderbouw
met drie rondboogdeuren en de vlaggenmasten bij de hoekrisalieten.
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Het voorm. stadsweeshuis (Weeshuisstraat 1) [5] is eind 16de eeuw gesticht. Het
was ondergebracht in het hoofdgebouw van het kort na 1500 gebouwde Blokhuis
van het kasteel. Het
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weeshuiscomplex werd in de loop van de eeuwen sterk uitgebreid en verbouwd. In
de lange zijgevel bevindt zich een laatgotisch poortje uit 1546, bekend als
weeshuispoortje, voorzien van wapens en een opschrift naar I Rom. 8:31. De huidige
voorgevel van het gebouw bevat een gevelsteen met het jaartal 1851 en twee
weeskinderen. Het complex is in 1910 uitgebreid met een nieuw schoolgebouw
(Weeshuisstraat 3) en fungeert thans als internaat van het Noordzeecollege.
Het voorm. Herv. rusthuis (Kerkpad 16-28) [6] is in 1763 gesticht als
Oudeliedenhuis. Het rond een binnenhof gesitueerde complex omvat een eenlaags
deel dat in 1873 is vernieuwd en een tweelaagse vleugel, die in 1894 is herbouwd.
De woningen aan de straat kregen in 1901 een nieuwe voorgevel. De poortdoorgang
naar het hofje draagt de naam van het rusthuis en wordt afgesloten door een gietijzeren
hekwerk tussen gemetselde pilasters. De aangrenzende woningen Kerkpad 30 en
Kerkpad 32 zijn laat-18de-eeuwse diaconiewoningen; nummer 32 is vanuit het hofje
toegankelijk.
Het R.K. St.-Annagesticht (St. Annahof 1-7) [7] uit 1872 is een breed pand met
een zadeldak tussen tuitgevels met spaarveld. De lange voorgevel wordt geleed door
spaarvelden van twee vensters breed. Het gebouw is opgenomen in een
nieuwbouwcomplex aan de St. Annahof en langs de Romastraat.
Het stadhuis (Noorderhaven 86) [8] bestaat uit een blokvormige voorbouw uit
1730 en een smallere achtervleugel uit 1757. De tot aan de Voorstraat doorlopende
achtervleugel kwam tot stand ter vervanging van een 16de-eeuws bouwdeel, waarvan
aan de Voorstraat de traptoren resteert. Deze toren met vierkante basis en achtzijdige
bovenbouw is later ommetseld en voorzien van een open torenspits, die na brand in
1975 is herbouwd. Het beeld van St. Michaël boven de toreningang is afkomstig van
de in 1896 afgebroken Westerkerk. Het door stadsbouwmeester H.J. Norel in Lodewijk
XIV-stijl ontworpen stadhuisgedeelte aan de Noorderhaven heeft een omlopend
zadeldak met hoekschoorstenen, dakkapellen met decoratief snijwerk, een gekorniste
kroonlijst met consoles en natuurstenen lambrekins onder

Harlingen, Stadhuis (1995)

de verdiepingsvensters. De middenrisaliet is voorzien van een omlijste pronkrisaliet
met snijraam en balkon op voluutvormige consoles. De gevel wordt bekroond door
een verguld beeld van St. Michaël met de draak en het stadswapen, vervaardigd door
W. van der Haven. Belangrijke interieurelementen zijn de hal met gestuct plafond
en de gestucte schouw met schoorsteenstuk - voorstellende Aeneas en Anchises - in
de burgemeesterskamer. Eveneens uit de bouwtijd zijn het koepelvormig stucplafond,
de betimmering en twee gesneden schouwboezems met marmeren schoorsteenmantels
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in de raadzaal op de verdieping. In de achterkamer bevinden zich ingelijste delen
van een door Nicolaas Bauer geschilderd behang met landschap en stadsgezichten
(1796), afkomstig uit een woonhuis in de stad.
Het voorm. brandspuithuisje (Rozengracht 1) [9] stamt uit 1767 en herbergde
volgens het opschrift brandspuit nummer 1. Het kleine pand heeft een hoog schilddak
met daar midden op een grote schoorsteen.
De voorm. beurs (Noorderhaven 88) [10] is een breed pand uit circa 1870,
opgetrokken in neoclassicistische vormen.
Het voorm. gevangenis (Scheerstraat 6) [11] is in 1876 gebouwd, mogelijk naar
ontwerp van rijksbouwmeester W.C. Metzelaar of van de gemeentearchitect. De
eclectisch vormgegeven voorgevel van het diepe pand wordt verlevendigd door
gevarieerd materiaalgebruik en afwisselende raamvormen.
Het voorm. kantongerecht (Havenplein 1) [12] is in 1884 gebouwd naar een
ontwerp met neorenaissance-elementen van W.C. Metzelaar, rijksbouwmeester voor
Justitie. Het tweelaags pand heeft een verhoogd middenrisaliet, voorzien van een
koepeldak met klokkentorentje. Daarin hangt een door Thomas Both gegoten klok
(1562), afkomstig uit de in 1883 afgebroken Havenpoort. De gevels worden afgesloten
door een brede kroonlijst met tegelfries en consoles.
Het postkantoor (Grote Bredeplaats 6) [13] is in 1897 gebouwd naar

Harlingen, Kantongerecht
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Harlingen, Rijks Hogere Burger School (1989)

ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters in de voor zijn werk kenmerkende, op
de neogotiek geënte vormen. De voorgevel van het dwarse pand wordt geleed door
kolossale pilasters.
Scholen. De voorm. eerste gemeenteschool (Grote Kerkstraat 1) [14] is een sterk
verbouwd blokvormig hoekpand uit 1885. De voorm. R.K. St.-Annaschool (Hofstraat
19) [15] is rond 1890 tot stand gekomen in neogotische stijl met
neorenaissance-elementen. Zakelijk-expressionistische vormen vertoont de Chr.
lagere Prinses Julianaschool, nu ‘Prins Constantijn Christofschool’ (Rozengracht
34) [16] uit 1926. De openbare lagere Theo Thijssenschool, nu ‘'t Wad’
(Midlumerlaan 13-15) is in 1927 gebouwd naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp
van R. Strak. Het gebouw is in 1957 met een vleugel uitgebreid en is in 1980
gerenoveerd. Eveneens in zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd is de voorm.
Rijks Hogere Burger School, nu ‘Noordzeecollege’ (Stationsweg 5), gebouwd in
1926-'30 naar ontwerp van J. Crouwel. Karakteristiek zijn de grote samengestelde
vensterpartijen. De toegang wordt gevormd door een overdekte brug over de gracht
voor het gebouw, afgesloten door een ijzeren hekwerk. In het interieur zijn de originele
tegelvloeren en wandbetegeling bewaard gebleven. Eveneens door Crouwel ontworpen
zijn de overdekte fietsenstalling met zadeldak op ijzeren pilaren en de
conciërgewoning (Oosterstraat 75) met tweelaags middendeel geflankeerd door
eenlaags dwarsvleugels. Verder van belang is de voorm. Zeevaartschool
(Zuidoostersingel 3), gebouwd in 1914 in rationalistische vormen. Nadien is de school
aan de achterzijde ingrijpend verbouwd. Tegeltableaus boven de ingang en in het
torenachtige bouwdeel tonen de naam en het embleem van de school en voorstellingen
van een zeil- en een stoomboot.
Woonhuizen. De bebouwing van de binnenstad bestaat voornamelijk uit diepe
tweelaags huizen. Er zijn ook enkele dwarse huizen en eenlaagspanden. Opvallend
is het aantal woonhuizen met een relatief geringe breedte of diepte, maar wel met
een behoorlijke hoogte. Verschillende huizen hebben achter hun jongere voorgevels
een middeleeuwse kern, zoals Grote Bredeplaats 2, Scheerstraat 1/Herenwaltje 19
en Zuiderhaven 25. Het Hannemahuis (Voorstraat 56) bezit inwendig op de verdieping
een compleet houtskelet met rijk bewerkte sleutelstukken uit het eerste kwart van de
16de eeuw. De hoge klokgevel dateert uit 1794. In 1825 is het huis uitgebreid met
het naastgelegen pand. Door de laatste bewoners, de familie Hannema, is het
beschikbaar gesteld als gemeentemuseum van Harlingen. In de voorkamer bevindt
zich een geschilderd behang, gemaakt door de Harlingse schilder Oostendorp
(1757-1827) en afkomstig uit een gesloopt pand aan de Zeepziedersstraat.
De meeste 17de-eeuwse woonhuizen in de stad hebben een eenvoudige top- of
tuitgevel of een rijker uitgevoerde trapgevel, versierd met natuurstenen hoeken
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negblokken, ook langs de met een rondboog gesloten vensternissen. Voorbeelden
van huizen met eenvoudige topgevel zijn: Heiligeweg 46, Hondenstraat 10,
Hoogstraat 22, 't Poortje 5, Rommelhaven 8, Scheerstraat 11 en Voorstraat 97. Het
rijzige, L-vormige huis Lombardstraat 2 heeft tuitgevels met kloostervensters in de
geveltop. De lange voorgevel is rond 1850 voorzien van een kroonlijst met opgelegde
decoratieve ornamenten.
Het diepe drielaags huis Voorstraat 61 heeft een laat-maniëristische trapgevel uit
1657, opgetrokken bij de verbouwing van het huis in opdracht van koopman Sicce
Lubberts. De vensters zijn opgenomen in rondboognissen met een gebeeldhouwd
maskerkopje als sluitsteen. In dit rond 1880 tot woon- en winkelpand verbouwde
huis werd in 1898 de schrijver Simon Vestdijk geboren. Bij de restauratie in 1963
heeft men de 17de-eeuwse kruiskozijnen vervangen door de huidige schuifvensters
en kreeg de winkelpui een laat-19de-eeuws aanzicht. Inwendig bevat het achterhuis
enkele moerbalken met peerkraalsleutelstukken, restanten van een middeleeuws
houtskelet. Van de verbouwing in 1657 dateren de spiltrap en in de gang een houten
gewelf versierd met gebeeldhouwde vruchtentrossen. Bij het in 1657 door Sicce
Lubberts van brouwer Maicke Feikema gekochte huis hoorde een langgerekt perceel
parallel aan de Roepersteeg. De daarop staande mouterij liet hij verbouwen tot het
drielaags pakhuis Roepersteeg 2. Inwendig bevindt zich een poortdoorgang met
gebeeldhouwde druiventrossen in de omlijsting. In 1848 heeft men de bovenverdieping
vernieuwd en een nieuwe kap met schenkelspanten aangebracht. Achter op het perceel
liet Sicce Lubberts in 1657 het drielaags pand Noorderhaven 106 bouwen. De rijke,
laat-maniëristische trapgevel is voorzien van een fries met verschillende gevelstenen,
waaronder een wapensteen met de initialen S en L van de bouwheer. Op de eerste
verdieping bevinden zich reliëfs met voorstellingen van lente (Venus), zomer (Ceres),
herfst (Bacchus) en winter (Aeolus). De geveltop is bij een restauratie in eenvoudige
vorm herbouwd. De zijgevel aan de
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Roepersteeg heeft een kleine trapgevel met hijsbalk. Inwendig bevat het pand een
kapconstructie en enkelvoudige balklagen uit de bouwtijd. De balklaag van de tweede
verdieping is voorzien van lange sleutelstukken met dubbele profilering; de tweede
profilering dicht bij de muur heeft de vorm van een console. Oorspronkelijk was de
begane grond als wijnpakhuis in gebruik en dienden de zolders voor graanopslag.
Andere huizen met 17de-eeuwse, laatmaniëristische trapgevels zijn Hoogstraat
10, Kleine Bredeplaats 1 en Kleine Bredeplaats 12 (1667) - alle met natuurstenen
kant-, neg- en boogblokken en een toppilaster op gebeeldhouwd kopje - en verder
Voorstraat 11bis (1659) en Noorderhaven 24 (1694). De uit 1683 daterende trapgevel
van Voorstraat 40 is rond 1900 vernieuwd. Voorstraat 83 heeft een verhoogde
trapgevel in classicistische vormen, voorzien van gebeeldhouwde voluten, dolfijnen
en fruitfestoenen. De vensterdammen vormen brede pilasters. Sommige trapgevels
zijn gesausd, zoals die van Heiligeweg 7, Kleine Bredeplaats 20 en Nieuwstraat 62.
Het tweelingpand Vijver 2-4 bezit schuifvensters in de geveltoppen; nummer 4 heeft
een toppilaster op een gebeeldhouwd kopje. De door waterlijsten gelede trapgevel
van Raamstraat 7 is

Harlingen, Woonhuis Noorderhaven 106 (1991)

opgetrokken in gele steen. Schritsen 36, 41 en 43 zijn eenlaagspanden met een
trapgevel. Het dwarse pand Vijverstraat 4 uit de eerste helft van de 17de eeuw, heeft
een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen en aan de voorzijde een steekkap met
trapgevel. De gevel bevat een reliëfsteen met de afbeelding van een zeilschip.
Mogelijk was dit het woonhuis van de 17de-eeuwse Friese luitenant-admiraal Tsjerk
Hiddesz. Het dubbele huis Zuiderhaven 2 bestaat uit twee in hoogte verschillende
beuken, elk met een trapgevel voorzien van een toppilaster. Een dubbele hardstenen
stoep leidt naar de 18de-eeuwse ingang met smalle zijlichten en snijraam.
Het rijkste 18de-eeuwse woonhuis in Harlingen is Voorstraat 68. De klauwstukken
en bekroning van de uit 1732 daterende halsgevel zijn uitbundig versierd in Lodewijk
XIV-stijl en onder de vensters zijn lambrekins aangebracht. Het middenvenster op
de eerste verdieping is omlijst met lofwerk en heeft een schijnbalkon op forse
consoles. Uit de bouwtijd bevat het interieur een trap met gesneden trapleuning, een
dubbel binnenpoortje en een met stucwerk versierde gang met omlijste deuren en
schijndeuren.
In de 18de eeuw bouwde men veel klokgevels met natuurstenen aanzetkrullen en
soms een rijkere versiering met afdeklijst, kuifstuk en bloemtrossen, zoals bijvoorbeeld
bij Bildtstraat 22, Brouwerstraat 16 (1766) of Brouwersstraat 7; de laatste met
siertrossen over de afdeklijst. De klokgevel van Noorderhaven 71 (1737) heeft
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aanzetkrullen en een kuifstuk in Lodewijk XIV-stijl. Het in de kern 17de-eeuwse
drielaags huis Franekereind 8 bezit een klokgevel uit 1768, rijk versierd met
beeldhouwwerk in Lodewijk XV-stijl. De huizen Grote Bredeplaats 4, Grote
Bredeplaats 14, Grote Kerkstraat 3 (1733), Voorstraat 5 (1739) en Voorstraat 50
zijn voorzien van een klokgevel met segmentvormig fronton als bekroning. Grote
Bredeplaats 26a heeft een gedrukte klokgevel met gebeeldhouwde aanzetkrullen en
gezwenkte bekroning, evenals Kleine Bredeplaats 11 (1763). De klokgevel van Lanen
18 is later afgewolfd. Het huis Lanen 28 heeft een ojiefvormige

Harlingen, Woonhuis Voorstraat 68

geveltop. De gevels van Rommelhaven 10, 24 en 26 hebben eenvoudige aanzetkrullen
in Lodewijk XV-stijl, evenals die van Zoutsloot 43 (1786) en Zoutsloot 45. Het
dwarse huis Havenplein 14 bezit een opgemetselde dakerker met klokgevel uit 1728,
versierd met rijk beeldhouwwerk in Lodewijk XIV-stijl en een cartouche met de
afbeelding van een schip. Het gepleisterde dwarse huis Simon Stijlstraat 6 heeft een
opgemetselde dakerker met klokgevel uit 1777, voorzien van een gevelsteen met
springend hert.
Veel 18de- en 19de-eeuwse woonhuizen hebben een lijstgevel. Eén van de vroegste
voorbeelden is de uit 1731 daterende gevel van Noorderhaven 55, voorzien van een
kroonlijst met decoratieve consoles en een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. De
mogelijk door J. Norel ontworpen gevel van Noorderhaven 104, een breed pand uit
1762, heeft een kroonlijst met trigliefenfries en gesneden consoles en twee dakkapellen
met gesneden omlijsting in Lodewijk XIV-stijl. In de 19de eeuw heeft men de gevel
beklampt en voorzien van een natuurstenen plint en stoep. Bij Voorstraat 16 zijn op
de kroonlijst opvallend forse consoles in Lodewijk XV-stijl aangebracht. Kroonlijsten
met metopen- en trigliefenfries bekronen de gevels van Franekereind 14 (circa 1770)
en Franekereind 12 (circa 1780); de eerste gevel heeft een dakkapel in rococo-vormen,
de tweede een dakkapel met voluutvormige wangen en fronton en een fraai snijraam
in Lodewijk XVI-vormen. De lijstgevel
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Harlingen, Woonhuizen Franekereind 12 en 14

van het in de kern 17de-eeuwse pand Franekereind 15 heeft een ingangspartij met
zijlichten en snijraam in rijke Lodewijk XV-stijl. Een dakkapel met omlijsting in
Lodewijk XV-stijl hebben de huizen Franekereind 3, Grote Bredeplaats 26, Kleine
Bredeplaats 5, Noorderhaven 29, Noordijs 19 en Zuiderhaven 65. Bij Noorderhaven
33 wordt de dakkapel geflankeerd door een Mercuriusen een Neptunusfiguur.
Opvallend bij dit huis is de ingangspartij met halve ionische zuilen en halfrond
snijraam met geornamenteerde zwikken, die in de vensteromraming op de begane
grond worden herhaald. Aan de achterzijde bevindt zich een groot, op forse gesneden
consoles uitgebouwd dakvenster, dat uitzicht bood op zee. De lijstgevel van het
tweebeukige dwarse pand Noorderhaven 17 uit circa 1780 heeft over de volle breedte
een fronton met emblemen van handel en scheepvaart. Grote Bredeplaats 3 is een
laat-18de-eeuws blokvormig herenhuis met twee oudere panden als kern, voorzien
van een rechte lijstgevel met middenrisaliet en een kroonlijst met gesneden consoles.
Het pand Voorstraat 80 kreeg rond 1850 een nieuwe, gepleisterde voorgevel met
een geblokte kroonlijst en neoclassicistische ornamenten. Kerkpoortstraat 77,
Rozengracht 33 en Zuiderstraat 22 zijn voorbeelden van panden met een sobere
neoclassicistische lijstgevel uit circa 1860. Veel panden hebben een sober uitgevoerde
kroonlijst, zoals: Bildtstraat 14, Franekereind 30, Lanen 87 en 91, en de van
oorsprong mogelijk 17de-eeuwse panden Heiligeweg 30, 32, en 34. Een kroonlijst
met zowel een paneelfries, blokjeslijst als consoles hebben bijvoorbeeld de gevels
van: Grote Bredeplaats 2, Kleine Bredeplaats 7, Lanen 94, Noorderhaven 47-49
(circa 1870), Noorderhaven 53, Noorderhaven 61-65, en Zuiderhaven 79.
In sobere eclectische stijl opgetrokken is het blokvormige herenhuis Franekereind
42, gebouwd in 1858 als burgemeesterswoning en later in gebruik genomen als
gemeentekantoor. Het eenlaags herenhuis Rozengracht 28 heeft vensterbekroningen
en een dakkapelomlijsting in een rijke eclectische vormentaal. Ook het gepleisterde
drielaags huis Noorderhaven 32 heeft een eclectische detaillering. De huizen
Noorderhaven 97 en Noorderhaven 113 (1877) zijn uitgevoerd met een
neorenaissance-trapgevel. De gevel van het huis Noordijs 11 heeft een opvallend
smalle ingangspartij in Lodewijk XV-stijl en een vroeg 20ste-eeuwse geveltop in
nieuw historiserende vormen.
Net buiten de singels verrezen begin 20ste eeuw huizen en villa's in jugendstil en
chaletstijl. De villa Zuidoostersingel 51 (circa 1905) heeft jugendstiltegels in de
boogvelden boven de vensters en een geveltopversiering in chaletstijl. De
jugendstil-woningen Midlumerlaan 7-9 en Oosterstraat 37-41 (circa 1905) zijn
opgetrokken in twee kleuren baksteen en hebben tegeltableaus in de boogvelden.
Een opvallende, getrapte gevellijn vertonen de villa's Zuidoostersingel 13-19 (circa
1910), die alle zijn uitgevoerd met een opgemetselde dakkapel boven een afgeschuinde
gevelhoekpartij. De villa Midlumerlaan 5 (circa 1910) bezit zowel jugendstil- als
meer traditionalistische
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Harlingen, Woonhuis Midlumerlaan 5

elementen. De villa Douma State of ‘Huize Teuber’ (Noordoostersingel 5) is in 1913
gebouwd in een combinatie van vakwerk- en chaletstijl.
Arbeiderswoningen. De eerste arbeiderswoningen werden gebouwd in de buurt
van de Havenweg. De in 1901 ontstane woningen aan weerszijden van de Dokstraat
hebben afwisselend een tuit- of trapgevel met neorenaissancedetaillering. Aan de
Havenweg, Nutstraat, Caspar di Roblessestraat en Nieuweweg staan
arbeiderswoningen uit 1909-'10, gebouwd in opdracht van de bouwvereniging
Harlingen als onderdeel van de sociale woningbouw in het havengebied. Deze
eenlaags woningen hebben een zadeldak tussen tuitgevels, waarbij de voorgevels
zijn geaccentueerd met banden gekleurd metselwerk. De woningen Havenweg 39,
Nutstraat 3 en Caspar di Roblesstraat 2b zijn ontworpen door L. Torenbeek, evenals
de woningen Nieuweweg 2-4. Naar plannen van O. Lofvers bouwde men de woningen
Havenweg 41-53 (tegenwoordig met wit gesausde voorgevels), Nutstraat 5-19 en
Nutstraat 8-16. Het Rode Dorp (Nicolaus Baurstraat e.o.) ontstond in de jaren twintig
van de 20ste eeuw op basis van een door gemeentearchitect P. van der Werff
ontworpen uitbreidingsplan uit 1915; alleen het noordelijk deel van het plan is
gerealiseerd. De arbeiderswoningen zijn gebouwd in rijen van verschillende lengte
met daarnaast enkele kleinere blokken. Goede voorbeelden zijn de woningen
Riedstraat 38-52 met een doorgaand zadeldak voorzien van dakkapellen. Aan de
rand van Rode Dorp staat het blok middenstandswoningen Midlumerlaan 2-10 (circa
1930). Deze huizen hebben op de gevelhoeken vijfzijdige erkers, die zijn
doorgetrokken naar de verdieping.
Het voorm. nutsgebouw ‘De Harmonie’ (Lanen 2) [17] is een deels gepleisterd,
neoclassicistisch gebouw uit 1845, opgetrokken in de stijl van Th.A. Romein, maar
mogelijk ontworpen door A.J. van der Moer. Het blokvormige pand is voorzien van
hoekrisalieten en een gekorniste kroonlijst met gietijzeren ornamentstukken. Aan de
achterzijde bevindt zich een lager zaalgedeelte.
Hotels. Het rond 1860 gebouwde
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Harlingen, Handelskantoor van een scheepvaartmaatschappij (Willemskade 6) en vuurtoren

hotel Zeeburg nu ‘Zeezicht’ (Prinsenstraat 2) [18] is een blokvormig gepleisterd pand
met omlopend zadeldak en aan de voorzijde een brede kroonlijst. Hotel Centraal
(Brouwersstraat 12) is een blokvormig pand uit circa 1880 met gepleisterde
detaillering in neorenaissance- en neoclassicistische stijl.
Winkels. Het woon- en winkelpand Voorstraat 72 heeft een rond 1850 vernieuwde
voorgevel met een eclectische winkelpui uit circa 1870, voorzien van putti als
consoles. Het sinds 1872 als bakkerij met bovenwoning in gebruik zijnde pand
Voorstraat 10 bezit een winkelpui met ranke zuiltjes op natuurstenen voet.
Vergelijkbaar is de opzet van de uit circa 1880 daterende winkelpui van Voorstraat
39; dit in oorsprong dubbele pand heeft een brede lijstgevel met rijk gesneden consoles
in Lodewijk XV-stijl. Voorstraat 45 is één van de weinige voorbeelden in Harlingen
van een winkelpand met een jugendstilgevel. De rond 1905 in twee kleuren baksteen
opgetrokken gevel is versierd met tegeltableaus met vlindermotief; de winkelpui is
gemoderniseerd.
Kantoren. Het voorm. opzienerskantoor van de Zeehandels- en
Houtkopersvereniging (Zuiderbolwerk 1) [19] is een neoclassicistisch gebouw uit
1829. Het eenlaagspand op kwartrond grondplan heeft een zinken roefdak, een
kroonlijst met gietijzeren ornamentstukken en een inpandig portiek met vierkante
gietijzeren zuilen. Het voorm. handelskantoor van een scheepvaartmaatschappij
(Willemskade 6) [20] is in 1901 gebouwd in neorenaissance-stijl en bevatte een
schaftlokaal voor bootwerkers en een conciërgewoning. Een band met tegeltableaus
van de firma Van Hulst, aangebracht tussen begane grond en verdieping, vermeldt
de namen van steden waarop werd gevaren. Het voorm. kantoor van de Scheepvaart
en Steenkolen Maatschappij (Grote Bredeplaats 1) [21] is in 1924 gebouwd met
inpandige woning en aangebouwde garage. C.J. Wierda maakte het ontwerp in ‘Um
1800’-stijl. Aan de voorzijde

Harlingen, Pakhuis ‘Het Kalf’ met maalderij
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wordt de topgevel bekroond door een bronzen galjoen. De toegang tot het kantoor
is voorzien van een omlijsting met opschrift. De trap en het interieur van het
kantoorgedeelte zijn in 1989 gewijzigd.
Pakhuizen. Eén van de oudste pakhuizen in Harlingen is De Blauwe hand (Grote
Bredeplaats 35), een drielaags pakhuis uit 1647 met een laatmaniëristische trapgevel.
De ontlastingsbogen boven de vensters hebben sluitstenen met gebeeldhouwde kopjes.
In een fries tussen begane grond en verdieping zijn aan weerszijden van de naamsteen
sier-, en jaartalstenen aangebracht. De pakhuizen Brittania (Noorderhaven 39) en
Java (Noorderhaven 80) hebben ook een 17de-eeuwse oorsprong en zijn rond 1800
gewijzigd. De namen verwijzen naar het land van herkomst van de opgeslagen
producten. Dit is ook het geval bij het pakhuis Sumatra (Noorderhaven 74) en het
tweelingpakhuis Polen-Rusland (Noorderhaven 79). Andere karakteristieke
voorbeelden van 18de- en 19de-eeuwse pakhuizen zijn: De Os (Grote Ossenmarkt
2), Grote Ossenmarkt 6, Zuiderhaven 71a, Rozengracht 6, 10, 14 en Havenplein 8;
het laatste is thans in gebruik als restaurant. Het voorm. pakhuis Het Kalf (Noordijs
2-4) is een later wit gepleisterd, 18de-eeuws drielaags pand dat mogelijk ook de
functie van maalderij heeft gehad. Het met neoclassicistische details uitgevoerde
dubbele pakhuis Zuiderhaven 2-4 dateert uit circa 1860. Een laat voorbeeld van een
dubbel pakhuis is Schritsen
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47-49, gebouwd in 1942 naar plannen van P. de Vries in traditionalistische stijl.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. aardewerk- en tegelfabriek ‘Van Hulst’ (Heiligeweg
25), een diep pand met trapgevel in neorenaissance-stijl, dateert uit circa 1905. De
voorm. wasserij (Midlumerlaan 11) is rond 1930 gebouwd in zakelijk
expressionistische stijl.
Het station (Stationsweg 6) [22] is in 1863 naar plannen van K.H. van Brederode
gebouwd als een station derde klasse van de Staatsspoorwegen. Het gepleisterde
neoclassicistische gebouw bestaat uit een tweelaags middendeel, geflankeerd door
eenlaags vleugels. Aan de perronzijde bevindt zich over de volle breedte een luifel
op gietijzeren kolommen.
Sluizen. Tussen de haven en het binnenwater dat langs het Franekereind en het
Noordijs de stad binnenkomt, ligt de Grote Sluis (Noorderhaven/Rommelhaven)
[23]. Deze sluis stamt mogelijk uit 1524. De sluiskolk heeft vier stel houten
puntdeuren. Over het ene uiteinde ligt een nieuwe basculebrug, de Leeuwenbrug, en
over het andere uiteinde een rolbrug. Bij de sluis staan een 18de-eeuws
sluiswachtershuisje en vier schilddragende leeuwen, naamgevers van de Leeuwenbrug.
Uit de tijd van de aanleg van de Zuiderhaven in 1597 dateert de Kleine Sluis
(Rozengracht/Zuiderhaven) [24]. De sluiskolk heeft houten puntdeuren en in de
kademuur zit een gedenksteen met een afbeelding van St. Michaël. De brug over de
sluis is vernieuwd.
Bruggen. De oudste brug in Harlingen is de Zakkendragerspijp (Voorstraat ong.)
[25], een uit 1773 daterende stenen boogbrug. Uit de 19de eeuw stammen twee ijzeren
draaibruggen: de Kerkpoortsbrug (bij Zuiderbolwerk 1) [26] uit 1863 en de
Raadhuisbrug (tegenover Noorderhaven 86) [27] uit 1878. De eerste is gemaakt door
de ijzergieterij Prins van Oranje te 's-Gravenhage. Van de laatste is de onderbouw
vervaardigd door de firma G. Anema en de bovenbouw door de firma H. Dalhuizen
te Kampen. Over de singel liggen twee rond 1908 door de firma W.F. Penning
vervaardigde ijzeren ophaalbruggen met houten brugdek: de Oosterbrug [28] en de
Singelbrug [29]. Deze bruggen hebben voor het ophalen een van tandingen voorzien
kwadrant. De balustrades van beide bruggen zijn uitgevoerd in geometrisch
jugendstil-motief; bij de Singelbrug staan gietijzeren lantaarns aan de uiteinden. De
ophaalbrug van de Oosterbrug vormt het middendeel van een gemetselde boogbrug
met vier waterdoorgangen; de val is in 1952 vernieuwd. Tegenover het station ligt
de Stationsbrug, een in gewapend beton uitgevoerde gewelfbrug, vervaardigd in
1909 door de Koninklijke Rotterdamse Cementsteenfabriek v/h Van Waning & Co.
De brug is in 1992 aan de buitenzijde verbreed met houten voetgangersen
fietsbruggen. De Franekereindsbrug (Franekereind) [30] is een smalle ijzeren
draaibrug met houten rijdek. De bovenbouw is in 1914 vervaardigd door de firma
R. Koster, de in beton en natuursteen uitgevoerde onderbouw door Y.O. Kooiman.
De ijzeren balustraden van brug- en landhoofden zijn uitgevoerd in een geometrisch
jugendstilmotief.
De vuurtoren (Willemskade bij Dalpad) [31], gebouwd in 1921 naar ontwerp van
C. Jelsma, is uitgevoerd in baksteen en gewapend beton en wit gepleisterd. De
vierkante, iets taps toe lopende toren heeft vijf verdiepingen en een lichthuis met
koperen koepel, waarop een windwijzer in de vorm van een zeemeermin.
Gedenktekens. Ter herinnering aan de verdiensten van Caspar di Robles bij het
dijkherstel na de Allerheiligenvloed in 1570 werd in 1574 het monument De Stenen
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Man (Westerzeedijk ong.) opgericht, dat dijkgraaf Van Wassenaer van Twickel in
1774 heeft laten herbouwen. Het monument bestaat uit een natuurstenen voetstuk
met bronzen Januskop (replica) als waker over de gebieden binnen- en buitendijks.
Voor de Friese luitenant-admiraal Tsjerk Hiddesz. de Fries (1622-'66) is in 1928 een
gedenkbank (tegenover Grote Bredeplaats 1) opgericht. Het bakstenen monument
bestaat uit een als scheepsboeg vormgegeven middendeel met natuurstenen portret,
geflankeerd door twee vleugels met banken, voorzien van een opschrift en
wapenschilden.
De Engelse tuin ([Nieuwstraat ong.) [32] is in 1843 als eerste stadspark

Harlingen, Isr. begraafplaats, metaarhuis

aangelegd op het niet afgegraven deel van de vesting aan de noordoostzijde van de
stad. Naar ontwerp van L.P. Roodbaard kwam een aanleg met slingerend padenstelsel
tot stand.
Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (Begraafplaatslaan 2) is aangelegd na
1829. Omdat het kerkhof bij de Grote kerk aanvankelijk nog voldoende ruimte bood,
is de begraafplaats waarschijnlijk pas rond 1865 daadwerkelijk in gebruik genomen.
Op een gemetselde overkluizing over de gracht rond de begraafplaats staat een met
doodssymboliek versierd gietijzeren toegangshek, dat rond 1865 is vervaardigd door
B.E. Mohrman. Uit dezelfde tijd is het wit geschilderde, tempelvormige baarhuis in
neoclassicistische stijl. Het met riet gedekte, houten baarhuis is nu als columbarium
in gebruik. Het grafmonument met putti voor Josina Wilhelmina Scheuer-Braams
(† 1880) is vervaardigd door L.P. Stracké. Het monument in de vorm van een aedicula
voor H.W. Brouwer († 1916) is door keramist W.C. Brouwer samengesteld uit
keramische elementen. Verder zijn van belang een grote zerk voor H. Harmens (†
1831), oudconsul van Rusland, en het omhekte graf voor J.A. van der Straten (†
1838). De Isr. begraafplaats (Begraafplaatslaan 2) is in 1868 aangelegd en in 1909
uitgebreid. Uit die tijd dateren het jugendstiltoegangshek en het metaarhuis met
jugendstil-detaillering. De ronde lichtopeningen hebben een Davidster-vormige
roedenverdeling. De voorgevel is voorzien van een Hebreeuws opschrift en het
bouwjaar 5669 (1909). Enkele graven zijn afkomstig van een in 1941 gebombardeerde
joodse begraafplaats in de
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buurt van de vuurtoren. Opvallend zijn de gekoppelde laat-19de-eeuwse grafstenen
voor Joseph Pias en Sara Speher. Het monument ter nagedachtenis aan de in de
Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse Harlingers is in 1963 opgericht. De R.K.
begraafplaats (Barend Visserstraat 57), aangelegd in 1888, is toegankelijk via een
gietijzeren toegangshek tussen hardstenen kolommen. Achter op de rechthoekige
begraafplaats bevindt zich in de middenas een neogotische kapel uit 1907 met een
overhoeks geplaatste dakruiter. Terzijde hiervan is op een kleine heuvel een
kruisiginggroep opgesteld.
Midlum (Mullum). Dit terpdorp ten noordoosten van Harlingen is ontstaan in de
middeleeuwen. De op een verhoogd kerkhof gelegen Herv. kerk (Kerkstraat 1),
oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten
koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De laat-romaanse kerk werd rond
1200 gebouwd. In de toren, die begin 19de eeuw zijn huidige spits kreeg, hangen
twee 15de-eeuwse klokken, waarvan één is gegoten door Reinerus (1476). Bij
restauraties en verbouwingen in 1866 en 1906-'07 heeft men grote rondboogvensters
aangebracht, de zuidgevel bepleisterd en de toren ommetseld. De aangebouwde
consistorie is in 1912 opgetrokken op de plaats van een ouder gebouw, dat tot 1837
de school herbergde. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten gewelf. De
kerk bevat een door L. van Dam gebouwd orgel (1812). Tegen de toren staat een
grote grafzerk uit 1749 met de afbeelding van een molen. De voorm. pastorie
(Kerkstraat 5-7) is een deels onderkelderd pand met zadeldak tussen topgevels met
vlechtingen. Het van oorsprong 17de-eeuws pand kreeg de huidige vorm bij een
vergroting in 1702. De huidige pastorie, Harlingerstraatweg 31, is een eclectisch
middenganghuis uit circa 1870. Boerderijen. Van de uit de eerste helft van de 19de
eeuw stammende kop-hals-rompboerderij Fonteinplaats 2 resteert het deels
onderkelderde voorhuis. De stelpboerderij ‘Frittemastate’ (Harlingerstraatweg 28)
is begin 20ste eeuw gebouwd in late neorenaissancestijl.

Haulerwijk
(gemeente Ooststellingwerf)
Langgerekt veenkoloniaal dorp, ontstaan langs de in 1756 door de Drachtster
Compagnie gegraven Haulerwijkstervaart. Het dun bebouwde lint bestaat uit een
westelijk deel (Haulerwijk Beneden) een een oostelijk deel (Haulerwijk Boven). Na
de Tweede Wereldoorlog is bij de kruising met de weg van Oosterwolde naar Leek
een dorpskern ontstaan.
Kerken. Uit 1852 dateert de Herv. kerk (Kerkstraat 13), een sobere recht gesloten
zaalkerk met houten geveltoren. De Doopsgez. kerk (Norgerweg 49) is een recht
gesloten zaalkerk uit 1925. De in 1929-'30 gebouwde Geref. kerk (Hoofdweg Boven
77) is een kruiskerk met dakruiter, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische vormen
naar plannen van F. Offringa.
De openbare lagere school (Leeksterweg 23) is een drieklassige gangschool uit
circa 1930.
Woonhuizen. De arbeiderswoning Kerkstraat 60 met afgewolfde topgevel stamt
uit circa 1890. Expressionistische elementen hebben de woonhuizen Leeksterweg
14-16 (1923) en Leeksterweg 13 (1932).
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De Herv. kerk van Haule (Dorpsstraat 76), gelegen ten zuidwesten van Haulerwijk,
is een driezijdig gesloten zaalkerk met open dakruiter, gebouwd in 1854 naar plannen
van H.J. Noorman.

Heeg (Heech)
(gemeente Wymbritseradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan een knooppunt van doorgaande waterwegen
naar Stavoren, Sneek, Woudsend en Lemmer. De nederzetting wordt voor het eerst
vermeld in 1132 als Haghekercke. De belangrijkste bronnen van bestaan waren
scheepvaart en handel in hooi en paling. De bebouwing aan de Harinxmastrjitte en
de stegen aan de noordzijde werd in de loop van de tijd verdicht en heeft een
overwegend 18de- en 19de eeuws karakter. Na de aanleg van de weg naar
Osingahuizen (en Sneek en Lemmer) in 1846 werd De Skatting bebouwd. Vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw ontstond er bebouwing op de gedempte Suderhaven
en rond 1900 op de nieuw aangelegde Nijewâl. Na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkelde Heeg zich tot watersportcentrum, met aan de zuid- en oostzijde forse
jachthavens en aan de zuidzijde een bungalowpark (1971). Aan de noordzijde van
Heeg kwam een nieuwe woonwijk tot stand. Heeg is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Haghakerk (Tsjerkebuorren 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk
voorzien van een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk verving in 1840
een kerk uit 1745, die was gebouwd ter plaatse van een middeleeuwse voorganger.
De onderbouw van de geveltoren dateert van 1745, de rest van de toren uit 1797. In
de toren hangt een door Johan, Franciscus en Thomas Simon gegoten klok (1616).
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (circa 1660), een wit geschilderd
doophek (17de eeuw) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1858-'60;
gerestaureerd in 1973). De pastorie (Harinxmastrjitte 8) stamt uit circa 1935; het
ontwerp van J.F. van Deventer vertoont traditionalistische invloeden.
De R.K. St.-Josephkerk (Harinxmastrjitte 41) is een eenbeukige kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een doopkapel tegen de toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. De in 1875-'76 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers gebouwde
neogotische kerk is diverse keren gerestaureerd, voor het laatst in 1980. Het interieur
wordt gedekt door meloengewelven. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd
door atelier F. Nicolas. Tot de door atelier Cuypers-Stoltzenberg vervaardigde
neogotische inventaris behoren het hoogaltaar uit het laatste kwart van de 19de eeuw,
de preekstoel (1881), het doopvont (1884), de kruiswegstaties (1889) en de zijaltaren.
Verder bevat de kerk een door J. Hilboesen gebouwd orgel (1904). De pastorie
(Harinxmastrjitte 43), met neoclassicistische ingangsomlijsting, is in 1862 gebouwd
naar ontwerp van H.J. Wennekers.
De (Geref.) Ichtuskerk (De Skatting 30) is een forse kruiskerk met recht gesloten
koor en een toren met rijk bewerkte spits, die in een binnenhoek tussen schip en
transept is geplaatst. De in 1890-'91 in neorenaissance-stijl
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Heeg, (Geref.) Ichtuskerk

gebouwde kerk is ontworpen door Tj. Kuipers en is in 1967 verbouwd. Het interieur
wordt gedekt door houten tongewelven. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga
gebouwd orgel. De neoclassicistische pastorie (De Skatting 38) dateert uit circa 1865.
Woonhuizen. Het deels onderkelderde eenlaagspand De Skatting 81 heeft de
jaartalankers ‘1699’. Het huis hoorde bij de scheepshelling van Jouke Fetses en Hylck
Wytses. Het dwarse eenlaagspand Harinxmastrjitte 27 is in 1737 gebouwd in opdracht
van hooischipper Bauke Aukes en Janke Ennes. Boven de zandstenen ingangspartij
bevindt zich een dakkapel met klokgevel in Lodewijk XIV-stijl. Het beeldhouwwerk
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is van Gerben Jelles Nauta. De topgevel met vlechtingen van het diepe eenlaagspand
Tsjerkebuorren 15 is in het nokanker gedateerd ‘1759’. De voorm. zeilmakerij De
Syl 10 heeft

Heeg, Villa Rom Sicht (1979)

de jaartalankers ‘1781’. Het bijbehorende dwarse eenlaags huis uit circa 1820 heeft
een opmerkelijke, op gietijzeren kolommen uitgebouwde, houten dakkapel met
fronton. Het uit dezelfde tijd daterende, gepleisterde eenlaags huis De Syl 4 heeft
ook een forse uitkragende houten dakkapel.
Leden van de familie Visser, palinghandelaars, hebben in de 18de eeuw enkele,
inwendig rijk gedecoreerde, eenlaags huizen laten bouwen. Het wit geschilderde huis
Siet U Selfs (It Eilan 1) kwam in 1782 tot stand voor Anne Wiegers Visser met een
decoratieve zandstenen dakkapel; de aanbouwen zijn jonger. Uit twee huizen ontstond
in opdracht van een lid van de familie het tweebeukige huis De Syl 12, een gepleisterd
diep pand met zandstenen gevelbekroningen; de huidige vorm dateert uit 1794. Leden
van dezelfde familie Visser bouwden ook Harinxmastrjitte 32, waarvan de linkerhelft
in 1916 is gesloopt toen het pand dienst ging doen als onderwijzerswoning bij de in
de tuin gebouwde school. Begin 19de eeuw bouwde een lid van de familie Visser
nog het diepe huis Harinxmastrjitte 26 en het dwarse huis Harinxmastrjitte 28-30.
Van de interieurs van de panden van de familie Visser zijn delen bewaard gebleven,
zoals betimmeringen en schoorsteenmantels in Lodewijk XV- en Lodewijk XVIstijl.
Interessante huizen uit het begin van de 20ste eeuw zijn de tussen 1906 en 1913
gebouwde woningen Nijedijk 53/Wilhelminawyk 2-12, met tot dakkapel opgetrokken
ingangspartijen, en het in 1904 in neorenaissance-stijl opgetrokken eenlaagspand
Rom Sicht (De Skatting 18) naar ontwerp van W. de Jong.
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De kleine gemalen aan de Nijedijk, gelegen ten westen van Heeg, dateren uit circa
1930 en vertonen expressionistische invloeden.
Gaastmeer (De Gaastmar). Dit dorp ten westen van Heeg, gelegen aan Het Piel,
is ontstaan in de middeleeuwen. De (Herv.) Pieltsjerke (J. Jelles Hofstraat 10) is een
driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een houten geveltoren met ingesnoerde
spits. De vroeg-19de-eeuwse kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel en een door
Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1890). In de toren hangt een door Geert van
Wou en Johannes Schonenborch gegoten klok (1519). Het dorp heeft enkele
interessante boerderijen. Aan de Wijdesloot staat de ‘Attema Sate’ (Yntemapolder
2), een kop-rompboerderij uit 1772 met onderkelderd voorhuis uit 1869. De deels
gepleisterde stelpboerderij J. Jelles Hofstrjitte 1, gebouwd in 1875 naar ontwerp van
A. Breunissen Troost, heeft een melkkelder en opkamer in het midden van het
voorhuis, dat is voorzien van gepleisterde blokpilasters en hoefijzervormige vensters.
De boerderij Yntemapolder 1-3 uit 1879 heeft een dwars geplaatst, deels onderkelderd,
voorhuis. Ten westen van Gaastmeer staat de in 1899 opgetrokken stelpboerderij
‘Vlietzicht’ (Kaepwei 10), met aan de linkerzijde een melkkelder.

Heerenveen
(It Hearrenfean)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan bij de ontginning van het veengebied
na 1551 door de ‘Heeren Compagnons’ Pieter van Dekema, Johan van Cuyck en
Floris Foeijts. In 1556 werd de Heeresloot gegraven, die in het Snekermeer uitmondde.
Verdere vervening volgde met de aanleg van de Schoterlandse Compagnonsvaart,
die in 1627 tot Katlijk was gevorderd. Tussen beide vaarten vormt De Kolk de
verbinding. Heerenveen groeide in de 17de eeuw uit tot een regionaal marktcentrum.
De langgerekte vorm werd versterkt door de aanleg van de rijksstraatweg van Zwolle
naar Leeuwarden in 1828. Het dorp was verdeeld over de grietenijen Haskerland,
Aengwirden en Schoterland, elk met een

Heerenveen
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(Herv.) Schoterlandse kerk (zie p. 163)
Doopsgez. kerk (p. 163)
Herv. kerk van Nijehaske (p. 163)
Herv. kerk van Aengwirden (p. 163)
Geref. kerk (p. 164)
R.K. H. Geestkerk (p. 164)
Openbare lagere school (p. 164)
Marechausseekazerne (p. 164)
Oenemastate (p. 164)
Crackstate (p. 164)
Dekemahuis (p. 164)
huis Voormeer (p. 165)
herberg Het Posthuis (p. 165)
Noord-Friesche Middenstandsbank (p. 165)
molen Welgelegen (p. 165)
pakhuis Fok 47 (p. 165)
fabriek Woltman (p. 165)
Trambrug (p. 166)

eigen parochiekerk. Op de plaats van de Scheltinga State in Schoterland verrees in
1841 een R.K. kerk en in 1842 bouwde men het Grietenijhuis van Aengwirden
(gesloopt in 1967). Te Nijehaske verrees in 1867 een station. Naar plannen van
gemeentearchitect K.R. Post realiseerde men in 1925 in het noordoosten een eerste
uitbreidingsplan. De gemeentelijke grenswijziging van 1934 leidde tot een meer
samenhangende ruimtelijke ontwikkeling: Na de Tweede Wereldoorlog kwamen
diverse grote uitbreidingswijken tot stand, eerst tussen de snelweg en de spoorlijn,
later ten westen hiervan (De Greiden, Nijehaske en De Heide). De oorspronkelijke
dorpskern is sterk aangetast door het verdwijnen van de Schoterlandse kerk (1969),
de oude R.K. kerk (1980), de watertoren (1986) en de oude begraafplaats (1990).
Van de voorm. (Herv.) Schoterlandse kerk (Achter de Kerk ong.) [1], gesticht
in 1637 en gesloopt in 1969, resteren het grondplan met lage muurtjes en de
zerkenvloer met diverse 17de- en 18de-eeuwse zerken, waaronder die van Daniël de
Block van Scheltinga.
De Doopsgez. kerk (Vermaningsteeg 5) [2] is een dwars geplaatste zaalkerk uit
1762. De stichtingssteen in Lodewijk XV-vormen is geplaatst in een dorische
ingangspartij uit 1838. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel
(1898).
De Herv. kerk van Nijehaske (Herenwal 137) [3] is een recht gesloten zaalkerk
uit 1775 met geveltoren en aangebouwde consistoriekamer. De kerk bevat een door
L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1866).
De Herv. kerk van Aengwirden (Fok 48) [4] is een brede neoclassicistische
zaalkerk met geveltoren uit 1867. Het portaal is rond 1920 toegevoegd. De kerk bevat
een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1872). De uit 1891 stammende
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voorm. pastorie (Fok 49) is voorzien van eclectische details.
De Geref. kerk (Burg. Falkenaweg 12) [5], een T-vormige kerk uit 1921 met
portaal en aangebouwde consistorie, is opgetrokken in gewapend beton en uitgevoerd
met een houten ziende kap. Aannemer H. Diepenbroek leverde de eerste schetsen;
het uiteindelijk ontwerp is van A. Nauta en C. Draaisma. De kerk bevat een door de
firma Rohling uit Osnabrück gebouwd orgel (1922).
De R.K. H. Geestkerk (Crackstraat 13) [6] is een driebeukige kerk met recht
gesloten koor, vieringtoren en een ongelede toren met ingesnoerde spits. Deze kerk
met neogotische details verrees in 1932-'33 naar plannen van H.C.M. van Beers ter
vervanging van een voorganger uit 1842. Uit de oude kerk afkomstig zijn de zijaltaren
(1873), de preekstoelkuip (1908; atelier Mengelberg) en diverse beelden. Het door
de gebroeders Adema gebouwde orgel

Heerenveen, Oenema State

(1867) kreeg in 1986 een nieuwe kast.
Scholen. Het rond 1870 gebouwde pand Nieuw Friesburg (Burg. Falkenaweg 58)
is in 1890 tot school verbouwd. De in 1908 opgetrokken technische school (Burg.
Falkenaweg 52-56) heeft jugendstil-details. De voorm. openbare lagere school
(Minckelerstraat 11) [7], een fors gebouw met gymnastieklokaal uit 1908, maakt nu
deel uit van het museum Willem van Haren. De lagere school (Thialfweg 17) is een
karakteristieke vierklassige gangschool uit circa 1920.
De voorm. marechausseekazerne (Fok 28-29) [8] is een in 1893 opgetrokken
dwars pand met iets risalerende middenpartij en sierspant.
De Oenema State (Gemeenteplein 33) [9] is ontstaan uit een rond 1530 gebouwd
L-vormig pand met traptoren in de binnenhoek, de ‘Moerborch’ genaamd. In opdracht
van Amelius van Oenema werd dit huis in 1640 verbouwd, waarbij mogelijk een
maniëristische gevel werd toegevoegd. Ernst Willem van Haren en Catharina van
Oenema lieten in 1663 in de zaal een plafondschildering maken door Matthias van
Pelckum. Het ingangspoortje stamt vermoedelijk uit 1640. In de 18de eeuw bewoonde
de familie Sirtema van Grovestins de state, waarna het in 1828 het grietenijhuis van
Schoterland werd. Bij de verbouwing tot raadhuis van Heerenveen in 1876 kreeg het
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zijn huidige brede lijstgevel met dakkapel in (neo)maniëristische vormen. Het in
1966-'68 gerestaureerde gebouw heeft nu een horecafunctie.

Heerenveen, Crackstate, plattegrond

De Crackstate (Oude Koemarkt 14) [10] is in 1647-'48 gebouwd door Johannes
van Crack, grietman van Aengwirden, en zijn vrouw Ansckien van Lycklama op de
plaats van een voorganger uit 1599. Het forse classicistische pand met kolossale
dorische pilasters en een ionisch omlijste ingangspartij is ontworpen door Willem
de Keyser en gebouwd door Jan Jacobsz Groot uit Edam. Het hoger opgaand
middendeel, versierd met festoenen, klauwstukken en fronton, wordt bekroond door
een forse klokkenkoepel (herbouwd in 1843). In de 18de eeuw heeft men bustes van
de opdrachtgevers in de gevel geplaatst. Het huis werd in 1833 ingericht als
gerechtsgebouw en in 1952 als raadhuis, waarbij het gebouw is ontpleisterd. Bij de
restauratie in 1976 is aan de achterzijde ook het stadskantoor aangebouwd. Het
interieur bevat samengestelde balklagen en de raadzaal is voorzien van
laat-18de-eeuwse decoraties in Lodewijk XVI-stijl. De toegangsbrug stamt uit 1775.
Het toegangshek (1819) is afkomstig uit Hoorn.
Het voorm. Dekemahuis (Van Harenspad 50) [11] is een breed, gepleisterd pand
met hoog omlopend schilddak. Het deels onderkelderde huis heeft een mogelijk
laat-17de-eeuwse kern. Het huidige aanzien met omlijste ingang
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stamt uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verder is het rond 1907 verbouwd. Sinds
de restauratie in 1981 biedt het onderdak aan het museum Willem van Haren.
Voormeer (Heideburen 97) [12]. Dit statige huis met souterrain is in 1755 gebouwd
voor Nicolaas van Heloma en Anna Maria de Jong ter vervanging van een 16de-eeuws
huis. Rond 1780 heeft men de voorgevel verfraaid. Marcus van Heloma en Maria
van Sminia lieten het voorhuis in 1846 verhogen. De dakkapel uit 1780 kwam toen
aan de achterzijde, terwijl de kroonlijst werd herplaatst. Het huis is in 1977
gerestaureerd. Het interieur bevat enkele geornamenteerde stucplafonds. De zaal is
uitgevoerd met 18de-eeuws stucwerk en een marmeren schouw met aan weerszijden
buffetnissen. De rechter voorkamer bevat, vermoedelijk van elders afkomstig, goudleer
uit circa 1770. De met riet gedekte tuinmanswoning (Heideburen 99) stamt uit circa
1850.
Woonhuizen. In 1750 liet de houthandelaar Dirk Beerns het forse herenhuis
Breedpad 21 bouwen. Eind 18de eeuw kreeg het in opdracht van notaris en
wijnhandelaar J.G. Semler de huidige voorgevel met Lodewijk XVI-elementen. In
de ramen bevinden zich nog enkele oorspronkelijke (paarsige) ruiten van Boheems
glas. Het huis Breedpad 27 uit 1760 heeft Lodewijk XV-details. Het in 1806 door
notaris Kool van Heerens gekochte herenhuis Nieuwburen 12 kreeg vermoedelijk
rond 1827 zijn huidige neoclassicistische gevel. Uit circa 1840 stamt Nieuwburen
10. Rond 1850 gebouwd is Burg. Falkenaweg 10, een neoclassicistisch eenlaags huis
met attiekverdieping. De dubbele houten woning Stationsstraat 8-10 heeft gediend
als directieverblijf bij de aanleg van de spoorlijn (1866). Voorbeelden van eenlaags
middenganghuizen met hoger opgaand middendeel en eclectische details zijn: Fok
46 (1863), Fok 38 (circa 1870) - en uit circa 1880 - Het Meer 67-69, Fok 76 en
Herenwal 159. Van eclectische tweelaags huizen zijn Herenwal 74 (1874) en - uit
circa 1870 - Van Harenspad 48, Heideburen 41 en Heideburen 71 voorbeelden.
Neorenaissance-vormen hebben de huizen Achter de kerk 2 (circa 1890), Fok 71-72
(circa 1900) en Herenwal 21 (circa 1900). Aan de jugendstil verwante details hebben
de huizen Fok 18 (1904), Dracht 140 (circa 1905), Fok 14 (circa 1910) en
Stationsplein 26-28 (circa 1910). Late jugendstil-vormen zijn zichtbaar bij het huis
Freja (Burg. Falkenaweg 95) uit 1919. De aan H.H. Kramer toegeschreven huizen
Stationsstraat 6 (rond 1910) en Thialfweg 43 (circa 1914) hebben ‘Um 1800’-details.
Het door A. Baart ontworpen huis De Brem (Tolhuisweg 11; 1922) is voorzien van
expressionistische elementen. Meer zakelijk-expressionistisch van karakter zijn: Nos
Ambo (Burg. Falkenaweg 99; 1931), naar plannen van J. Bosma en L. van Houten,
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Bornego (Van Maasdijkstraat 17; 1933) en Burg. Falkenaweg 49 (circa 1935). Een
meer traditionalistisch karakter hebben het voor Tj. van der Meer gebouwde huis
K.R. Poststraat 7 (1937), naar plannen van J. Bosma en L. van Houten, en de
woningen van het volkswoningbouwproject Zuiderstraat 2-30 (circa 1935).
De herberg ‘Het Posthuis’ (Fok 78) [13] dateert uit circa 1885 en is voorzien van
een middenrisaliet en eclectische details. Vanaf 1966 doet een moderne achterbouw
dienst als theaterzaal.
Winkels. Met neorenaissance-vormen uitgevoerde winkels zijn Dracht 78 (circa
1900) en Herenwal 20 (1915). De winkel Dracht 92 (circa 1910) heeft
jugendstil-tegels.
De voorm. Noord-Friesche Middenstandsbank (Lindegracht 23) [14] is in 1934
gebouwd met zakelijk-expressionistische details naar plannen van L. Reinalda.
Het voorm. dienstkringkantoor met werkplaats van het Provinciaal Electriciteits
Bedrijf (Schans 31) werd in 1939 in traditionalistische vormen gebouwd. Het
tegenover gelegen onderstation kwam rond 1925 tot stand bij de aanleg van het
hoogspanningsnet in Friesland.
De windmolen ‘Welgelegen’ of ‘Tjepkema's molen (Tjepkemastraat, hoek
Molenpad) [15] is een met riet gedekte, hoge achtkantige stellingmolen met stenen
onderbouw. De korenmolen werd in 1849 gebouwd voor H.H. Kok door molenbouwer
W.F. Looman, in 1898 verhoogd en in 1990-'91 gerestaureerd.
Bedrijfsgebouwen. Het pakhuis Fok 47 [16] is een gepleisterd pand met
rondboogvensters uit circa 1870. De voorm. fabriek J.D. Woltman (Fok 50) [17] is
een vijflaags gebouw met jugendstil-details. De basis van het gebouw werd in 1905
gelegd in opdracht van J.D. Woltman. In 1915 zijn de beide bovenste bouwlagen
toegevoegd en deed het pand dienst als oliefabriek. In 1937
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Heerenveen, Fabriek J.D. Woltman

zijn omliggende fabrieksgebouwen gesloopt en werd het als kaaspakhuis ingericht,
wat het tot 1974 is gebleven.
Bruggen. De voorm. Trambrug over de Heeresloot (bij Stationsstraat 1) [18] is
een ijzeren ophaalbrug uit 1930. De basculebrug over de Heeresloot stamt uit 1933;
de bijbehorende brugwachterwoning (Dubbele Regel 2) dateert uit 1888 en heeft een
sierspant.
Het Thialfstadion (P. Milierlaan 1) was de eerste geheel overdekte kunstijsbaan
ter wereld. De overkapping met draagconstructie aan de buitenzijde kwam in 1987
tot stand naar ontwerp van het Adviesbureau voor Bouwtechniek.
Gedenktekens. Het obeliskvormige monument ter herdenking van de Nederlandse
luchtvaartpionier C. van Maasdijk (bij Thialfweg 67) werd in 1910 ontworpen door
P. Pander. Het nabijgelegen oorlogsmonument (bij Van Maasdijkstraat 73) uit 1949
is gemaakt door M. Vreugde.
Begraafplaatsen. De oude begraafplaats van Nijehaske (bij Jousterweg 27) ligt
op de plaats van de in 1713 afgebroken middeleeuwse kerk. De R.K. begraafplaats
(bij Rottumerweg 12) is in 1859 gesticht. De in 1883 aangelegde Nieuwe Isr.
begraafplaats (tegenover L. Ademalaan 39) bevat onder meer het omhekte graf van
Rika Veldman († 5668/1908). Naar de (nieuwe) Alg. begraafplaats (bij Binnenweg
3), aangelegd rond 1920, zijn enkele grafzerken van de geruimde oude begraafplaats
aan de Minckelerstraat overgebracht.
De Herv. kerk van Terband (Pastorielaan 12), gelegen ten noorden van
Heerenveen is een driezijdig gesloten zaalkerk met gepleisterde voorbouw, voorzien
van fronton en opengewerkte houten geveltoren. De kerk werd in 1843 gebouwd in
strenge neoclassicistische vormen naar plannen van Th.A. Romein ter plaatse van
een uit 1315 stammende kapel. De kerk is in 1984-'85 gerestaureerd. Het interieur
wordt gedekt door een gestucadoord houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (circa 1670) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1887).
Verder bevat de kerk de grafzerk voor Johannes van Crack († 1652) en Ansckien
van Lycklama († 1667) en een rijk gebeeldhouwde grafzerk voor Martinus Bouricius
en Romelia Margaretha Lycklama à Nijeholt († 1774). Op het kerkhof bevindt zich
de laat-19de-eeuwse grafkelder van de familie Van Beyma thoe Kingma.
Nieuwebrug (Nijbrêge) (gemeente Boarnsterhim). Dit gehucht ten noordwesten
van Heerenveen is ontstaan bij de vervening van het gebied in de 19de eeuw. Het
eenlaags woonhuis Leeuwarderstraatweg 211 met afgeplat schilddak dateert uit circa
1905. De kleine Amerikaamse windmotor (bij Leeuwarderstraatweg 201) is rond
1925 opgericht.
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Haskerdijken (Haskerdiken) (gemeente Boarnsterhim). Gehucht ten noordwesten
van Heerenveen. Enigszins geïsoleerd staat ten noorden van het gehucht de Herv.
kerk (Kapellewei 6), een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een geveltoren
met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1818 gebouwd ter plaatse van een
middeleeuwse kloosterkapel van het Haskerconvent. Nabij de kerk liggen enkele
interessante boerderijen, zoals de kop-rompboerderij Kapellewei 1 (1861), met
onderkelderd voorhuis, de krimpenboerderij Nauta Zathe (Rijksstraatweg 48; 1866),
de stelpboerderij Rijksstraatweg 50 (1906) en de boerderij Rijksweg 28 (1912), met
als woongedeelte een middenganghuis met hoger opgetrokken middenrisaliet.

Hegebeintum (Hogebeintum)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp met een bijna ideale radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het
begin van onze jaartelling. Tussen 1896 en 1905 is de hoge terp grotendeels
afgegraven, waardoor de verhoogde ligging van de kerk is geaccentueerd. Ten oosten
van het dorp ligt de Harstastate. Hegebeintum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Hoge Tsjerkewei 2)

Hegebeintum
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is een eenbeukige kerk met iets inspringende ronde koorapsis en een zadeldaktoren
van drie geledingen. De tufstenen kerk kwam begin 12de eeuw tot stand; het
muurwerk van de koorapsis wordt door versnijdingen in zones verdeeld. Rond 1200
werd de kerk in baksteen naar het westen verlengd. Bij een verbouwing rond 1550
eeuw heeft men aan de zuidzijde gotische vensters ingebroken, de apsis verhoogd
en de kap vernieuwd. De in oorsprong 13de-eeuwse toren werd in 1717 in gele
baksteen herbouwd. In de toren hangt een door Jurjen Balthasar gegoten klok (1652).
De kerk is in 1962-'65 gerestaureerd onder leiding van J.J.M. Vegter.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken (circa 1550)
en heeft restanten van muurschilderingen waaronder een voorstellende Christus
omringd door engelen (11de of 12de eeuw). Tot de bijzonder rijke inventaris behoren
een 17de-eeuwse overhuifde dubbele herenbank - met een rococo-opzetstuk (1762)
voorzien van de wapens van de familie De Schepper-Coehoorn van Scheltinga -, een
preekstoel met Lodewijk XIV-vormen (eerste helft 18de eeuw) en een door L. van
Dam & Zn. gebouwd orgel (1862). Verder zijn er zestien, meest rijk versierde en
overwegend 18de-eeuwse rouwborden van nazaten van Barthold van Nijsten († 1732)
en Margaretha Huygh - bewoners van de Harstastate uit de periode 1689-1768 - en
een ruitvormig rouwbord voor vrouwe A.G. de Schepper (1906). Bijzonder rijk en
barok van versiering zijn die voor Johanna Maria van Nijsten († 1748) en Sophia
Lucretia van Nijsten († 1761). De waarschijnlijk door Jacob Sydses Bruinsma
vervaardigde grafzerken voor Gideon († 1724) en Roeland Buwetus († 1752) van
Coehoorn hebben een rijke rococo-versiering.
Op het kerkhof bevindt zich een grafkelder met een grote zerk voor de familie
Van Andringa de Kempenaer. De neoclassicistische pastorie (Hege Tsjerkewei 3)
dateert uit 1869.
De Harstastate (Harstawei 25) is een eenlaags gepleisterd landhuis, voorzien van
een ingangsomlijsting met ionische pilasters. Eind 16de of begin 17de eeuw ontstond
hier een tweelaags landhuis. Mogelijk in opdracht van Focko

Hegebeintum, De Harstastate

van Aysma en Ymck Jeltinga kreeg het huis kort voor 1650 een haakse vleugel met
ionische kolossale pilasters. In 1762 kwam het huis aan Aemilius Josinus de Schepper,
die op de dam van het omgrachte terrein een fraai hek in rococo-vormen liet plaatsen.
Zijn gelijknamige zoon liet rond 1790 een kamerbetimmering in Lodewijk XVI-stijl
aanbrengen, met schouw, buffetnissen en lambriskasten. Bij een ingrijpende
verbouwing in 1843, in opdracht van T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer, heeft
men het huis verlaagd en gepleisterd en de haakse vleugel vervangen door een
simpeler aanbouw. Het huis is in 1996-'97 gerestaureerd. Binnen de omgrachting is
in 1832 een landschapstuin met slingerpaden aangelegd, vermoedelijk naar ontwerp
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van L.P. Roodbaard. In de achtertuin staat een uit de kerk van Ferwert afkomstige
grote grafzerk voor Focko van Aysma en Ymck Jeltinga met laat-maniëristische
kwabornamenten (1651).
De voorm. openbare lagere school (Underom 1) is in 1875 gebouwd als een
tweeklassige gangschool en na de sluiting in 1911 verbouwd tot schuur.
De poldermolen ‘Hogebeintumermolen’ (bij Mieddijk 6), gelegen ten zuiden van
Hegebeintum, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien
van een vijzel. De in 1860 gebouwde en in 1977 gerestaureerde molen bemaalt de
polder De Mear (hoge deel). Bij de molen staat een molenaarshuis.

Hemrik (De Himrik)
(gemeente Opsterland)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen op een zandrug tussen heide en veen. Door
het zuidelijk gelegen veen werd rond 1750 de Opsterlandse Compagnonsvaart
gegraven.
De Herv. kerk (Binnenwei 22) is een gepleisterde, driezijdig gesloten zaalkerk
uit 1739. Van de toen vervangen oude, aan St. Andreas gewijde, kerk zijn mogelijk
delen van het muurwerk bewaard gebleven. De kerk bevat een 17de-eeuwse
preekstoelkuip.
Het verhoogde kerkhof heeft een apart deel met een grote grafkelder voorzien van
een ontluchtingspijp, gesticht door vervener J.A. van der Sluis († 1863); op de zerk
is een volledige stamboom uitgehouwen. De enkele houten klokkenstoel met schilddak
stamt oorspronkelijk uit 1739. Erin hangt een door Geert van Wou gegoten klok
(1495).
De Geref. kerk (Binnenwei 8) is een sobere recht gesloten zaalkerk uit 1937. Het
grote woonhuis ‘Het Koetshuis’ (Binnenwei 19) is in 1901 gebouwd voor de
vervenersfamilie Van der Sluis. Het woonhuis en het naastgelegen koetshuis vertonen
neorenaissance-details.
Boerderijen. De kleine hallenhuisboerderij Himrikerpead 4 stamt mogelijk uit
de 18de eeuw. Dit geldt ook voor de keuterij Himrikerpaed 1, waarvan het
schuurgedeelte met krimp overgaat in het voorhuis.
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Het Hemrikerverlaat (bij Tj. Harkeswei 49) is het derde verlaat in de Opsterlandse
Compagnonsvaart. De oorspronkelijk in 1755 gebouwde sluis - in steen herbouwd
in 1855 - is in 1902 geheel vernieuwd. De ophaalbrug uit circa 1925 is in 1952 van
elders overgebracht. De sluiswachterwoning (Tj. Harkeswei 49) dateert uit 1880.

Hijum
(gemeente Leeuwarderdeel)

Hijum, (Geref.) Bethelkerk

Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). De bebouwing ontwikkelde zich
langs de zuid- en oostrand van de terp. Rond 1900 is de terp, op het gebied rondom
de kerk na, vrijwel geheel afgegraven.
De Herv. kerk (Lege Hearewei 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde zadeldaktoren. De
romaanse tufstenen kerk kwam in het tweede kwart van de 12de eeuw tot stand met
een ingebouwde toren in de vorm van een gereduceerd westwerk. De aan de onderzijde
brede toren heeft op de verdieping zijruimten, waarvan die aan de noordzijde met
een oorspronkelijk tongewelf is gedekt. Het schip heeft met rondboogfriezen
afgesloten spaarvelden tussen lisenen; de kleine vensters in de velden zijn later
dichtgemetseld. De noordmuur toont de moet van een 12de-eeuwse aanbouw. In de
15de eeuw heeft men het koor vernieuwd en de gotische westingang aangebracht.
De zuidvensters dateren uit de 18de eeuw; mogelijk is de huidige zadeldakbeëindiging
van de toren ook uit die tijd. In de toren hangt een door Petrus Overney gegoten klok
(1670). De kerk is in 1976 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse
preekstoel met doophek en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1913).
Verder bevat de kerk een zerk voor Fokel Roorda († 1590) en enkele 17de-eeuwse
zerken. Op het kerkhof staat een baarhuisje uit circa 1910.
De (Geref.) Bethelkerk (Lege Hearewei 7-9) is een T-vormige kerk uit 1877 met
neogotische details en een geveltoren die overgaat in een slanke overhoekse houten
dakruiter. Het voorm. station (De Loane 5) is een eenlaags gebouw met een iets
uitspringend deel. Het werd in 1900-'01 gebouwd als haltegebouw derde klasse van
de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de spoorlijn
Leeuwarden-Dokkum (opgeheven in 1936).

Hilaard (Hijlaard)
(gemeente Littenseradiel)
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Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. In de tweede helft van de 19de eeuw heeft
de bebouwing op de terp zich verdicht. In de 20ste eeuw is het dorp op kleine schaal
in westelijke richting langs de Hoptilsterdyk uitgebreid.
De Herv. kerk (Skilpaed 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper, is
een vijfzijdig gesloten eenbeukige kerk met een zadeldaktoren van drie geledingen.
De toren verrees begin 13de eeuw en kreeg in de 18de eeuw aan de westzijde een
in- en uitgezwenkte geveltop. In de toren hangen een door Hermanus gegoten klok
(1392) en een klok van Hans Falck (1618). De huidige gotische kerk kwam in de
15de of 16de eeuw tot stand. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf.
Tot de inventaris behoren diverse 16de- en 17de-eeuwse grafzerken, een gemarmerde
zandstenen epitaaf (1656) voor Hobbe van Aylva († 1645) en Frouck van Aylva (†
1617) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (circa 1880). De voorm. kosterij
(Smidsstraat 2) is een eenlaagspand met een gevelsteen uit 1780. De blokvormige
pastorie (Van Aylvaleane 18) dateert uit 1863 en heeft een hoger opgetrokken
middenrisaliet met portiek.
De Geref. kerk (Van Aylvaleane 12) is een recht gesloten zaalkerk, gebouwd in
1888 naar een bestek van timmerman B. Nauta. De kerk bevat een orgel uit 1894.
De naastgelegen pastorie (Van Aylvaleane 10) is een middenganghuis uit 1889.
Boerderijen. De stelpboerderij Van Aylvaleane 25 dateert uit circa 1855 en heeft
een ingebouwd dwarshuis dat aan de linker- en rechter zijde buiten het schuurgedeelte
is uitgebouwd. Interessante kop-hals-rompboerderijen zijn: Westerhuis (Hilaarderdyk
3; 1850), met onderkelderd voorhuis, een fragment middeleeuws beeldhouwwerk en
een hergebruikte gevelsteen uit 1625, en Van Aylvaleane 2 (1869). De in 1884
gebouwde kop-rompboerderij Van Aylvaleane 13 heeft een dwars geplaatst voorhuis
met hoger opgetrokken middenrisaliet.
De voorm. smederij en rijwielhandel (bij Smidsstrjitte 1), bestaande uit een
eenlaags bouwdeel en een tweelaags deel met hijsluik, dateert uit 1907 en vertoont
jugendstil-details
Het voorm. Bolswarder Tolhuis (Hoptille 10), gelegen ten westen van Hilaard
bij de brug over de Bolswardertrekvaart, is een langgerekt, wit geschilderd
eenlaagspand voorzien van een gevelsteen uit 1652 met het wapen van Bolsward.
Jellum. Dit terpdorp, gelegen ten oosten van Hilaard, is ontstaan in de vroege
middeleeuwen. Boerderijen. De uit de eerste helft van de 19de eeuw daterende
kop-hals-rompboerderij Smidshoeke 4 is een hoekplaatsboerderij met onderkelderd
woongedeelte. Ook de kop-hals-rompboerderij Hegedijk 34 (circa 1865) en de
stelpboerderij ‘Camstra Zathe’

Jellum bij Hilaard, Boerderij Hegedijk 32
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(Hegedijk 58; circa 1870) hebben een onderkelderd woongedeelte. De in 1881
gebouwde boerderij Hegedyk 32 bezit een in eclectische vormen uitgevoerd dwars
voorhuis met hoger opgetrokken middenrisaliet. Ook het in 1884 opgetrokken
blokvormige eenlaags woonhuis ‘Veldzicht’ (Hegedijk 21) heeft een hoger
opgetrokken middenrisaliet en eclectische vormen. De Herv. kerk (Hegedyk 15) is
een vijfzijdig gesloten zaalkerk uit circa 1895, voorzien van een toren van drie
geledingen met ingezwenkte spits.

Hindeloopen (Hylpen)
(gemeente Nijefurd)
Stad, waarschijnlijk ontstaan op een terp en in de 8ste eeuw voor het eerst vermeld.
De nederzetting groeide dankzij de ligging aan de Zuiderzee (thans IJsselmeer) en
de Fliestroom (thans Indijk) uit tot een belangrijke havenstad en kreeg in de 13de
eeuw stadsrechten. Hindeloopen had een kleine vissershaven en fungeerde in de 17de
en 18de eeuw als voorhaven van Amsterdam. Aan de noordwestzijde ging een deel
van de middeleeuwse stad in zee verloren; sindsdien is de stad aan drie zijden door
de Zuiderzee (IJsselmeer) omgeven. Het oudste gedeelte van de stad bevindt zich
bij de Buren. Door de aanleg van de Oude Weide in 1614 en de Nieuwe Weide en
de Nieuwestad in 1638 kwam een structuur van evenwijdig lopende straten en
waterwegen tot stand. In de tweede helft van de 17de eeuw legde men aan de oostzijde
van de stad een stadswal met bolwerk aan (geslecht in de 19de eeuw). Als gevolg
van de economische neergang na circa 1750 werd een gedeelte van de panden
afgebroken en ook tussen 1850 en 1940 heeft men een deel van de oude bebouwing
gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog is Hindeloopen aan de zuidzijde uitgebreid
en is aan de noordzijde een jachthaven aangelegd. Hindeloopen is een beschermd
stadsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis, is een
vijfzijdig gesloten eenbeukige kerk met een toren van drie geledingen bekroond door
een deels opengewerkt
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houten achtkant van drie geledingen met omgang en koepeldak. De zogeheten
Westertoren werd in 1593 voltooid, maar de huidige bekroning naar ontwerp van
Claes Piters kwam in 1724 tot stand nadat de oorspronkelijke spits in 1701 was
afgebrand. In de toren hangt een door Petrus Overney gegoten klok (1685). De huidige
kerk verrees in 1632 op de fundamenten van een laat-16de-eeuwse voorganger. In
1658 heeft men de kerk uitgebreid met een zuidbeuk, die in 1892 werd afgebroken.
Toen werd ook de hoofdbeuk grotendeels vernieuwd. De huidige venstervormen
dateren eveneens uit 1892. De ingangspoortjes aan de noord- en zuidzijde zijn in
1658 vervaardigd door Claes Lykles.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de
inventaris behoren enkele 16de-eeuwse zerken (koor), een preekstoel (circa 1660)
en een orgelbalustrade op gietijzeren zuiltjes (eind 19de eeuw), met daarop een in
1868 uit Oosterbierum overgebracht orgel van L. van Dam (1812). De orgelkast is
vervaardigd door Harmen Jansz. (1665) en door zijn zoon Jan Harmensz. Camp
(1719) aangepast.
De Doopsgez. kerk (Tuinen 12) is een recht gesloten zaalkerk. De in 1653
gebouwde vermaning - toen de grootste in Friesland - was een tweebeukige kerk.
De westbeuk heeft men in 1838 verlaagd en tot kosterij ingericht. De huidige
voorgevel dateert uit 1931 en vertoont zakelijk-expressionistische invloeden. De
voorm. Geref. kerk (Schoolstraat 8) is een zaalkerk met dakruiter, gebouwd in de
tweede helft van de 19de eeuw. De top van de voorgevel is in 1900 gewijzigd.
Raadhuizen. Het oude raadhuis Dijkweg 3, thans Museum Hidde Nijland Stichting,
is een deels donkerrood geverfd tweebeukig pand uit 1682 met zadeldaken tussen
topgevels, souterrain (met cachot) en een ingangstrap met
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Hindeloopen, Raadhuis, Nieuwe Weide 1

bordes. De ingang is in 1823 verplaatst naar de huidige plaats. Boven de
ingangsomlijsting bevindt zich een beeld van Justitia. Voor het bordes staat een
replica van een kaak uit 1721. Aan de achterzijde staat een lage aanbouw uit 1965.
Het gebouw is in 1919 tot museum ingericht toen het herenhuis Nieuwe Weide 1 als
raadhuis in gebruik werd genomen. Dit brede onderkelderde herenhuis, met
ingangsomlijsting en voor- en achter een kroonlijst met timpaan in Lodewijk
XVI-vormen, werd in 1795 gebouwd voor Auke Wiggerts. Het gebouw heeft tot
1984 als raadhuis gefunctioneerd.
Woonhuizen. Het Hindelooper woonhuis vanaf de 16de tot in de 18de eeuw
vertoont enkele karakteristieke kenmerken. Zo hebben de diepe huizen schoudergevels
voorzien van twee friezen met siermetselwerk. Voorbeelden hiervan zijn het
herbouwde huis Kalverstraat 7 en de huizen Nieuwstad 21, met een 19de-eeuwse
erker-uitstalkast, en Nieuweweg 12, met een 17de-eeuwse achtergevel en een in de
19de eeuw vernieuwde voorgevel. De twee laatste panden hebben een door een
korfboog afgesloten deurnis; de bovendorpel van de deur is versierd met een
accolademotief. Bij de grote woonhuizen hoorde aan de achterzijde vaak een kleiner
zomerhuis (‘lyts hûs’). Deze zomerhuizen hebben ook een zadeldak tussen topgevels
en een fries met siermetselwerk. Voorbeelden van dergelijke zomerhuizen zijn
Nieuwstad 24 - achter het grote huis Nieuwstad 22 -, Nieuwstad 32 en Kalverstraat
4 (mogelijk uit 1724). Een ander Hindelooper kenmerk is het kruiskozijn waarvan
het bovenste deel bestaat uit twee gemetselde boogjes met bakstenen penant en het
onderste deel uit een houten (bol)kozijn. Een goed voorbeeld hiervan is Gebouw
Irene (Nieuwstad 38) uit 1714, waarvan de vroegere achtergevel met dergelijke
vensters bij een restauratie in 1938 naar de voorzijde is verplaatst. Van de
karakteristieke, door Zaanse en Scandinavische voorbeelden beïnvloede, decoratieve
afwerking van interieurs en meubels is weinig bewaard gebleven. In Nieuwstad 25
en Nieuwstad 44 zijn enkele 18de-eeuwse elementen behouden, zoals een beschilderde
kastenwand, bedstedenwand en tegelbekleding. In het museum Hidde Nijland
Stichting zijn reconstructies te zien.
Meer volgens de algemene stijlontwikkeling bouwde men in de 18de-eeuws
klokgevels in de stad, zoals die van het pand Nieuwstad 12 (1764), met een bovenlicht
in Lodewijk XVI-stijl, en Nieuwstad 15 (1794), met een in opzet 19de-eeuwse
erker-uitstalkast. Rond 1850 gebouwd zijn de voorgevel van het diepe eenlaagspand
Nieuwe Weide 5, met een mogelijk oudere kern, en het dwarse huis Nieuwstad 5.
Een oudere kern heeft ook het blokvormige huis Nieuwstad 34, dat het huidige
uiterlijk rond 1880 kreeg. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren de
arbeiderswoningen Vermaningssteeg 1-7 en Nieuweweg 2. Rond 1900 als
onderwijzerswoning gebouwd is Schoolstraat 1. Het deels gepleisterde huis Nieuwstad
58 kwam rond 1910 tot stand met erker.
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Hindeloopen, Sluiswachterswoning

Boerderijen. In Hindeloopen staan enkele stadsboerderijen, zoals de uit 1797
daterende stelpboerderij Nieuwe Weide 9 met aan de linkerzijde een melkkelder met
opkamer. De voorgevel dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Een ander
voorbeeld is de stelpboerderij Tuinen 17, met een vermoedelijk 18de-eeuwse kern
en een 19de-eeuwse voorgevel. De tegen de dijk aangebouwde stadsboerderij
Nieuwstad 49 bestaat uit een 19de-eeuwse schuur en een in oorsprong 18de-eeuws
woonhuis. Van de voorgevel uit circa 1870 ligt de verdieping iets boven straatniveau
en is de toegang via een bakstenen trap met bordes bereikbaar.
De schutsluis in de Indijk (bij 't Oost 12) dateert uit de 17de eeuw. Over de sluis
ligt een van oorsprong 18de-eeuwse houten ophaalbrug met ronde hamei.
De sluiswachterswoning ('t Oost 12) is een 17de-eeuws huis met op de nok een
19de-eeuwse houten klokkentoren met spits. Tegen de voorgevel is in 1785 een afdak
op houten stijlen en met bakstenen zijmuren met banken geplaatst, de zogeheten
leugenbank. Het gebouw heeft ook als visafslag gefunctioneerd. In de geveltop zit
een in 1905 door T. Gerlsma vervaardigd reliëf met een voorstelling van Petrus'
wonderbaarlijke visvangst.
De voorm. timmerwerkplaats met woning (Kleine Weide 1-3), thans het ‘1e
Friesche Schaatsmuseum’, is een dwarspand met zadeldak tussen topgevels, gebouwd
rond 1900. De baksteendecoratie in de topgevel is geïnspireerd op de 17de- en
18de-eeuwse Hindelooper woonhuizen.
Het reddingsboothuis ('t Oost ong.) is een houten gebouw met sierspant, uitgevoerd
rond 1900.
Het badpaviljoen (Westerdijk 2) is een blokvormig gebouw in gewapend beton
met lagere aanbouwen, alle met platte daken. Het paviljoen met jugendstil-elementen
werd in 1913 gebouwd voor de ‘Badvereeniging Hindeloopen’.
De grenspaal (Oosterdijk ong.), gelegen ten oosten van de stad, is een lange
hardstenen paal met als opschrift S.P.Q.H. (Senatus Populus Que Hindelopia). De
paal werd in 1782 geplaatst op de grens van de ‘klokslag’ tussen Hinde-
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loopen en Workum: het buitengebied dat aan de rechten van de stad was onderworpen.

Hollum
(gemeente Ameland)

Hollum

Esdorp op het eiland Ameland, ontstaan in de middeleeuwen. Van dit uitgestrekte
dorp, oorspronkelijk met twee kernen, dateert de bebouwing voornamelijk uit de
17de en 18de eeuw. Het zuidelijke gelegen deel tussen de Herv. kerk en de Herenweg
heeft een open bebouwing, geordend langs de evenwijdig aan elkaar lopende
Oosterlaan en Burenlaan. Ten noorden van de Herenweg is de bebouwing losser
gegroepeerd. Tot 1844 zijn in dit deel diverse oudere huizen afgebroken. Na de
Tweede Wereldoorlog is Hollum aan de noord- en oostzijde enigszins uitgebreid.
Verder noordelijk is een recreatiepark ontstaan. Hollum is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Oosterlaan 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Magnus, is een forse
laat-gotische eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van
drie geledingen. Mogelijk in de 14de eeuw, maar meer waarschijnlijk in de 15de
eeuw, kwam op de plaats van een oudere kerk het huidige schip tot stand met
hergebruikte kloostermoppen. Eind 15de eeuw verrees de zadeldaktoren met
geledingen die is geïnspireerd op de torens van Bolsward en Stiens. Na de verwoesting
van de kerk door de Watergeuzen in 1580 volgde pas in 1678 een grondig herstel.
In 1879 werd de kerk opnieuw hersteld, de toren volgde in 1896. Bij een restauratie
in 1970-'72, naar plannen van P.L. de Vrieze, zijn onder meer nieuwe
venstertraceringen aangebracht. Het interieur wordt gedekt door een houten gewelf
met trekbalken, aangebracht in 1678. In de gebrandschilderde ramen zijn 17de-eeuwse
wapens opgenomen. Tot de inventaris behoren een laat-18de-eeuwse preekstoel het bijbehorende doophek is na de restauratie onder de orgelgalerij geplaatst - en een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1894). Verder bevat de kerk onder meer
een grafzerk voor Eduard Neuhusius († 1695) en zijn vrouw († 1707).
Op het kerkhof bevinden zich diverse interessante 18de-eeuwse grafstenen; die
voor de mannen vertonen een afbeelding van een schip, die voor de vrouwen één
van een huis. Voorbeelden zijn die voor commandeur Barent Hansz († 1752), Hans
Barentsz († 1790), Cornelis Meyndertsz († 1758) en zijn huisvrouw Antje Sytties (†
1776).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

De Doopsgez. kerk (Herenweg 6)

Hollum, Commandeurshuis

is een sobere zaalkerk uit 1867 met aangebouwde consistoriekamer en
neoclassicistische details.
De Geref. kerk (Westerlaan 15) is een zaalkerk met geveltoren en
neoclassicistische elementen, gebouwd in 1923 naar plannen van A. Nauta.
Woonhuizen. Veel woonhuizen zijn van het voor Ameland karakteristieke type
commandeurshuizen. Deze diepe eenlaagspanden hebben een zadeldak tussen
puntgevels, voorzien van vlechtingen en twee lijsten - vaak een tandlijst en daarboven
een bloklijst. Binnen is de schouw tegen de voorgevel geplaatst, wat leidt tot een
asymmetrische plaatsing van het zoldervenster. Boven dat venster zit een hijshaak.
Aan de andere zijde van het schoorsteenkanaal bevindt zich op die hoogte dikwijls
een kleine lichtopening. Niet zelden zijn de huizen dubbel uitgevoerd en hebben ze
het karakter van een dwars huis. Het oudste huis, J. Bakkerstraat 7 uit 1616, is door
zijn fries met siermetselwerk in de gevel en bij de boogvullingen verwant aan de op
Terschelling staande huizen. Het als museum ingerichte pand Oosterlaan 31 is
inwendig gaaf bewaard gebleven. Het werd in 1751 gebouwd voor commandeur
Pieter C. Sorgdrager en loopt aan één kant lager door (‘lege weech’ of laagwand).
In het museum bevindt zich een uit de kerk afkomstige kajak (1857). De afscheiding
bij de ingang bestaat uit stukken van walviskaken. Goede 17de-eeuwse voorbeelden
van commandeurshuizen zijn: J.W. Burgerstraat 5 (1641), O.P. Lapstraat 2 (1663),
Burenlaan 13 (1664), Burenlaan 11 (1668), Zuiderlaan 13 (1670) en Westerlaan 2
(1675) - en uit de 18de eeuw - Zuiderlaan 19 (1710), 16
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Hollum, Vuurtoren (1976)

(1753), Burenlaan 15 (1718), Burenlaan 17 (1735), Westerlaan 3 (1721), Westerlaan
1 (1751), Oosterlaan 21 (1728), Oosterlaan 9 (1731), Oosterlaan 30 (1760) en
Herenweg 12 (1779); de laatste met windveer. Voorbeelden van dubbele huizen zijn
Westerlaan 21, met de jaartalankers ‘1708’ (links) en ‘1710’ (rechts), en J.
Bakkerstraat 13 (1764). Huizen met een laagwand zijn Oosterlaan 23 (1740) en
Oranjeweg 3-5 (1755); de laatste heeft een afscheiding met stukken van walviskaken.
Bij Zuiderlaan 9 (1744) en Westerlaan 16 (1771) is de gevel asymmetrisch door het
gedeeltelijk doorlopen van het dak aan de zijde van de gang (‘halve laagwand’). De
traditionele wijze van bouwen vindt plaats tot ver in de 19de eeuw, zoals te zien is
bij Zuiderlaan 6 (1850) en Oosterlaan 17 (1864). Niet eilands van karakter zijn de
middenganghuizen Burenlaan 21 (circa 1860) en Burenlaan 43 (circa 1890); het
laatstgenoemde pand is een voorm. onderwijzerswoning.
Recreatiewoningen. Aardige zomerwoningen uit circa 1930, voorzien van licht
expressionistische details, zijn Bellevue (Badweg 45), met paraboolvormig dak, en
Onder 't Stroodak (Oranjeweg 38).
Boerderijen. De oudste van de veelal in het dorp gelegen boerderijen stammen
uit de 19de eeuw. Deze boerderijen hebben een voorhuis en een schuur met dwarsdeel.
De deuren van de dwarsdeel kunnen terugliggen, zoals bij Zuiderlaan 12 (1850) en
Burenlaan 16 (circa 1900), uitsteken, zoals bij Oosterlaan 14, of een dakvormige
beeïndiging (‘schúntsje’) hebben, zoals bij De Blieke (Oranjeweg 40). Voorbeelden
van modernere boerderijen zijn de stelpboerderij Burenlaan 25 (circa 1925) en
Plantsoenstraat 1 (circa 1930).
Hotel de Zwaan (Zwaneplein 6) is een fors, sober neoclassicistisch pand met
aangebouwd schuurdeel, gesticht in 1772 door Johannes Tjalling Swart. Het interieur
bevat een herenkamer met oorspronkelijke bedstedenwand en een rococo-schouw
met schoorsteenstuk.
Windmolen ‘De Verwachting’ (Molenweg 8) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen met houten onderbouw en een stelling op standvinken. De korenmolen
werd in 1840 voor H.W. de Boer gebouwd door molenmaker Van der Meer. Na sloop
in 1949 volgde nieuwbouw op de huidige plek in 1991.
De vuurtoren (Oranjeweg 57) bestaat uit een ronde conische romp van dertien
bouwlagen, een dubbele balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht. De uit
gietijzeren elementen opgebouwde toren werd in 1888 uitgevoerd door gieterij Nering
Bögel naar ontwerp van Q. Harder. Boven de toegang bevindt zich een gedenkplaat.
Aan de voet staan vier vuurtorenwachterwoningen (Oranjeweg 45-55), waarvan drie
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uit 1880 en één uit 1886, alle vermoedelijk naar plannen van Q. Harder. De woningen
zijn in 1978 gerenoveerd.

Holwerd (Holwert)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, bestaande uit een enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling op
een kwelderwal gevormde radiale terp (kerkterp), die aan de zuidzijde in de 8ste of
9de eeuw werd uitgebreid met een langgerekte handels- of dorpsterp met bebouwing
langs de hoofdas (Bourren, Foarstrjitte). Na de aanleg van de kustdijk in de 12de of
13de eeuw bleef de kerkterp tot 1580 buitendijks. Aan de zuidzijde werd in de 17de
eeuw de Holwerdervaart gegraven. In 1871 verlaagde men het straatniveau van het
hoogste deel van de dorpsterp en kregen de huizen stoepen (Hege Strjitte). De huidige
dam voor het veer naar Ameland (Grândyk) is in de kern een damlichaam uit 1872,
opgeworpen als begin van een geplande vaste verbinding met Ameland. De kerkterp
is rond 1890 grotendeels afgegraven. In 1901 werd aan de zuidoostkant van Holwerd
de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum aangelegd (opgeheven in 1936). Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp vooral aan de oostzijde uitgebreid. Holwerd is een
beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Tsjerkestrjitte 11), oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrord, is
een L-vormige gebouw met terzijde geplaatste, zware ongelede toren met ingesnoerde
naaldspits. De oorspronkelijk vrijstaande toren verrees in de eerste helft van de 13de
eeuw, kreeg vermoedelijk in 1661 de huidige spits en werd in 1739 hersteld naar
plannen van Claas Balk. In de toren hangt een door Jurjen Balthasar gegoten klok
(1653). De oorspronkelijke romaanse tufstenen kerk sloopte men in 1776. Ten noorden
hiervan liet Sicco Douwe van Aylva naar plannen van Willem Douwes een
opmerkelijke L-vormige kerk bouwen. Naast de ingangspoort met dorische pilasters
(1776) bevindt zich een ‘eerste steen’ in Lodewijk XVI-vormen. In de nieuwbouw
zijn een zandstenen poortje in maniëristisch vormen (circa 1640) en een gedenksteen
van de dijkaanleg in 1580 hergebruikt. Tot de inventaris uit 1776 behoren een rijk
versierde preekstoel en doophek, met rococo-snijwerk van Yge Rintjes, en twee door
Lieuwe Geerts bijzonder rijk uitgevoerde koperen lezenaars. Het orgel is gebouwd
door J.C. Scheuer & Zn. (1850-'52) en verbouwd door Bakker & Timmenga (1907).
De kerk bevat een grafkelder van de familie Van Aylva, waarvan het grafmonument
is verdwenen. Verder zijn er diverse belangrijke zerken, waaronder die met gotische
vierpassen voor Ulbe Tjessens († 1512), een door Benedictus Gerbrandtsz. in vroege
renaissance-vormen vervaardigde zerk (1553) voor Auck van Stania († 1518) en
Reynts Roorda († 1547) en een zeer grote zerk (1628) voor Douwe van Aylva,
gemaakt door Pieter Claesz.
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Holwerd, Geref. kerk

De in het dorp gelegen pastorie (Bosma'splein 4-6), met twee iele gekoppelde
klokgevels, is in 1911 gebouwd naar plannen van H.H. Kramer.
De Doopsgez. kerk (Stasjonswei 3), gebouwd in 1850, is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een brede, tweelaagse en gepleisterde, neoclassicistische voorbouw.
De ingangsomlijsting heeft een segmentvormig fronton op ionische zuilen. Tot de
inventaris behoren een preekstoel met gietijzeren ornamenten (circa 1850) en een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1905).
De Geref. kerk (Elbasterwei 1) is rond 1920 gebouwd op een vlindervormige
plattegrond, met een slanke toren in de binnenhoek.
De Bonga State (Stasjonswei 21) is een T-vormig gebouw, dat zijn huidige aanzien
kreeg rond 1850. De straatvleugel heeft een gedeeltelijk overwelfde kelder, die voor
een belangrijk deel nog uit de 15de eeuw stamt.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw dateert het pand Klokstrjitte 2, dat gedeeltelijk
een pakhuisfunctie had. Het dwarse eenlaagspand W. Dijkstrastrjitte 25 heeft een
ingangsomlijsting, klokvormige zijgevels met aanzetkrullen en een dakkapel met de
datering ‘1720’. Het eenlaagse woonhuis Klokstrjitte 4 is gedateerd ‘1773’. Mogelijk
als accijnshuis gebouwd is Van Aylvawâl 5-7, een langgerekt huis met bergzolder
uit circa 1800. Het diepe huis Foarstrjitte 15 kwam rond 1820 tot stand, het forse
neoclassistische Foarstrjitte 7 rond 1830 als dokterswoning. Het laatstgenoemde
pand diende van 1907 tot circa 1985 als postkantoor. Bescheidener is het huis
Foarstrjitte 9 uit circa 1850, voorzien van een ingangsomlijsting met ionische
pilasters. Uit circa 1880 dateert het neoclassicistische middenganghuis Foarstrjitte
8. Late jugendstil-details vertoont het rond 1920 gebouwde dubbele woonhuis
Ljouwterdyk 2-4.
De windmolen ‘De Hoop’ (bij Molenweg 1) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen op een met hout beklede onderbouw. Deze vóór 1713 gebouwde korenen pelmolen is in 1996 voor het laatst gerestaureerd. Het logement ‘Het Amelander
Veerhuis’ (Ljouwerterdyk 5) is een L-vormig pand en afgeschuinde hoek, gebouwd
rond 1860.
De tribune (tegenover It Keechje 18) van de V.V. Holwerd dateert uit circa 1920.
Boven een onderbouw met oplopende banken bevindt zich een door één spant
ondersteunde houten overkapping.
De boerderij ‘Uilsmahorn’ (Ternaarderdyk 17), gelegen ten oosten van Holwerd,
is een in 1911 opgetrokken stelpboerderij met chaletstijl-elementen en een zijkamer
met jugendstil-details.

Hommerts (De Hommerts)
(gemeente Wymbritseradiel)
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Vaartdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De lintbebouwing kwam hoofdzakelijk aan
de westzijde van de vaart, het Var, tot ontwikkeling en, na de aanleg van de weg
Sneek-Lemmer (1843-'44), tussen deze weg en de vaart. Rond 1850 waren Jutrijp
en Hommerts aan elkaar gegroeid tot een lang bebouwingslint.
De Herv. kerk (Jeltewei 3) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een half
ingebouwde toren van vier geledingen voorzien van een ingesnoerde spits met
frontalen. De kerk verrees in 1876 naar een ontwerp met eclectische elementen van
P. de Jong. In de toren hangt een door Franciscus Simon en Andreas Obertin gegoten
klok (1624). De kerk bevat een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1869;
uitgebreid in 1925).
De Geref. kerk (Jeltewei 150) is een recht gesloten zaalkerk uit circa 1880,
waarvan de voorgevel in de jaren vijftig van de 20ste eeuw is vernieuwd.
De voorm. openbare lagere school (Jeltewei 25) is rond 1900

Hommerts, Herv. kerk

gebouwd als een tweeklassige middengangschool. Het uitgebouwde portaal en de
naastgelegen onderwijzerswoning (Jeltewei 23) dateren uit circa 1925.
Woonhuizen. Het deels onderkelderde eenlaags huis Jelteweg 102 uit circa 1870
vertoont neoclassicistische invloeden. Uit 1907 dateert het huis Jeltewei 110. Rond
1935 is het eenlaagspand Jeltewei 13 gebouwd met zakelijk-expressionistische
vormen.
Boerderijen. De rond 1860 gebouwde boerderij Jeltewei 61 heeft een statig,
onderkelderd, dwars voorhuis. De stelpboerderij Jeltewei 108 (circa 1870) is aan de
rechterzijde voorzien van een deels uitgebouwde melkkelder. Jeltewei 9 is een
boerderij met dwars eenlaags voorhuis uit 1877. De in 1926 gebouwde stelpboerderij
Pier en Hessel Bouwman Sate (Jeltewei 104) heeft een deels onderkelderd voorhuis
en een tot topgevel hoger opgetrokken middendeel. Ten zuiden van Hommerts, in
het streekdorp Koufurderigge, liggen de stelpboerderijen Reino Sathe (Koufurderrige
2; circa 1885) en Koufurderrige 39 (circa 1875), met aan de linkerzijde een
melkkelder.
De klokkenstoel op het kerkhof van Smallebrugge (Smelbrêge), gelegen ten
zuidwesten van Hommerts, is een enkele, wijdbeense houten klokkenstoel met
zadeldak, gebouwd in 1963 ter vervanging van een voorganger. Erin
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hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1617). Op het kerkhof staan onder
andere 18de-eeuwse grafpalen.
Jutrijp (Jutryp). Dit buurtschap ten noorden van Hommerts, met hoofdzakelijk
bebouwing aan de oostzijde van de vaart het Var, is sinds het midden van de 19de
eeuw met Hommerts verbonden door één lang bebouwingslint. De voorm. openbare
lagere school met onderwijzerswoning (Riperwei 7-9) dateert uit 1886. Erachter aan het water - staan twee geprefabriceerde betonnen privaten uit circa 1930.
Interessante boerderijen zijn de stelpboerderij Riperwei 2 (circa 1915), de boerderij
Binnenpaed 46 (circa 1920), met een villa-achtig eenlaags voorhuis, en de
koprompboerderij Binnenpaed 12 (circa 1935) met expressionistische vormen.

Hoorn (Hoarne)
(gemeente Terschelling)

Hoorn, Herv. kerk

Streekdorp op het eiland Terschelling, ontstaan op een oude strandwal. Rond 1270
kwam de kerk van Hoorn in het bezit van het norbertijnerklooster van Mariëndal te
Lidlum (bij Tzummarum). Langs de Dorpsstraat ontstond aanvankelijk aan de
zuidzijde een lintbebouwing, vanaf eind 19de eeuw werd ook de noordzijde bebouwd.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 27), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Tegen een rond 1200 gestichte kapel kwam circa 1270 het huidige
romaanse koor tot stand. De kapel verving men eind 13de eeuw door het huidige
romaanse schip, waarvan vooral de noordmuur goed bewaard is gebleven. Bij de
verhoging van het schip begin 15de eeuw werden de romaanse koepelgewelven
verwijderd. Begin 16de kreeg de zuidmuur grotere gotische vensters en een
bijpassende geprofileerde gotische ingang, bekroond door vier rechthoekige nissen
binnen één rechthoekige omlijsting. Er volgden reparaties in 1617 en 1663. De rond
1330 gebouwde hoge toren met gemetselde spits, werd in 1848 naar plannen van
A.B. Mentz gedeeltelijk afgebroken en opnieuw opgemetseld. De huidige houten
spits dateert uit 1875. Bij de algehele kerkrestauratie in 1963-'69, naar plannen van
K.I. Ruige, heeft men onder meer de in 1902 aangebrachte pleisterlaag verwijderd.
Tot de inventaris behoren een bijzondere Avondmaaltafel (circa 1610), een preekstoel
(circa 1660), een doophek (1761) en een door J.F. Kruse gebouwd orgel (1894).
Op het kerkhof bevinden zich diverse grafstenen, waaronder die voor H.J. Boer
(† 1874) en F.J. Cupido († 1904), alsmede een massagraf voor landverhuizers die in
1863 omkwamen bij het vergaan van het fregatschip ‘Wilhelmsburg’ in een storm.
Het parochiehuis (Dorpsstraat 29) is een eenlaagspand uit 1896, de forse, met
jugendstil-details uitgevoerde, pastorie (Dorpsstraat 25) stamt uit 1907.
Boerderijen. Interessante boerderijen met voorhuis en schuur met dwarsdeel zijn:
Dorpsstraat 94 (voorhuis 1750), 78 (1865), 89 (1874), 51 (1881), 37 (1888) en
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Kooiweg 3 (1889). De schuur van de 19de-eeuwse boerderij Dorpsstraat 23 is
voorzien van een ‘schúntsje’ (dakvormige beeïndiging van de dwarsdeeldeuren). De
stelpboerderij

Hoorn, Boerderij Dorpsstraat 23 en pastorie Herv. kerk

Aest Kaemerke (Dorpsstraat 65) dateert uit circa 1910.
Oosterend (Aasterein). Dit gehucht ten oosten van Hoorn is ontstaan in de late
middeleeuwen nabij de stinswier van de in de 16de eeuw gesloopte Popmastins uit
de 14de eeuw. Interessant zijn de boerderijen Oosterend 31 (1878), Oosterend 21
(1879) - met schúntsje - en de stelpboerderij Oostereind 29 (1896). De gedenksteen
aan de Hoofdweg (bij de Dwarsdijk) is geplaatst in 1910 ter herdenking van de
verharding van deze dwars over het eiland lopende weg. Naar ontwerp van J.M.
Krijger jr. is de steen uitgevoerd met jugendstil-details. De aan de Stuifdijk op de
Boschplaat gelegen bunker is een overblijfsel van de rond 1943 gebouwde Duitse
Marineflakbatterie Terschelling Ost.

Hurdegaryp (Hardegarijp)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Langgerekt dorp, ontstaan op een zandrug (Rijp), waarover de in 1528-'31 aangelegde
Zwarteweg in 1830 als ‘Grinzer Strjitwei’ naar Groningen werd doorgetrokken. De
bebouwing concentreerde zich langs deze weg en bij het in 1866 aangelegde station.
De rond 1665 gebouwde Bennemastate werd in 1970 afgebroken. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn aan de zuidzijde nieuwe woonwijken ontstaan en is Hurdegaryp
uitgegroeid tot een forensendorp van Leeuwarden.
De Herv. kerk (Rijksstraatweg 54) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren, blijkens het opschift boven de ingang in 1711 gebouwd door
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timmerman Eilof Johannes uit Wyns. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden
preekstoel met corintische zuilen en evangelistensymbolen (begin 18de eeuw), een
17de- en een 18de-eeuwse herenbank - de laatste met het wapen van Roorda - en een
door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1879). Verder bevat de kerk enkele oude
grafzerken, waaronder die voor Jan van Roorda († 1657) en Watze van Roorda (†
1670). Op het kerkhof staat onder meer een kunststenen grafopbouw voor R.J.
Wijmenga († 1932).
Het Herv. evangelisatielokaal (Rijksstraatweg 127) is een eenvoudig zaalgebouw
met zakelijk-expressionistische details uit 1935.
Woonhuizen. Uit circa 1850 dateert Langedyk 17, een eenvoudige arbeiderswoning
met krimp. De gepleisterde, L-vormige Villa Nova (Pollesingel 2) is in 1856 met
eclectische details gebouwd voor J. Hora en P.J. Hora Adema. Het eclectische eenlaags
dorpshuis Rijksstraatweg 43 dateert uit circa 1880. J.J. Westra, directeur van de
‘Friesche maatschappij van Vlasindustrie’ liet in 1913 de directeurswoning
Rijksstraatweg 22 bouwen naar plannen van B.J. de Jong in een aan jugendstil
verwante stijl. Het Eibertsnest (Rijksstraatweg 24) is een in staal en hout opgetrokken
moderne villa, gebouwd in 1961-'63 als eigen woonhuis annex kantoor naar ontwerp
van A. Bonnema. Het tuinontwerp is van Mien Ruys.

IJlst (Drylts)
(gemeente Wymbritseradiel)
Kleine stad, ontstaan in de 11de eeuw bij een knooppunt van waterwegen. De
nederzetting kreeg in 1268 stadsrechten en ontwikkelde zich tot een markt- en
handelsstad, maar werd in die zin aan het eind van de middeleeuwen overvleugeld
door Sneek. IJlst bleef een centrum voor scheepsbouw en houtbewerking. De oudste
bebouwing kwam tot stand als een langgerekt bebouwingslint aan weerszijden van
de Ee; de onbebouwde achterterreinen werden begrensd door de Westelijke- en
Oostelijke Dijgracht. In de 17de en 18de breidde IJlst zich voornamelijk aan de
noordzijde uit langs
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IJlst, Binnenstad vanuit het zuidoosten

de Geeuw en de Wymerts (nu Wijddraai). Na de Tweede Wereldoorlog kwamen aan
de noord- en oostzijde nieuwe wijken tot stand. Het noordelijke einde van de Ee is
in 1950 overkluisd. IJlst is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Mauritiuskerk (Eegracht 48) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
driezijdig gesloten dwarsarm, neoclassicistische ingangsomlijsting en een ongelede
toren met ingesnoerde spits. De kerk werd gebouwd in 1830, de dwarsarm in 1868.
In de toren hangt een door Petrus Overney gegoten klok (1700). De kerk heeft een
gestuct interieur. Tot de inventaris behoren een preekstoel uit 1672 - gemerkt met
de initialen A.F. - en een door L.J. en J. van Dam, deels met ouder pijpwerk gebouwd
orgel uit 1833. De door Geert van Wou en Johan ter Stege gegoten Salvatorklok
(1542) staat in een parkje op de hoek van de Stadslaan en de Wilhelminastraat.
De Doopsgez. kerk (Eegracht 28) is een van de rooilijn terug liggende, driezijdig
gesloten zaalkerk uit 1857, voorzien van een klokgevel met gebogen fronton en een
neoclassicistische ingangsomlijsting. Het ontwerp is van M. Molenaar. De kerk bevat
een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1881). Aan weerszijden van de kerk
staan eenlaags dienstgebouwen. De voorm. pastorie (Galamagracht 29) is een
eclectisch middenganghuis uit 1871 met hoger opgaand middenrisaliet.
De (Geref.) Stadslaankerk (Stadslaan 10) is een eenbeukige, recht gesloten
kruiskerk met lager ingangsportaal en daarnaast een ongelede toren met
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IJlst, (Geref.) Stadslaankerk

spits. De kerk verrees in 1910 naar een ontwerp in rationalistische stijl van A. Nauta.
De kerk bevat een door Van Gruisen gebouwd orgel (1836), afkomstig uit de Herv.
kerk te Jutrijp (overgebracht in 1911; gerestaureerd in 1984).
Het voorm. stadhuis (Galamagracht 49) is een blokvormig pand met hoger
opgetrokken middenrisaliet, dakruiter, decoratieve kroonlijst en hoekpinakels,
gebouwd in 1859 naar ontwerp van A. Breunissen Troost.
Scholen. De in 1878 gebouwde voorm. openbare lagere school (Galamagracht
48) vertoont neoclassicistische elementen. De school voor Geref. onderwijs
(Galamagracht 68)

IJlst, Stadhuis

is een tweeklassige school uit 1914. De voorm. lagere school (achter Eegracht 28)
is in 1926 gebouwd als een drieklassige school met T-vormige plattegrond.
Woonhuizen. Karakteristiek is de bebouwing langs de smalle Ee, met aan
weerszijden naar beneden hellende tuinen ter plaatse van de voormalige kaden. De
bebouwing van IJlst bestaat voornamelijk uit diepe eenlaags huizen met een
hoofdzakelijk 18de- en 19de-eeuws karakter. De stad heeft enkele oudere huizen,
zoals het uit 1669 daterende huis De Messingklopper (Eegracht 31). De rijk
uitgevoerde trapgevel heeft laatmaniëristische elementen en een omlijste ingang met
bovenlicht, geflankeerd door festoenen. Bij de restauratie van het huis in 1926, onder
leiding van D. Meintema, is van elders een kleine houten schouw in Lodewijk XV-stijl
overgebracht. Andere voorbeelden van 17de-eeuwse huizen zijn: Galamagracht 4,
Eegracht 60, Eegracht 61, Uilenburg 12 en het tweelaags pand Eegracht 44. Uit
1755 dateert het diepe eenlaagspand Uilenburg 10, waarvan de klokgevel is versierd
met dolfijnen als aanzetkrullen. Topgevels met aanzetkrullen hebben Uilenburg 18
(1779) en Uilenburg 19 (1784). Voorbeelden van eenvoudiger 18de-eeuwse huizen
zijn Galamagracht 54, 74, 75 en 76 (met rijk interieur).
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Uit circa 1860 dateert Eegracht 46, een eenlaags middenganghuis met schilddak
en dakkapel. Uit dezelfde tijd is het door A. Breunissen Troost ontworpen eclectische
huis Galamagracht 46, met hoger opgetrokken middenrisaliet met rondboogvormige
bekroning. Het pand heeft een rijk interieur. Het vrijstaande eenlaags middenganghuis
De Hemtun (Eegracht 104) uit 1867 heeft een neoclassicistische ingangsomlijsting
en dakkapel. Vergelijkbaar is de ingangsomlijsting van het diepe eenlaags huis
Galamagracht 40 uit circa 1870. Rond 1895 gebouwd is het huis Zevenpelsen 20,
met afgeplat schilddak en een hoger opgetrokken middenrisaliet. Voorbeelden van
eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels zijn te vinden bij: Uilenburg 8, Eegracht 39,
Zevenpelsen 3, Zevenpelsen 8 (1871) en het tweelaags pand Zevenpelsen 7, met
neoclassicistische

IJlst, Woonhuis De Messingklopper (1992)

ingangsomlijsting en een timpaan boven de kroonlijst.
Het rijtje twee-onder-één-kap-arbeiders-woningen Stadslaan 39-49 kwam rond
1910 tot stand. Uit dezelfde tijd dateert het woonhuis annex bakkerij Geeuwkade 1,
met jugendstil-details in het winkelgedeelte. De diepe eenlaags huizen Stadslaan
21-23, Stadslaan 25, Geeuwkade 11 en Geeuwkade 12 zijn rond 1915 gebouwd;
enkele hiervan hebben een driezijdige erker en een deels gepleisterde gevel.
Geeuwkade 17 is een huis op samengestelde plattegrond, gebouwd in 1930 naar
ontwerp van W.C. Groot. Zakelijk expressionistische vormen hebben Zevenpelsen
19 (1933), naar ontwerp van J.F. van Deventer, en Rûnom Sinne (Stadslaan 22; circa
1935), mogelijk naar ontwerp van F. Walinga.
De theekoepel aan de Geeuw (Popmawal 16) dateert uit circa 1860. De achtzijdige
houten koepel heeft een ingezwenkte, iets overstekende kap.
De boerderij Ruterpolderwei 3 is een kop-hals-rompboerderij uit circa 1860 met
onderkelderd voorhuis.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. zuivelfabriek ‘De Hem’ (Nyesyl 25-27) is opgericht
in 1901. De directeurswoning uit die tijd vertoont chaletstijl-elementen. Van de
voorm. schaatsenfabriek ‘Nooitgedagt’ (Eegracht 12) - gesticht in 1865 door J.J.
Nooitgedagt en uitgegroeid tot gereedschapsfabriek - resteren enkele

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

177

IJlst, Windmolen De Rat (1993)

fabrieksgebouwen met vroege betonconstructies uit circa 1910. De voorm.
schaatsenfabriek ‘Frisia’ (Uilenburg 1) is rond 1925 door de firma K.E. de Vries &
Zn. gevestigd in een laat-19de-eeuwse pand, dat toen een nieuwe voorgevel met
expressionistische elementen kreeg. De fabriek is tot 1993 in bedrijf geweest.
Windmolen ‘De Rat’ (Sneekerpad 16), gelegen aan de Geeuw, is een achtkantige,
met riet beklede, stellingmolen. De rechthoekige onderbouw gaat aan

Oosthem bij IJlst, (Herv.) Johanneskerk

weerszijden over in een langwerpige dubbele houten zaagloods op bakstenen poeren.
De loodsen zijn voorzien van drie zaagramen en een sleephelling. De vóór 1680
gebouwde houtzaagmolen is in 1828 vanuit de Zaanstreek naar IJlst verplaatst. Na
een periode van verval heeft men de molen tussen 1960 en 1978 weer bedrijfsvaardig
gemaakt.
De Alg. begraafplaats (Kerkhofsteeg ong.) is ontstaan als kerkhof en na de
verplaatsing van de kerk in 1830 in gebruik gebleven. De begraafplaats bevat een
aantal interessante oude grafzerken, waaronder een vermoedelijk uit 1576 stemmende
zerk met vroege-renaissancemotieven, twee grote wapenzerken uit 1670 en 1673 en
een bijbelzerk voor ds. K. van der Beek († 1918).
Oosthem (Easthim). Dit terpdorp ten westen van IJlst is ontstaan in de
middeleeuwen en ligt aan de Bolswardervaart. De (Herv.) Johanneskerk (Cingel 1)
is een zaalkerk met smallere, driezijdige koorsluiting en een ingebouwde, gepleisterde
toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De in 1860 naar ontwerp van A.
Breunissen Troost in neoclassicistische vormen gebouwde kerk verving een
middeleeuwse voorganger. Tot de inventaris behoren een grafzerk voor de familie
Bangama (1611) en een door W. van Gruisen gebouwd orgel (1838; gerestaureerd
in 1958). De neoclassicistische pastorie (De Cingel 3) dateert is in 1866 gebouwd
naar ontwerp van H.J. Jaarsma. De Geref. kerk (Nessenwei 28) is een driezijdig
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gesloten zaalkerk uit 1897, voorzien van een kleine houten geveltoren met ingesnoerde
spits. Het door L. van Dam & Zn, gebouwde orgel (1840) is afkomstig uit de
Doopsgez. kerk te Heerenveen (overgebracht in 1900). Het woonhuis De Clingel 5
is een waarschijnlijk rond 1880 als renteniershuis gebouwd eenlaags middenganghuis.

Jannum (Janum)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het is één
van de vier zogeheten Vlieterpen, met een kerk en slechts enkele huizen. De terp is
eind 19de eeuw voor een belangrijk deel afgegraven. Het dorp behoorde tot 1984 tot
Dantumadeel. Jannum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 4) is een kleine eenbeukige bakstenen kerk, waarvan
het koor met iets inspringende apsis dateert uit circa 1200. De inwendig halfrond
gesloten apsis is uitwendig veelhoekig, hetgeen wordt geaccentueerd door korte
kolonnetten onder de dakvoet. Het schip is - gezien de rondboogvensters met
romano-gotisch meervoudig kraalprofiel - rond 1300 tot stand gekomen. De
oorspronkelijke koepelgewelven van het schip zijn waarschijnlijk gesloopt bij een
verbouwing in de tweede helft van de 16de eeuw, toen men de kap heeft vernieuwd.
Van de restauratie in 1942-'44, naar plannen van J.J.M. Vegter, dateert de tuitgevel
met hangende klokkenstoel aan de westzijde. Daarin hangt een klok uit 1489. In
1947 is de kerk ingericht als kerkmuseum (uithof van het Fries Museum te
Leeuwarden), wara onder andere het enige Friese romaanse zandstenen doopvont
(circa 1200) afkomstig uit Jellum bewaard wordt en enkele 12de-eeuwse grafzerken
en sarcofagen in rode zandsteen van elders uit de provincie.
Boerderijen. Van 17de-eeuwse oorsprong zijn de voorm. keuterijen Kerkstraat
8, een in het midden onderkelderd eenlaagspand, en Kerkstraat 10, met de
jaartalankers ‘1628’. De forse kop-hals-rompboerderij Kerkstraat 1 is rond 1860
gebouwd.
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Jelsum
(gemeente Leeuwarderadeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). In de 12de eeuw
kreeg het dorp een kerk. In de middeleeuwen verrezen ook de Dekemastate - aan de
zuidzijde van de ossenweg - en de (inmiddels verdwenen) Harinxmastate op de
zogeheten achterste terp aan de noordzijde. De bebouwing concentreerde zich op de
voorste terp, tussen kerk en Dekemastate, waar zich een plein vormde. De terp werd
eind 19de eeuw aan de noordkant sterk afgegraven. Jelsum is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Op 'e Terp 26) is een eenbeukige romaanse kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren. Het tufstenen schip dateert uit de
tweede helft van de 12de eeuw. De rijk versierde noordzijde heeft twee rijen
spaarvelden met rondboogfriezen boven elkaar. Daar bevinden zich ook de
dichtgemetselde romaanse ingang en twee gotische ingangen uit verschillende
perioden. In de 15de eeuw is het koor vernieuwd. De toren (zonder westingang) werd
in de 13de eeuw toegevoegd en bevat een 14de-eeuwse klok en een klok van Petrus
Overney (1671). De kerk is in 1913 en 1999 gerestaureerd.

Jelsum, Herv. kerk

Het interieur wordt gedekt door een rond 1500 aangebracht houten tongewelf op
trekbalken met sleutelstukken en rijk gesneden rosetten; die in de koorsluiting met
een afbeelding van de gekroonde Christus en die in het schip met de Arma Christi.
Tot de inventaris behoren twee herenbanken (16de eeuw en circa 1650) en een door
Jan Aukes vervaardigde preekstoel met doophek (1703). Het in 1834 door L.J. en J.
van Dam gebouwde orgel, waarin onderdelen van het in 1832 vervangen orgel in de
Galileërkerk te Leeuwarden zijn gebruikt, is geplaatst in een mogelijk 18de-eeuwse
kast. Belangrijk is de in 1547 door Benedictus Gerbrandtsz. in vroege
renaissance-vormen gebeeldhouwde grafzerk voor Juw Rinsma († 1546) en IJdt
Tielens († 1547); waarschijnlijk maakte hij ook de zerk voor Wattie Hania († 1569)
en Yda Gratinga († 1565). Verder van belang zijn de zerken voor Albert van Dekama
en Harinck van Roorda (1609), een zerk gemerkt GOH (1648) en de zerk van theoloog
Balthasar Bekker († 1764). Op het kerkhof bevinden zich onder meer de grafkelders
met wapens van de families Houth en Van Wageningen, de grafkelders van T.A.
Hoekstra († 1854) en dr. S.R.D. van Wageningen († 1898), vier obelisken van de
familie T. Hoekstra (circa 1909) en de marmeren grafsteen voor dr. O. Boelstra (†
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1926). De consistorie (Op 'e Terp 22) uit 1890 en de pastorie (Op 'e Terp 28) uit
1895 zijn beide in eclectische vormen opgetrokken.
De Dekemastate (Dekemawei 5) ligt op een omgracht terrein. Het gedeeltelijk
onderkelderde eenlaags gebouw heeft een zadeldak tussen twee topgevels en een
haakse aanbouw. Mogelijk stamt de fundering uit de 13de of 14de eeuw. Het in 1486
voor het eerst genoemde huis brandde in 1498 af. Rond 1538 (d) verrees een tweelaags
hoofdgebouw met de ingang aan de noordzijde en een noordelijke aanbouw in
opdracht van Hette van Dekema en Reynsck Camstra met wie hij in 1522 was
getrouwd. Na het huwelijk van Anna Catharina van Dekema met Jurjen Ripperda in
1622 en vóór 1635 (d) kwam de haakse zuidvleugel tot stand. Uit die tijd stamt ook
een wapensteen. In 1699 en in de 18de eeuw volgden enkele verbouwingen. Gerard
van Wageningen liet in 1814 een ingrijpende

Jelsum, Dekemastate, plattegrond

modernisering uitvoeren, waarbij het hoofdgebouw met een verdieping werd verlaagd.
Het interieur bevat uit die tijd een zaal met empire-details. De betimmering van de
eetkamer is uit 1925. Bij de restauratie van het huis in 1997 zijn enkele belangrijke
gipsen onderdelen van een vroeg-17de-eeuwse schouw teruggevonden.
In opdracht van J.H.J. van Wageningen kreeg het huis in 1905 een nieuwe
toegangsbrug met poort. De omringende parkaanleg heeft een door knotlinden
beplante oprijlaan en wordt van het dorp gescheiden door een rond 1905 opgetrokken
muur.
De voorm. openbare lagere school (Boarnsylsterwei 3) is een rond 1900 gebouwde
vierklassige gangschool met neorenaissance-details.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderijen Dekemawei 1 en Piter Rindertsreedsje
3 hebben mogelijk een laat-18de-eeuwse oorsprong. Vergelijkbaar, maar met een
onderkelderd voorhuis, is de boerderij Op 'e Terp 7 uit circa 1850. De in 1844
gebouwde boerderij Dekemawei 3 heeft een dwars geplaatst voorhuis met omlijste
ingang; de schuur stamt uit 1839. Een vergelijkbare boerderij met eclectische vormen
is Brédyk 16 uit 1869. Van de boerderij Op 'e Terp 16 is het woonhuis met kaaszolders
uit circa 1890 bewaard gebleven. De boerderijen Haskerzathe (Haskedyk 2; 1894)
en Vij-
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verzathe (Langhústerdyk 1; 1900) hebben een villa-achtig voorhuis in rijke
neorenaissance-vormgeving. Nabij de plaats van de gesloopte Harinxmastate staat
de villaboerderij Skierhusterwei 6 (1911) met jugendstil-details.

Jirnsum (Irnsum)
(gemeente Boarnsterhim)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen als een terpdorp op een kwelderrug langs
de Boorne. Jirnsum ontwikkelde zich al vroeg tot wegdorp. In de 20ste eeuw zijn
uitbreidingen aan de westzijde tot stand gekomen.
De Herv. kerk (Rijksweg 184) is een zaalkerk met vijfzijdige koorsluiting en een
half ingebouwde toren van drie geledingen met spits en frontalen. De in 1877 door
J. Nijdam in eclectische vormen gebouwde kerk heeft een neogotische ingangspartij.
In de toren hangt een door Gobel Moer gegoten klok (1488), afkomstig uit Stavoren.
De voorm. pastorie (Rijksweg 129) dateert uit circa 1877.
De Doopsgez. kerk (Rijksweg 138) is een zaalkerk met omlijste ingang en
aangebouwde woning (IJsbaanstrjitte 56). De in 1684 gestichte kerk kreeg de huidige
vorm in 1866. Het interieur is in 1848 en in 1940 vernieuwd.
De R.K. St.-Marcuskerk (Rijksweg 29) is een moderne zaalkerk met een ongelede
klokkentoren en een pastorie rond een binnenplaats. Het geheel is in 1965-'66
gebouwd naar ontwerp van H. van Wissen ter plaatse van een kerk uit 1864. In de
toren hangen klokken uit 1604 (Gregorius van Hall) en 1662 (Jurien Balthasar).
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Rijksweg 180) is in 1877 gebouwd
als een gangschool met eclectische elementen. De voorm. onderwijzerswoning
(Rijksweg 182) is een eenlaagspand met verhoogd middenrisaliet uit dezelfde periode.
De voorm. R.K. lagere school (Rijksweg 40) en de bijbehorende onderwijzerswoning
(Rijksweg 42) dateren uit circa 1930.
Woonhuizen. Het dorp heeft voornamelijk eenlaags woonhuizen. Voorbeelden
van middenganghuizen in het dorp zijn het Bordahûs (Rijksweg 154;

Jirnsum, Herv. kerk

circa 1870), Rijksweg 70 (circa 1880) en Rijksweg 74-76 (circa 1890). De dubbele
arbeiderswoning Rijksweg 82-84 dateert uit circa 1900, evenals het huis Rijksweg
120 met een neorenaissance-topgevel. Rijksweg 59 uit 1904 is de voorm.
directeurswoning van de vroegere zuivelfabriek. Het rond 1865 gebouwde huis
Helena (Rijksweg 55-57) kreeg circa 1905 een verdieping met jugendstil-vormen.
Uit dezelfde tijd zijn het voorm. winkelpand Rijksweg 89 en de met
neorenaissance-elementen uitgevoerde rentenierswoning Rijksweg 186 (1906); het
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laatste pand heeft een tot topgevel opgetrokken hoekrisaliet. Iets jonger zijn Rijksweg
98 (circa 1910) en de deels wit geschilderde panden Rijksweg 13 (circa 1910) en
Rijksweg 15 (circa 1915) met samengestelde kappen. De dubbele arbeiderswoningen
Rijksweg 28-34 en 20-26 dateren respectievelijk uit 1919 en 1920. Het rond die tijd
gebouwde huis Rijksweg 35 heeft een gebroken kap en een hoger opgetrokken
hoekrisaliet.
Boerderijen. De boerderij De Leare (Learewei 22) is van oorsprong een oud-Fries
langhuis. Het voorhuis draagt het jaartal ‘1663’. De daar tegenaan gebouwde Friese
schuur is 19de-eeuws. Rijksweg 2 is een kop-hals-rompboerderij uit circa 1870 met
onderkelderd voorhuis. De in 1871 gebouwde stelpboerderij Van Helomastate
(Learewei 3) heeft een onderkelderd woongedeelte en mezzanino. De

Jirnsum, Boerderij Gravinnewei 1

stelpboerderijen Gravinnewei 1 (circa 1910) en Rijksweg 38 (circa 1915) hebben een
hoger opgetrokken middenrisaliet.
Pakhuizen. Het voorm. pakhuis Rijksweg 117 is een dwars pand uit circa 1880.
Het voorm. pakhuis Rijksweg 107 heeft een voorgevel met expressionistische
invloeden uit circa 1930.
Friens. Terpdorp ten noorden van Jirnsum. De Herv. kerk (Van Sytzamawei 1) is
een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een geveltoren met ingesnoerde spits.
De huidige kerk kwam in 1795 tot stand ter plaatse van een middeleeuwse voorganger.
In de in 1906 naar ontwerp van H.H. Kramer toegevoegde geveltoren hangt een
13de-eeuwse klok. De kerk is in 1987-'89 gerestaureerd. Het meubilair in de kerk
dateert uit 1886. Verder bevat de kerk dertien rouwborden (1637-1843) en diverse
gebeeldhouwde grafzerken (1607-1759) van de familie Van Sytzama. De bekroning
in Lodewijk XV-stijl van de overhuifde herenbank (1764) van deze familie is in de
galerijbalustrade verwerkt. Op het kerkhof bevinden zich diverse laat-19de- en
20ste-eeuwse zerken van de familie Van Sytzama. De in 1868 gebouwde
stelpboerderij Beslingadijk 15 heeft een gedeeltelijk uitgebouwde melkkelder.

Jistrum (Eestrum)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandrug. Langs de oude postroute
van Leeuwarden naar Groningen kwam een langgerekt esdorp met brinkachtige
ruimte tot ontwikkeling.
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Jistrum, Herv. kerk

De Herv. kerk (Schoolstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een ongelede toren met zadeldak. De
kerk is in het midden van de 13de eeuw op een hoogte gebouwd en wordt omringd
door een kerkhof. Het is één van de best bewaarde, geheel bakstenen romano-gotische
kerken van Friesland en doet door de kleine rondboogvensters en de versiering met
keperfries aan de bovenzijde nog sterk romaans aan. De mogelijk iets oudere toren
(circa 1230) heeft spaarvelden met rondboogfriezen. Aan de noordzijde van de kerk
bevindt zich een dichtgemetselde, laat-15de-eeuwse gotische ingang. In 1607 (d)
werden de trekbalken en de kapconstructie vernieuwd. De spitsboogvensters aan de
noordzijde zullen in de 18de eeuw zijn aangebracht. De kerk is in 1947-'49
gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door romano-gotische koepelgewelven,
elk met acht ronde ribben die in een rozet samenkomen. Het westelijke gewelf heeft
vierkante ribben. Tot de inventaris behoren een preekstoel uit de derde kwart van
17de eeuw en een orgelgalerij uit 1677.
De Geref. kerk (Marwei 2) is een eenvoudige, recht gesloten, gepleisterde zaalkerk
uit 1897. De kerk bevat een belangwekkend orgel van Hollandse makelij uit circa
1700, dat rond 1850 is omgebouwd door H. Knipscheer en rond 1930 van Delft naar
Jistrum is verplaatst.
De boerderij Schoolstraat 31 stamt uit de eerste helft van de 19de eeuw en heeft
een opvallende vorm, doordat het woonhuis is uitgebouwd aan de lange zijde van
het dwarse geplaatste eenlaags voorhuis.

Joure (De Jouwer)
(gemeente Skarsterlân)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de 15de eeuw op een zandrug als
uitbuurt van het oudere wegdorp Westermeer. Joure, voor het eerst genoemd in 1466
als ‘opter Heuwere’, kwam tot ontwikkeling bij de kruising van de landweg naar
Gaasterland en de waterweg (Zijlroede) naar de kleigebieden. In de tweede helft van
de 16de eeuw vond uitbreiding plaats in de richting van Westermeer en ontstond de
huidige Midstraat. In 1614 werd de binnenhaven, De Kolk, gegraven. Rond 1850
concentreerde de bebouwing zich langs de Midstraat en de stegen ten noorden daarvan.
Nadien breidde het dorp zich verder richting Westermeer uit, voornamelijk met villa's
en vrijstaande burgerwoningen. Rond 1920 was de Patrimoniumbuurt aan de oostzijde
de eerste grote uitbreiding. In 1934 werd het uitbreidingsplan Joure vastgesteld. Het
dorp Westermeer werd in 1955 verenigd met Joure. Na de Tweede Wereldoorlog is
Joure sterk gegroeid, eerst aan de zuidzijde en vervolgens - na de aanleg van
jachthavens in de jaren zestig - aan de noordzijde.
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De toren van de begin 18de eeuw gesloopte kerk van Westermeer (Geert Knolweg
4) heeft drie geledingen en een tentdak. De mogelijk 14de-eeuwse toren is bij de
sloop van de kerk verlaagd en voorzien van de huidige kapvorm. Voor de toren ligt
een grafzerk uit 1717. Op de omringende Alg. begraafplaats bevinden zich onder
meer een marmeren obelisk voor burgemeester F.R. Douma († 1872) en een obelisk
voor A.G. Brouwer († 1905).
De Herv. kerk (Midstraat 67) is een tweebeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een toren van drie geledingen met achtkantige lantaarn, omloop en
opengewerkt koepeltorentje met spits. In de toren, die dateert uit 1628, waren
cachotten en een vierschaar ondergebracht. Delen van de balkenbeschilderingen met
acanthusblad- en bloemmotieven in de vierschaar zijn nog zichtbaar. Het
drielichtvenster aan de straatzijde was voor afkondigingen bedoeld. In de toren hangen
klokken gegoten door Gregorius van Hall (1603), Jacob Noteman (1636) en L.
Haverkamp (1790). Het carillon is in 1955 geleverd door Petit & Fritsen. De huidige
kerk met classicistische elementen kwam in 1644 tot stand ter vervanging van een
laat-16de-eeuwse voorganger. Het classicistische ingangspoortje aan de westzijde
heeft een fronton met daarop de tekst ‘De heer Gritman Hobbe van Baerdt 1644’.
Het interieur van de beuken van verschillende breedte wordt gedekt door houten
tongewelven. In 1862 is in de smalle zuidbeuk een galerij aangebracht. Na een brand
in 1939 is het kerkinterieur onder leiding van A. Baart gerestaureerd. Tot de
17de-eeuwse kerkinventaris behoren de preekstoel, afkomstig uit de Galileeërkerk
in Leeuwarden, een herenbank van de familie Van Baerdt (1645) en een herenbank
van de familie Vegelin van Claerbergen (1694). Verder bevat de kerk een door J.
Ahrend gebouwd orgel (1978-'79).
De Doopsgez. kerk (Midstraat 70) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1824,
voorzien van een opengewerkte achtkantige dakruiter met koepeldak. De kerk bevat
een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1858). Het naastgelegen Mennohuis
(Midstraat 72) is de pastorie uit circa 1860.
De R.K. St.-Mattheuskerk (bij Midstraat 110) is een driebeukige basilikale kerk
met vijfzijdige apsis en een toren van vijf geledingen voorzien van spits met frontalen.
De neoromaanse toren verrees in 1866-'67 naar plannen van H.J. Wennekers. De
huidige - op vroeg-Christelijke vormen baseerde - kerk in traditionalistische stijl
kwam in 1952-'53 tot stand naar ontwerp van G.M. Leeuwenberg. Tot de inventaris
behoren kruiswegstaties (1881), een door J.H. Winkels gebouwd orgel (1912) en een
door atelier Brom vervaardigd hoofdaltaar (1952). De gebrandschilderde ramen zijn
van J. Colette (1952). De pastorie (Midstraat 110) is een blokvormig pand uit 1867
met neoclassicistische elementen.
Het voorm. raadhuis van Haskerland (bij Midstraat 10) is een wit geschilderd
breed pand, voorzien van een middenrisaliet met fronton en een balkon op ionische
zuilen. Het kreeg bij de inrichting tot gemeentehuis in 1858 het huidige -
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Joure, Raadhuis

toen nog ongeschilderde - neoclassicistische uiterlijk. Het gebouw is thans onderdeel
van verpleeghuis ‘de Flecke’.
Het postkantoor (Midstraat 24-26) kwam in 1906 tot stand naar plannen van
rijksbouwmeester C.H. Peters in simpele, op de neogotiek geënte vormen.
Het voorm. brandspuithuis met politiekantoor (Waagstraat 2) is in 1911 gebouwd
met neorenaissance trapgevel op de plaats van de gesloopte boterwaag evenals het
woonhuis Torenstraat 4.
De voorm. R.K. Bonifaciusschool (Prof. T. Brandsmaweg 10) is een gangschool
uit 1927, gebouwd naar ontwerp van H. Kroes met een vrijstaande onderwijzerswoning
(Prof. T. Brandsmaweg 6-6a).
Heremastate (Herema state 1). Deze werd oorspronkelijk gebouwd in 1630. In
1924 werd de state grotendeels vervangen. Recent werd ter plaatse een gemeentehuis
gebouwd, waarin van de state een vertrek met een interieur in Lodewijk XIV-stijl
en een deel van het gebouw uit 1924 zijn opgenomen. Het rond 1838-'39 in
landschapsstijl gewijzigde park is nog deels intact.
Woonhuizen. Voorbeelden van 18de-eeuwse diepe huizen met gedecoreerde
klokgevels zijn Midstraat 91 en Midstraat 73 (herbouwd in 1858). Uit de eerste helft
van de 19de eeuw dateert Midstraat 32, een diep huis met lijstgevel, omlijste ingang
en mogelijk een oudere kern. In eclectische vormen uitgevoerd zijn Midstraat 20
(circa 1860), Midstraat 132 (circa 1870), met balkon en hoger opgetrokken
middenrisaliet, het gepleisterde eenlaagspand Midstraat 134-136 (circa 1870) en het
huis Appelwyk 2 (circa 1875), met wenkbrauwen boven de vensters. Vrijstaande
eclectische eenlaagspanden met wenkbrauwen zijn de rond 1890 gebouwde huizen
Westermeer (G. Knolweg 37) en G. Knolweg 35; de laatste met verhoogd
middenrisaliet. Het gepleisterde drielaags huis Midstraat 81 dateert eveneens uit de
tweede helft van de 19de eeuw. De woningbouwvereniging ‘Werkmanslust’ liet in
1890 de eenlaagspanden Bûtsingel 4-16 bouwen. Bûtsingel 22-32 zijn vergelijkbare
huizen uit dezelfde tijd. Speklagen en een dakkapel heeft het in 1899 gebouwde
dwarse eenlaagshuis Driessenstraat 6. Soortgelijke diepe en dwarse huizen zijn
Driessenstraat 5-13 (circa 1900). Midstraat 74 is een diep huis met souterrain en
portiek uit circa 1900.
Eenlaagshuizen uit het begin van de 20ste eeuw zijn Midstraat 27, met
gedecoreerde schoudergevel, Slachtedijk 2, 6 en 16, met portiek en tot dakkapel
opgetrokken middendeel (alle circa 1905), en de deels gepleisterde huizen Slachtedijk
9 en 20 (beide circa 1910). Naar ontwerp van gemeentearchitect Lanting werd rond
1910 het huis Buitenzorg (Harddraversweg 29) gebouwd, een deels gepleisterd
eenlaagspand met samengestelde kap. Uit dezelfde tijd is het eenlaags huis G. Knolweg
1, dat is voorzien van een hoger opgetrokken geveldeel met hoekpinakels in
kalkzandsteen. Uit circa 1920 dateren Scheen 20, een eenlaags huis met overstekend
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mansardedak, en Scheen 94 een deels gepleisterd huis met naar voren springend
gedeelte en recente aanbouw. Het huis Scheen 16 kwam in 1928 tot stand. Rond 1935
gebouwd zijn de vrijstaande huizen De Meerle (Harddraversweg 42), De Stee (Scheen
23), met expressionistische vormen en rieten mansardedak, Scheen 32 en
Harddraversweg 19, de laatste twee met zakelijk-expressionistische vormen. Het
dubbele eenlaags huis G. Knolweg 14-16 dateert uit 1939.
Winkels. Enkele woon- en winkelpanden dateren uit het begin van de 20ste eeuw,
zoals Midstraat 23 (circa 1900) en de met jugendstil-elementen uitgevoerde
kapperszaak Midstraat 18. Uit die tijd stammen verder de op straathoeken opgetrokken
winkelpanden

Joure, Woonhuis Midstraat 18 en 20

Boterstraat 9 (circa 1910), met afgeschuinde hogere hoekopbouw, Midstraat 142-144
(circa 1915), met jugendstil-vormen en eveneens met hoger opgetrokken geveldelen,
en Midstraat 63 (circa 1925).
Bedrijfsgebouwen (Museum Joure). Met de vestiging van een winkel voor
koloniale waren aan de Midstraat in 1753 legden Egbert Douwes en zijn vrouw Akke
Thijsses de grondslag voor de latere firma Douwe Egberts. Respectievelijk in 1831
en 1871 werden het huis Midstraat 99 en het winkeltje ‘De Witte Os’ (Midstraat 97)
door de firma aangekocht. Na een brand in 1881, waarbij behalve de twee genoemde
panden nog twaalf andere werden verwoest, heeft men de beide panden herbouwd
samen met de tabakskerverij en koffiebranderij. Nu maakt het eenlaagspand ‘De
Witte Os’ deel uit van het Museum Joure. Het winkelinterieur dateert uit circa 1900.
In de tuin van ‘De Witte Os’ liet C.J. de Jong in 1898 naar ontwerp van J.H. Borger
een pakhuis (Geelgietersstraat 1) bouwen voor de opslag van koffie, tabak en later
thee. Het diende tot 1933 als pakhuis en theemengerij en is sinds 1976 als ‘Johannes
Hesselhuis’ onderdeel van het Museum Joure. Op het museumterrein staat ook het
Egbert Douwes Húske, het dubbele arbeidershuisje waarin Egbert Douwes in 1723
in Idskenhuizen werd geboren en dat in 1981 naar Joure is overgebracht. Verder
bevinden zich op het museumterrein - aan de Overspitting - enkele gebouwen van
de in 1854 door P.S. Keverling gestichte voorm. metaalwarenfabriek-geelgieterij
‘Keverling’ (Geelgietersstraat 5-6-11). De uit 1854 daterende gieterij (nummer
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Joure, Metaalwarenfabriek-geelgieterij Keverling

11) is een tweelaags pand met zadeldak tussen topgevels, opgetrokken in gele
baksteen. Het in 1911 aan de gieterij toegevoegde pand (nummer 6) vertoont
chaletstijl-elementen en bestaat uit een risalerend centraal deel met overstekend
zadeldak met aan weerszijden en aan de achterzijde eenlaags vleugels met plat dak.
Vanwege de opgestelde zware machines, zoals de cokes- en gasoven en machinerieën
van de slijperij, schuurderij en polijsterij, is de verdiepingsvloer uitgevoerd met zware
troggewelven op stalen balken.
Het voorm. pakhuis Zijl 13 is rond 1905 gebouwd naar ontwerp van J.H. Borger
en draagt de tekst ‘Graanhandel van G.P. Cath en Zonen’.
De watertoren (Jonkerbosje 12) verrees in 1927-'28 naar ontwerp van C.J. Wierda
en bestaat uit een betonskelet met bakstenen invullingen en een uitkragend betonnen
vlakbodemreservoir met tentdak. Aan de voet van de toren staat een recente aanbouw.
Windmolens. De rond 1800 gebouwde poldermolen De Groene Molen (Groene
Dijk 7) is een houten spinnenkopmolen op een bakstenen onderbouw met stelling.
In 1992 is de molen gerestaureerd. Penninga's molen (Molenweg 65) is een
achtkantige stellingkorenmolen met een met riet beklede romp en kap. De onderbouw
is deels gemetseld en deels bekleed met hout. De in 1695 als papiermolen ‘De Jonge
Dolfijn’ te Westzaan gebouwde molen staat sinds 1900 op de huidige

Joure, De Groene Molen

plaats en is in 1971-'72 gerestaureerd. De Amerikaanse windmotor langs de weg
Joure-Lemmer dateert uit circa 1920 en bestaat uit een stalen vakwerktoren, een
windrad met achttien bladen en een windvaan.
Boerderijen. Ten noordoosten van Joure liggen de met expressionistische details
uitgevoerde kop-hals-rompboerderijen Lucht en Veld (Vegelinsweg 38), gebouwd
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in 1924 naar ontwerp van A. van Popta, en De Melkhorne (Vegelinsweg 21) uit 1934
naar ontwerp van J.C.V. Velding.
De klokkenstoel van Snikzwaag (Sniksweach) (Leeuwarderweg 2), gelegen ten
noordwesten van Joure, is een wit geschilderde houten klokkenstoel met helmdak.
De in 1970-'71 gerestaureerde klokkenstoel staat op een omgrachte begraafplaats en
bevat een door L. Haverkamp gegoten klok (1787).
Broek-Noord. Vaartdorp, gelegen ten noordwesten van Joure aan de
Noordbroekstervaart. Op het kerkhof (bij It Noard 21), op de plaats van een
voorganger, staat een wit geschilderde, in 1973 gerestaureerde klokkenstoel met

Snikzwaag bij Joure, Klokkenstoel

helmdak en een door Hendrik Wegewaert gegoten klok (1600). Vóór de klokkenstoel
staat de Herv. kerk (It Noard 21), een zaalkerk met portaal, driezijdige apsis en
achtzijdige dakruiter met koepeldak. De kerk is gebouwd in 1913, maar bevat een
gevelsteen uit 1694. Aan de achterzijde staat een 17de-eeuwse grafsteen. Het rond
1860 gebouwde eenlaags woonhuis Plústerdyk 11 is voorzien van een omlijste ingang
en een dakkapel. De kop-rompboerderij Plústerdyk 9 heeft een onderkelderd voorhuis
en dateert uit circa 1870.
Scharsterbrug (Skarsterbrêge). Dit dorp ten zuiden van Joure bestond rond 1850
uit een kleine kern bij de brug over de Scharster-Rijn. De voorm. brugwachterwoning
(Hollandiastraat 52-54) dateert uit 1865. Interessante kop-rompboerderijen zijn
Hollandiastraat 3 (1868), met onderkelderd voorhuis, Hollandiastraat 7 (circa 1900),
Scharren 35 met villa-achtig voorhuis uit 1923, en Scharren 38 (circa 1925) met een
Amerikaanse schuur. Aan de Scharster-Rijn staat de poldermolen ‘De Scharmoune’
of ‘Skarrenmolen’ (achter Hollandiastraat 11), een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap. De in 1888 naar de
huidige plaats overgebrachte molen bemaalt de polder Rijpkema en is onder meer
in 1995 gerestaureerd. In Scharsterbrug staan enkele rijtjes arbeiderswoningen uit
circa 1900 zoals de tweelaags woningen Hollandiastraat 74-92, opgetrokken in
kalkzandsteen, en Hollandiastraat 94-
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116. De Herv. kerk (Hollandiastraat 8) is een zaalkerk uit 1914 met een door
nevenruimten ingebouwde, ongelede toren met tentdak, gebouwd naar ontwerp van
G. Stapensea en met keramische ornamenten van W.C. Brouwer.

Jubbega-Schurega (Jobbegea-Schuregea)
(gemeente Heerenveen)
Dorp, ontstaan in de 18de eeuw en bestaande uit twee kernen, Jubbega-Schurega aan
de Schoterlandse weg en Jubbega Derde Sluis bij de in 1774 gebouwde sluis in de
Schoterlandse Compagnonsvaart. Dit laatste deel groeide na de Tweede Wereldoorlog
verder uit.
De Herv. kerk (Kerklaan 3, Schurega) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren, gebouwd in 1715 in opdracht van grietman Martinus van
Scheltinga. De geveltoren stamt uit 1910. De in 1995 gerestaureerde kerk bevat een
preekstoel uit circa 1700. De pastorie (Schoterlandseweg 69, Schurega) is een fors
pand met elementen uit de ‘Um 1800’-stijl, gebouwd in 1920 naar ontwerp van P.H.
van Lonkhuyzen.
Scholen. De openbare lagere school ‘Mr. J.B. Kanschool’ (Schoterlandseweg 55)
is een langgerekte eenlaagse school uit 1917 met bijbehorende onderwijzerswoning
(Schoterlandseweg 53) voorzien van jugendstil-details. De voorm. ambachtsschool
(P.W. Janssenweg 2) is een L-vormig, gedeeltelijk eenlaags, pand uit 1933 met
bijbehorende onderwijzerswoning (Schoterlandseweg 177).
De voorm. Herv. kerk van Hoornsterzwaag (Schoterlandseweg 95), gelegen ten
oosten van Jubbega, is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van de jaartalankers
‘1621’. De kerk is verbouwd in 1856.

Kimswerd (Kimswert)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp met een blokvormige verkaveling, ontstaan in de vroege middeleeuwen
op een kwelderwal van de Marneslenk. Kimswerd ligt aan de kruising van

Kimswerd, Kerklokaal (Herv.) Laurentiuskerk

de weg Bolsward-Harlingen en de Harlinger Vaart. Vanaf de late middeleeuwen,
maar vooral in de 17de eeuw, werd de bebouwing ten westen van de kerk verdicht.
In de 19de eeuw vond verdichting en enige uitbreiding plaats aan de noordzijde en
langs de rond 1850 verharde weg Bolsward-Harlingen. Na de Tweede Wereldoorlog
is het dorp aan de zuidwestzijde uitgebreid. Kimswerd is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Laurentiuskerk (Greate Pierwei 11) is een eenbeukige kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van vier geledingen. Het in de late 11de
eeuw gebouwde romaanse tufstenen schip werd kort nadien verhoogd. Het koor
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kwam in de tweede helft van de 13de eeuw tot stand. Boven de ingang aan de
noordzijde bevindt zich een in rode zandsteen uitgevoerd timpaan (12de of 13de
eeuw), gemaakt van een sarcofaagdeksel en versierd met een mannenkop en
rankenmotief. De kerk heeft later verschillende veranderingen ondergaan, zoals de
beklamping van de zuidgevel. De tufstenen toren verrees in de 12de eeuw en werd
in 1516 in baksteen verhoogd. In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten
klok (1515).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Interieur en inventaris zijn
in 1695 in opdracht van Tjaerd van Aylva in laat-maniëristische stijl vernieuwd.
Hiertoe behoren de betimmering, de koorafscheiding, de preekstoel met gesneden
bijbelse taferelen tussen getordeerde kolommen, het doophek, de kerkbanken met
gesneden wangstukken en een overhuifde herenbank met de wapens van de families
Tiara en Heemstra. Verder bevat de kerk een door Jacob

Kimswerd, Pastorie (Herv.) Laurentiuskerk

Lous gebeeldhouwde zerk (1614) op het graf van de familie Heemstra en een door
W. Hardorff gebouwd orgel (1858). Het kerklokaal annex kosterswoning (Greate
Pierwei 2) en de in eclectische vormen uitgevoerde voorm. pastorie (Greate Pierwei
2) dateren respectievelijk uit circa 1860 en circa 1870.
Woonhuizen. Aan de Buren staan rond een plein enkele van oorsprong
18de-eeuwse eenlaags woningen, waaronder Buren 10, met zadeldak tussen topgevels,
Buren 3, met gevelsteen uit 1768, en Buren 2. Langs de oostzijde van de
Harlingervaart staan aan de Duivengracht en de Grote Reed veelal dwarse
eenlaagspanden uit de 19de eeuw. Uit 1912 dateert het rijtje eenlaagspanden
Dijksterbuursterlaan 28-36. Het rond 1920 gebouwde huis Greate Pierwei 1 heeft
een torenvormige hoekopbouw en het in 1929 opgetrokken blokvormige huis Carpe
Diem (Harlingerweg 38), met tentdak en uitgebouwde serre, vertoont
expressionistische vormen.
Boerderijen. Uit 1823 stamt de op een omgracht terrein gelegen
kop-hals-rompboerderij Heemstra State (Greate Pierwei 17) met onderkelderd en
deels gepleisterd voorhuis. De kop-hals-rompboerderij Kimswerderlaan 10 dateert
uit circa 1870. Ten zuidwesten van Kimswerd ligt de in 1931 in expressionistische
vormen uitgevoerde hoekplaatsboerderij De Blokken (De Blokken ong.) met een
grote, met riet gedekte schuur.
Het café Greate Pierwei 9, met ver overkragende verdieping op kolommen, dateert
uit circa 1860.
Poldermolen ‘De Eendracht’ (Dijksterbuorren 2) is een achtkantige grondzeiler
uit 1872, gebouwd door O.R.
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Posthumus. De molen heeft een bakstenen voet en een met riet beklede romp en kap.
De molen bemaalt het gebied Hege Wier en is in 1993 gerestaureerd.
De voorm. elektriciteitscentrale (Grote Reed 8), gebouwd in 1910, bestaat uit
een één- en een tweelaags bouwdeel met platte daken.

Kollum
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)

Kollum, Herv. kerk, plattegrond

Dorp met een stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de vroege middeleeuwen op
de noordelijke rand van de pleistocene zandgronden. Tijdens de ontginning van de
omliggende venen in de 11de-13de eeuw vormde zich een nederzetting aan de in zee
uitkomende Dwarsried, de bochtige voorloper van de in de 16de eeuw gegraven
Zijlsterried. Dit geschiedde op de plaats waar de hessenweg van Dokkum naar
Groningen (Voorstraat) de Dwarsried kruiste. In de 15de eeuw was de bebouwing
verdeeld over twee buurten of kluften: de Torpmacluft en de Kerkburencluft. Vanaf
het laatste kwart van de 16de eeuw kende het dorp ‘stedelijke’ instellingen als een
Latijnse School en een gasthuis (1695-1960). In de directe omgeving bevonden zich
diverse states. Vooral in de 17de en 18de eeuw kwam Kollum door handel en
scheepvaart tot bloei. Ten zuiden van het dorp werd in 1651-'54 de Stroobosser
Trekvaart gegraven. In de 19de eeuw werden langs de Diepswal enkele bedrijven
gevestigd, waaronder Tijmstra's oliefabriek (gesloopt in 1938). Na 1850 bouwde
men aan de westzijde enkele villa's en na 1900 kwam ten zuiden hiervan enige
volkswoningbouw tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog is Kollum vooral aan de
noord- en de zuidzijde sterk gegroeid. Kollum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Voorstraat 39), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
tweebeukige kerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met later aangebouwde
consistorie en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De deels
in tufsteen opgetrokken toren dateert uit de vroege 13de eeuw en is in de 15de eeuw
verhoogd. Na een blikseminslag in 1661 maakte Bonne Alberts de huidige naaldspits;
toen is ook de kerkkap vernieuwd. In de toren hangen een door Johan Schonenborch
gegoten klok (1526) en een klok van Hans Falck (1618). Het huidige gotische koor
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verrees in het tweede kwart van de 15de eeuw, deels in hergebruikte baksteen. Kort
daarop verving men het oude tufstenen schip uit circa 1100 door een gotisch schip
met een half zo brede noorderzijbeuk. De vensters werden in 1840 vergroot en bij
wijzigingen in 1853 werd aan het koor een consistoriekamer toegevoegd. Bij de
restauratie van 1962-'69, naar plannen van J.J.M. Vegter, is de bepleistering uit 1840
verwijderd en zijn de meeste steunberen en de gehele noordmuur vernieuwd.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De gewelfribben en de zware
kolommen met smalle lijstkapitelen tussen de beuken zijn uitgevoerd in schoon
metselwerk, de rest is gepleisterd. Daarmee vertoont dit interieur verwantschap met
de Groningse kerken van Loppersum en 't Zandt. Op de gewelven zijn fragmenten
van 15de-eeuwse schilderingen in de vorm van rankenschilderingen met kleine
voorstellingen en een Maria in mandorla zichtbaar; de noordmuur heeft een
vroeg-16de-eeuwse Christoforus-voorstelling. Boven de toegang naar de consistorie
bevindt zich een vroeg-renaissancistische latei (circa 1570) met de wapens van de
familie Van Donia-Van Groesbeek. De kerk bevat diverse 17de-eeuwse herenbanken
- voorzien van de wapens van de geslachten Jeltinga-Van Aysma (1617), Fogelsangh
(einde 17de eeuw), Van Rosema en De Schepper (1680) en Rinse (1692); de
herenbank met het wapen van Eyso de Wendt (1768) is vermoedelijk vervaardig
door Hermannus Berkebijl. Tot de inventaris behoren verder een preekstoel met
getordeerde corintische zuilen (1692), toegeschreven aan Jacob Cornelisz, een groot
rouwbord in Lodewijk XVI-vormen (1780) voor Eyso de Wendt en een door W. van
Gruisen gebouwd orgel (1841; hersteld in 1885). Ten slotte zijn er diverse bijzondere
grafzerken vanaf de 15de eeuw, waaronder verschillende voor leden van het geslacht
Van Meckema, zoals de door Pieter Claesz vervaardigde zerk in maniëristische
vormen voor Hessel van Meckema († 1615). Op het kerkhof bevinden zich onder
meer zerken voor B. Eskes († 1841) en een postament voor M.R. Wijbeling († 1871).
De Geref. kerk (Oostenburgstraat 1) is een forse kruiskerk voorzien van een
ongelede toren met rijzig tentdak. De kerk werd in 1924-'25 gebouwd in
expressionistische vormen naar plannen van E. Reitsma. De toren is opgebouwd uit
gesinterde klinkers. De apsisvormige aanbouwen bij de dwarspanden hebben twee
zones langgerekte rondboogvensters. Inwendig is er een plafondschildering
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Kollum, Geref. kerk

van G. Martens, één van de schilders van De Ploeg.
Het voorm. arm- en werkhuis ‘Oostenburg’ (Oostenburgstraat 1) is een tweebeukig
dwars eenlaagspand met sobere neoclassicistische details en een gepleisterde, hoger
opgaande ingangspartij met bordestrap. Het onderkelderde huis werd in 1838 gebouwd
door L.A. van der Sluis op de plaats van de in 1774 voor Eyso de Wendt opgetrokken
buitenplaats Oostenburg, waarvan een deel van de kelder en enig opgaand werk
bewaard is gebleven. Het gebouw is in 1979 gerestaureerd.
Het Oude Liedenhuis (Voorstraat 42) is een statig herenhuis uit de late 18de
eeuw. De gepleisterde middenrisaliet is voorzien van een ingangspartij met gesneden
deurkalf en ionische pilasters.
Het voorm. oude rechthuis (Voorstraat 94) is een diep pand met een 16de-eeuwse
oorsprong. Delen van de kap, enkele sleutelstukken en de kelder stammen uit die
tijd. Van 1609 tot 1895 diende het als rechthuis. In de kelder zit een mogelijk uit
1637 stammend cachot. De voorgevel is in de 19de eeuw vernieuwd en heeft in 1974
de huidige winkelpui gekregen.
De voorm. waag (Westerdiepswal 4) werd oorspronkelijk in 1614 aan de Diepswal
gevestigd. In 1661 kreeg de Herv. kerk de waagrechten in bezit. Het huidige dwarse
pand met achteraanbouw kwam tot stand bij de herbouw in 1779. Het met Lodewijk
XV- en XVI-decoraties

Kollum, Raadhuis

gevulde fronton draagt de wapens en namen van de bouwheren/kerkvoogden: Focke
Hylkes Eskes, Martinus van Scheltinga, Albert Luitjes. Het pand is in 1895 verbouwd
tot woonhuis en is in 1989 gerestaureerd.
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Het raadhuis (Voorstraat 46) is in 1809 als herenhuis gebouwd voor W.H. van
Sytzama. Het onderkelderde deftige pand heeft een middenrisaliet met afsluitend
fronton en een pronkrisaliet en fraaie deur in empire-vormen. Van 1836 tot 1895 was
het huis in het bezit van H. Eskes, waarna het als raadhuis werd ingericht. In de
gestucte gang bevinden zich onder meer gestucte panelen met voorstellingen van de
seizoenen.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Mr. Andreaestraat 2a) is een
eenlaagspand met schilddak, gesticht in 1828 door H. Eskes. De in 1933 gebouwde
voorm. landbouwschool (Van Scheltingalaan 22-24) is een L-vormig gebouw met
aangebouwde onderwijzerswoning, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische vormen.
Het voorm. postkantoor (E. de Wendtstraat 9-11) is in 1888 opgetrokken in
neorenaissance-vormen, waarschijnlijk naar ontwerp van de gemeentearchitect H.A.
Zondag, en bestaat uit een directeurswoning en een kantoor met wachtruimte. In
1908 is het pand verbouwd onder leiding van C.H. Peters.
Woonhuizen. In Kollum hebben enkele huizen mogelijk nog een 17de-eeuwse
oorsprong, zoals het uit het begin van die eeuw daterende woonhuis Voorstraat 53.
Van de oorspronkelijke trapgevel resteert de console onder de topmakelaar. Ook de
gevel van Voorstraat 88 bevat 17de-eeuwse onderdelen. Uit de 18de eeuw stammen
de schoudergevel van Voorstraat 70 en de huizen E. de Wendtstraat 4-6. Het dwarse
pand van de voorm. smederij Voorstraat 15 heeft in een zijgevel een topgevelanker
gedateerd ‘1768’. Het laat-18de-eeuwse woonhuis Voorstraat 62 is uitgevoerd met
een klein fronton in de kroonlijst en een ingangsomlijsting met ionische pilasters.
Notaris D.H. Andreae liet in 1847 de gepleisterde villa Voorstraat 87 bouwen naar
plannen van F. Stoett. De ingangspartij kreeg rond 1905 een uitbouw in
jugendstil-vormen. De voor- en achtertuin zijn mogelijk door L.P. Roodbaard
ontworpen. Het eclectische woonhuis Voorstraat 102 dateert uit circa
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Kollum, Woonhuis Van Limburg Stirumweg 2

1870. Goede voorbeelden van middenganghuizen zijn het rond 1860 als
dokterswoning gebouwde huis Voorstraat 112 in eclectische vormen en de in
neoclassicistische stijl uitgevoerde huizen E. de Wendtstraat 24 (circa 1860),
Voorstraat 119-121 (circa 1870) en Nieuwburen (E. de Wendtstraat 28; 1879). De
vrijstaande villa Westenstein (Van Limburg Stirumweg 18) kwam in 1878-'79 tot
stand voor H. Eskes naar een ontwerp van H.H. Kramer in vroege
neorenaissance-vormen. Het pand is sinds 1964 in gebruik bij gemeentewerken.
Dokter Meijer liet in 1913 het huis Voorstraat 5 bouwen naar een jugendstil-ontwerp
van H.A. Zondag. Jugendstil-invloeden en chaletstijl-elementen hebben de rond 1915
gebouwde huizen R. Meinardystraat 1-3 en E. de Wendtstraat 41. Eigenzinnig van
vormgeving is het gepleisterde woonhuis Voorstraat 69 uit circa 1915, waarvan het
ingangsportiek wordt geflankeerd door pseudo-romaanse kapitelen.
Zakelijk-expressionistisch van vorm is de blokvormige villa Van Limburg Stirumweg
2, gebouwd in 1928 naar plannen van H.A. Zondag voor de gemeentesecretaris
Kruizenga.
De boerderij W. Lorewei 30 werd in 1846 voor B. Eskes gebouwd op de plaats
van de rond 1820 geheel gesloopte Feitsma State. De grote kop-hals-rompboerderij
heeft een lang voorhuis met een kelder in het midden,
Hotel ‘De Roskam’ (Voorstraat 63) is een blokvormig neoclassicistisch pand uit
circa 1840. Boven de ingang bevindt zich een grote gebogen dakkapel. De ingang
en de vensters op de verdieping zijn omlijst.
Winkels. De pui van de winkel Voorstraat 98 dateert uit 1922 en heeft een puibalk
in marmoriet. Het pand zelf is rond 1870 gebouwd. Simpele expressionistische
vormen heeft het woon- en winkelpand Voorstraat 58 uit 1922.
De poldermolen ‘Tochmaland’ (Tochmaland 1) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1892-'93
gebouwd met gebruik van onderdelen van een houtzaagmolen uit Veendam. De
molen, die voorheen de waterhuishouding van het waterschap Tochma regelde, is in
1983 gerestaureerd.
De brug over de Dwarsried (bij Lorewei 18) is een geheel in gewapend beton
uitgevoerde vlakke vaste brug uit circa 1920.
De Alg. begraafplaats (Van Broersmastraat ong.), gesticht rond 1870, heeft een
gepleisterd L-vormig baarhuisje uit die tijd.
Kollumerpomp (De Pomp). Dit dorp ten noordoosten van Kollum is ontstaan bij
de circa 1453 gebouwde duiker (‘pomp’) in de rond 1315 aangelegde Oude Dijk. De
poldermolen ‘De Westermolen’ (Foijingaweg 55) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1845 gebouwde en in 1995
gerestaureerde molen bemaalt de polder Oosteren Westernieuwkruisland. De Geref.
kerk (Foijingaweg 54) is een zaalkerk met aangebouwde consistoriekamer uit 1906.
Ten noorden van Kollumerpomp
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Kollumerpomp bij Kollum, Contributiehuisje

staat het contributiehuisje (Wester Nieuwkruisland 15), een blokvormig huisje met
tentdak uit 1828. Het had tevens de functie van stormwachterhuis, waarvoor het in
1855 werd voorzien van een mechanische windrichtinginstallatie. De windvaan op
het dak drijft een wijzer aan die op de windroos tegen het plafond de windrichting
aangeeft. Ten westen van Kollumerpomp staat het verzetsmonument (Willem Loréweg
ong.), dat de gevechten van 14-16 april 1945 bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen gedenkt.
Augsbuurt-Lutjewoude (Augsbuurt-Lytsewâld). Gehucht ten zuidoosten van
Kollum. De voorm. Herv. kerk (Lutjewoude 5) is een driezijdig gesloten zaalkerk
met geveltoren, gebouwd in 1782 ter vervanging van een middeleeuwse voorganger.
De oorspronkelijke toren stortte in 1912 in en werd herbouwd naar plannen van J.
Pijnacker. De kerk is in 1973-'75 gerestaureerd en dient momenteel als muziekkapel.
Tot de inventaris behoren een 12de-eeuwse zandstenen zerk en een rond 1668
gemaakte preekstoel - met daarop de namen van Epo en Lucia van Aylva, bewoners
van de nabijgelegen Clantstate -, grote rouwborden voor Jetske van Scheltinga (†
1708) en Catrijna van Scheltinga († 1712) en een grote maniëristische zerk voor
Sixtus van Roorda († 1617). Op het kerkhof bevindt zich onder meer een zerk voor
Cornelis Eldus († 1632). De brug over de Stroobosser Trekvaart (bij Trekweg 3) is
een vaste ijzeren balkbrug uit 1907.
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Kollumerzwaag (Kollumersweach)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Streekdorp, gelegen op een keileemrug aan de rand van de hoger gelegen pleistocene
gronden (Zwaag). Deze rug diende in de 11de of 12de eeuw als ontginningsas. Ten
noorden van de langgerekte dorpsbebouwing (Foarwei) is na de Tweede Wereldoorlog
een uitbreidingswijk tot stand gekomen.
De Herv. kerk (Foarwei 141) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een ongelede zadeldaktoren. Tegen de 12de eeuwse toren werd rond het midden
van die eeuw een schip gebouwd. In de 15de eeuw kwam het huidige koor tot stand.
In de 16de eeuw heeft men laat-gotische ingangen aangebracht met een spitsboognis
gevat in een rechthoekig veld. De in 1872 gewijzigde torentop is bij de kerkrestauratie
in 1960, naar plannen van A. Baart jr., aangepast. In de toren hangt een door Johan
Borchhardt gegoten klok (1769). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten
tongewelf (1888). Tot de inventaris behoren een eenvoudige preekstoel (circa 1800),
een doophek (1870) en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1904).
De Geref. kerk (Foarwei 97) is een T-vormige kerk met dakruiter en portaal,
gebouwd in 1925 ter vervanging van een voorganger uit 1894.
Woonhuizen. Het woudhuisje Foarwei 120 is een met riet gedekte
tweekamerwoning, gebouwd rond 1846 voor de klokkenluider. Het huis Zwagerveen
(Foarwei 70) uit 1911 is uitgevoerd in jugendstil-vormen en heeft een
winkelpuiachtige vensteromlijsting. Het herenhuis Foarwei 72 dateert uit circa 1925.
Boerderijen. De kleine woudboerderij Foarwei 149 heeft een iets lager doorlopend
schuurgedeelte. De topgevel met kleine lichtopeningen is in de ankers gedateerd
‘1724’. Vergelijkbaar van opzet zijn Foarwei 209 (1785) en de sterk gerestaureerde
boerderij Foarwei 145 (1788). Chaletstijl-elementen hebben de uit circa 1905
daterende woongedeeltes van de kop-hals-rompboerderijen Foarwei 119 en Foarwei
124.

Koudum
(gemeente Nijefurd)

Koudum, Raadhuis

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hoger gelegen keileemgronden van het
Gaasterland. Rond 1850 had het langgerekte dorp een verspreide bebouwing met
een kleine kern nabij de kerk. Deze dorpsstructuur werd geleidelijk verder ingevuld
en langs de Dammenseweg ontstond vanaf circa 1880 bebouwing. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp rondom uitgebreid.
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De Herv. kerk (Smidsweg 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
half ingebouwde toren van twee geledingen en ingesnoerde spits. De huidige kerk
kwam in 1857 tot stand ter vervanging van een voorganger uit 1614-'17. Tot de
17de-eeuwse inventaris behoren een op zeven marmeren dorische zuilen rustende
preekstoel (1648) - met de wapens van Johan van Aylva en Catharina van Walta een doophek, twee overhuifde herenbanken en kerkbanken met gesneden eindschotten
en bolbekroningen. Het koperwerk in de kerk, zoals de doopboog, is van Elia Eliasz.
Vliet. Verder bevat de kerk een door L. van Dam & Zn. met gebruik van ouder
pijpwerk gebouwd orgel (1858). De pastorie (Dammenseweg 1) uit 1929 is mogelijk
ontworpen door U. Visser.
Overige kerken. De Geref. kerk (Verlengde Hoofdstraat 15) is een recht gesloten
zaalkerk uit 1874. De pastorie (Verlengde Hoofdstraat 17) en het kerklokaal
(Verlengde Hoofdstraat 19) dateren uit 1916. Het kerklokaal van de Herv. Gemeente
(Tj. van de Walstraat 1) kwam rond 1900 tot stand. De Doopsgez. kerk (Hoofdstraat
57) is een eenvoudige, driezijdig gesloten zaalkerk uit 1902.
Het voorm. raadhuis (Dammenseweg 16), een tweelaags pand met zadeldak tussen
topgevels, dakruiter en rechts een lagere aanbouw, is in 1939 gebouwd in
traditionalistische stijl. Op het terrein staat een dienstwoning (Dammenseweg 14)
uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Het oorspronkelijk rond 1640 gebouwde huis Murk Lelszpad 2 is
in 1989 herbouwd en heeft een zadeldak tussen topgevels voorzien van vlechtingen
en banden siermetselwerk. Een begin 18de-eeuwse kern bezit het gepleisterde huis
Grovestins (Bovenweg 4), dat enige tijd grietenijhuis is geweest. Het interieur bevat
onderdelen in Lodewijk XIV-stijl. Dit pand met overstekend zadeldak en hoger
opgetrokken middenrisaliet heeft in 1894 het huidige uiterlijk met
chaletstijl-elementen gekregen. Uit circa 1880 dateren het middenganghuis
Dammenseweg 12 en het forse gepleisterde eenlaagspand Rosenstein (Dammenseweg
2), beide uitgevoerd met een hoger opgetrokken middenrisaliet. Klein Beuckenswijk
(Nieuweweg 2) is een eenlaags huis uit circa 1885 met overstekend zadeldak en forse
dakkapel.
Uit het begin van de 20ste eeuw dateren: Nieuweweg 5, gebouwd rond 1905 als
onderwijzerswoning naar ontwerp van H. Koornstra, Dammenseweg 33 (circa 1910),
een deels gepleisterd huis met erkers, Us Honk (Bovenweg 1) (circa 1915), gebouwd
als gemeentelijk ontvangstkantoor met woning, en Dammenseweg 10 (1916),
uitgevoerd met
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hoger opgetrokken middenrisaliet met portiek. Door U. Visser ontworpen is het in
1924 opgetrokken huis Dammenseweg 41. De reeks diepe eenlaagspanden Beukenlaan
6-18 kwamen rond 1925 tot stand. Expressionistische invloeden vertonen de huizen
Bovenweg 8, met hoekportiek, en Bovenweg 37 (beide circa 1925) en Dammenseweg
37 (circa 1930). Zakelijk expressionistische vormen heeft Zwarteweg 14, dat rond
1940 is gebouwd als dienstwoning met werkplaats van het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf (P.E.B.).
Boerderijen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw stamt Ooste 61, een
koprompboerderij met onderkelderd voorhuis. De stelpboerderij Symkewâl 1 met
bakstenen dakkapel is rond 1900 gebouwd.
Horeca. De voorm. herberg Het Wapen van Friesland (Hoogstraat 2-4/Hoofdstraat
1) is een fors, langgerekt pand uit 1850. Het gepleisterde pand Spoorzicht (Hoofdstraat
69) met een mogelijk 18de-eeuwse kern is thans café.
De voorm. coöperatieve zuivelfabriek ‘Concordia’ met directeurswoning
(Symkewâl 15) dateert uit 1898 en is in 1916 uitgebreid. Het complex bestaat uit
diverse bouwdelen met platte daken en zadeldaken en een schoorsteen.
De windmolen ‘De Vlijt’ (Molenbuurt bij 14) is een houten spinnenkopmolen op
een houten onderbouw met stelling. De als poldermolen van de Oppenhuisterpolder
gebouwde molen is in 1986 overgebracht naar de huidige plaats en ingericht als
korenmolen.

Langweer (Langwar)
(gemeente Skarsterlân)
Dorp, waarschijnlijk rond 1100 ontstaan op een hoger gelegen zandrug die als
ontginningsbasis fungeerde (Buorren). De langgerekte agrarische nederzetting groeide
rond 1600, dankzij de gunstige ligging aan waterwegen en de Langweerderwielen,
uit tot een haven- en marktplaats. Anders dan het open karakter van de buurt bij de
kerk heeft de meer oostelijk aan de Buorren gelegen haven- en handelsbuurt een
meer compacte bebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog is

Legemeer bij Langweer, Klokkenstoel

Langweer aan de west- en noordzijde uitgebreid. Bij de Langweerderwielen is een
jachthaven gerealiseerd. Langweer is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Oasingaleane 9) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk kwam in 1777 tot stand
ter vervanging van een voorganger uit 1663. Het snijraam in Lodewijk XVI-stijl
boven de ingang toont hoornen des overvloeds. De torengeledingen hebben van onder
naar boven dorische-, ionische- en corintische hoekpilasters. In de toren hangt een
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door Johannes van Bomen gegoten klok (1438) en een klok van Petrus Overney
(1683). De kerk is in 1923 gerestaureerd onder leiding van G.J. Veenstra.
Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel met symbolische
voorstellingen (1684), vervaardigd door Benedictus Jans, een doophek, enkele
herenbanken, waaronder die van de familie Eysinga, en twaalf banken met gesneden
wangstukken. Verder bevat de kerk een zerk uit 1740 en een door Lambertus van
Dam gebouwd orgel (1784), met borstwering en orgelkast door Lubbartus Bekenkamp.
De pastorie (Oasingaleane 11) is een villa uit 1910, ontworpen door W.C. de
Groot.
Het voorm. rechthuis van Doniawerstal (Buorren 1) dateert uit de tweede helft
van de 18de eeuw. Het linker deel van het blokvormige pand heeft een souterrain
met bel- etage. Achter het huis staat een Friese schuur.
De voorm. waag (Stevenshoek 1) is een eenlaagspand met overstekend zadeldak,
gebouwd in 1867.
Het voorm. raadhuis van Doniawerstal (Oasingaleane 17), een onderkelderd
blokvormig pand met uitgebouwde conciërgewoning, is in 1939-'40 gebouwd als
kopie van de in 1939 tot op de fundamenten gesloopte Osinga State, gebouwd rond
1713 in opdracht van Allard van Burum naar ontwerp van Anthony Coulon, ter
vervanging van de oorspronkelijke Osinga State.
Woonhuizen. Het oostelijke deel van de Buorren heeft een kleinschalige
aaneengesloten bebouwing van hoofdzakelijk eenlaags diepe dan wel dwarse huizen.
De stegen aan de noordzijde, de voormalige havenzijde, hebben een zeer kleinschalige
bebouwing. Tot de oudste panden behoort Buorren 31, een eenlaags diep huis met
zadeldak tussen topgevels met vlechtingen; het nokanker van de voorgevel draagt
het jaartal ‘1766’.
Aan het centrale gedeelte van de Buorren staan hoofdzakelijk eenlaags diepe dan
wel dwarse huizen met een dakkapel en een 19de-eeuws voorkomen, zoals de
gepleisterde huizen Buorren 26 tot en met Buorren 32. Eveneens 19de-eeuws is
Weversstreek 3-5, een rijtje van oorspronkelijk vijf éénkamerwoningen onder een
lang zadeldak. Het in 1858 gebouwde eenlaagspand Oasingaleane 1 heeft een
souterrain en een hoger opgetrokken middendeel. Laat-19de-eeuwse eenlaags huizen
zijn Efterom 5 (1875), met twee dakkapellen, en de blokvormige huizen Buorren 16
(1876), met verhoogd middenrisaliet, en Oasingaleane 3-5 (1887), met
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dakkapel. Douma Stins (Buorren 19) is een eenlaags huis uit 1907, waarvan de naam
herinnert aan de in 1845 gesloopte Douma Stins. Andere vroeg-20ste-eeuwse eenlaags
huizen zijn Bredijk 17 (circa 1915), een deels gepleisterd pand met erker en gebroken
kap, Bredijk 20 (circa 1915) en het door B.J. Gros ontworpen huis Bredijk 11 (1923)
met portiek. Zakelijk-expressionistische vormen hebben de woonhuizen Foekjesteech
25 (1933), Bredijk 9 (circa 1935) en De Weyde Blick (Boarnsweachsterdyk 5; circa
1935), een villa met kantoor naar ontwerp van A. Goodijk.
De poldermolen ‘De Sweachstermole’ (Boarnsweachsterdyk 3) is een achtkantige
stellingmolen met gepotdekselde onderbouw en een met riet beklede romp en kap,
voorzien van een vijzel. Gebouwd in 1782 als korenmolen, heeft men de molen later
omgebouwd voor de bemaling van de Grote Polder Langweer, Dijken en Boornzwaag.
Vanaf 1925 is de bemaling overgenomen door het naastgelegen kleine elektrische
gemaal.
De klokkenstoel van Legemeer (Legemeersterweg 6), gelegen ten zuiden van
Langweer, staat op een omgracht kerkhof. Mogelijk in de 17de eeuw, maar zeker in
1720 stond hier al een klokkenstoel. De huidige houten stoel met helmdak is een
herbouw uit 1972. Erin hangt een door Jan Crans gegoten klok (1722).
Dijken (Diken). Klein vaartdorp ten zuidwesten van Langweer. Op het kerkhof
(Dijken 12) staat een houten klokkenstoel met helmdak. Interessante boerderijen zijn
de stelpboerderij Dijken 11 (1884) en de kop-rompboerderij Dijken 18 (circa 1885)
met onderkelderd voorhuis.

Leeuwarden (Ljouwert)

Leeuwarden, Stadsplattegrond uit 1603

Hoofdstad van de provincie. Leeuwarden ontstond als een nederzetting op een
noord-zuid gerichte kwelderwal bij de monding van de Ee in de toenmalige Middelzee.
Iets westelijker lag de terp Oldehove, die vanaf de late 9de eeuw plaats bood aan de
St.-Vituskerk, maar die waarschijnlijk eerder bewoond was geweest. In de 9de eeuw
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of kort daarvoor kwam de bewoningskern Nijehove tot ontwikkeling op een terp ten
noorden (Kleine Hoogstraat e.o.) en een terp ten zuiden (Grote Hoogstraat e.o.) van
de toenmalige Eemonding ter hoogte van het huidige Gouverneursplein. De vroegste
vermelding van de naam Leeuwarden dateert uit de 11de eeuw.
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Leeuwarden, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

(Herv.) Grote of Jacobijnerkerk en Kosterij (zie p. 193)
Oldehove (p. 195)
Waalse kerk (p. 196)
Westerkerk en Patershuis (p. 196)
Evang. Luth. kerk (p. 196)
Doopsgez. kerk (p. 196)
synagoge (p. 197)
R.K. St.-Bonifatiuskerk (p. 197)
St.-Elisabethgesticht (p. 198)
(Geref.) Noorderkerk (p. 198)
Leger des Heilsgebouw (p. 198)
Nieuwe Stads Weeshuis (p. 198)
Oud St. Anthony Gasthuis (p. 198)
Nieuw St. Anthony Gasthuis (p. 199)
Stads-Armhuis (p. 199)
Diaconessenziekenhuis (p. 199)
Kanselarij (p. 199)
Waag (p. 200)
Stadhuis en Hoofdwacht (p. 200)
Provinciehuis (p. 201)
Prins Frederikkazerne (p. 202)
Infirmerie (p. 202)
Manege (p. 202)
Paleis van Justitie (p. 202)
Strafgevangenis (p. 203)
Kantongerecht en ijkkantoor (p. 203)
Beurs annex Waag (p. 203)
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Post- en telegraafkantoor (p. 203)
bibliotheek (p. 203)
schoolgebouw Groeneweg (p. 203)
Middelbare school voor meisjes (p. 203)
schoolgebouw Raadhuisplein 25 (p. 203)
schoolgebouw St.-Anthonystraat 6 (p. 203)
Gemeentelijke school nr. 1 (p. 203)
Gymnastiekschool nr. 4 (p. 204)
Joodse school (p. 204)
Stedelijk Gymnasium (p. 204)
Stadhouderlijk hof (p. 204)
Stadhouderlijke rijschool en stallen (p. 205)
Princessehof (p. 205)
Boshuisen Gasthuis (p. 206)
Luilekkerlandkameren (p. 206)
Marcelis Goverts Gasthuis (p. 206)
Gabbema Gasthuis (p. 206)
Coulonhuis (Fryske Akademy) (p. 210)
Eysingahuis (Fries Museum) (p. 211)
Centraal Apotheek (p. 214)
C & A (p. 214)
kantoor Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij (p. 215)
bijkantoor Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht (p. 215)
telefoonkantoor Ribbing van Bork (p. 215)
Friesche Bank (p. 215)
Friesland Bank (p. 215)
pakhuis Nieuweburen 137 (p. 216)
jalouzieënwerkplaats & Water- en Vuurhuisje (p. 216)
papierfabriek 't Springend Hert (p. 216)
kaashandel Leeuwarder Kaashandel Bodegraven (p. 216)
kunstsmederij J. Kroes (p. 216)
Station (p. 216)
1e Kanaalbrug (p. 217)
Oosterbrug (p. 217)
Mercuriusfontein (p. 217)
Pier Pandertempeltje (p. 217)

In de 11de of 12de eeuw werd de nederzetting beter beveiligd tegen het zeewater
door de aanleg van een zeekade of dijk, die het tracé Wirdumerdijk, St.-Jacobsstraat,
Beijerstraat en het westelijke deel van de Grote Kerkstraat richting Oldehove volgde.
Een zijl tussen de St.-Jacobsstraat en Beijerstraat zorgde voor de uitwatering van de
Ee. Na het verlanden van de Middelzee in de 13de eeuw heeft men het gebied ten
westen van de St.-Jacobsstraat ingedijkt en de Ee verlengd met een gracht naar een
nieuwe zijl aan de zuidzijde van het Herenwaltje. Op de terp Oldehove werd de
houten St.-Vituskerk eind 10de of begin 11de eeuw in steen herbouwd. Toch vond
de stedelijke ontwikkeling van Leeuwarden in eerste instantie niet hier plaats maar
in Nijehove, waar in de late 12de eeuw een aan Maria gewijde parochiekerk werd
gesticht (gesloopt 1765) en in 1245 een dominicanenklooster. Leeuwarden, inmiddels
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uitgegroeid tot handelsnederzetting, verwierf in de 13de eeuw zelfstandigheid binnen
de grietenij Leeuwarderadeel.
Aansluitend op de Ee en het Vliet - een uit oostelijke richting in de Ee uitkomende
waterloop - werd in de 14de eeuw een verbindingsgracht gegraven, nu nog herkenbaar
in het tracé van Voorstreek en Kelders. Aan de zuidzijde vormde de Weaze de
verbindingsgracht met het riviertje de Potmarge. De zuidelijke stadsgracht werd later
in westelijke
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richting doorgetrokken: de Nieuwestad. Eind 14de eeuw was de stad omgracht langs
het tracé: Naauw, begin Nieuwestad, Bagijnesteeg, St.-Anthonystraat, Perkswaltje,
Nieuweburen, Voorstreek, Tuinen, Turfmarkt, Tweebaksmarkt, Druifstreek,
Zwitserswaltje en Weaze. Direct ten noordoosten van deze stadskern kwam in de
14de eeuw bij de Camminghastins de buurtschap Hoek tot ontwikkeling. Oldehove
en Hoek kwamen tussen 1426 en 1435 onder hetzelfde recht als de stedelijke kern
Nijehove. Het economisch centrum verschoof in de late middeleeuwen van de
Hoogstraten naar de grachtenas Voorstreek, Kelders, Naauw en Nieuwestad, waar
koopmanshuizen werden gebouwd. Aan de zuidzijde van de Nieuwestad werd de
waag gevestigd. Tussen 1481 en 1494 werd een nieuwe stadsgracht gegraven die de
15de-eeuwse uitbreidingen van het oude centrum én de terp Oldehove en de
buurtschap Hoek omsloot, waarmee de omvang van de huidige binnenstad was
bereikt. De stad kreeg wel enkele land- en waterpoorten, maar geen volledige stenen
ommuring. In 1504 riep hertog Albrecht van Saksen Leeuwarden uit tot hoofdstad
van Friesland, hetgeen werd bekrachtigd door de vestiging van het Hof van Friesland.
Voor Leeuwarden betekende dit een belangrijke impuls. Aan de Turfmarkt en
Tweebaksmarkt kregen in de loop van de 16de eeuw enkele gewestelijke instellingen
hun plaats: de Kanselarij, het Landschapshuis (gesloopt 1849) en het Collegie of
provinciehuis. Het blokhuis dat in 1499 door hertog Albrecht aan de zuidoostzijde
van de stad was opgericht, werd in 1580 gedeeltelijk ontmanteld, waarna ten noorden
daarvan - in het zogeheten Herenhof - de Kruisstraat, de Nieuwe Oosterstraat en de
nieuwe Keizersgracht werden aangelegd.
Na de Reformatie in 1580 werd de Jacobijnerkerk de hoofdkerk van de stad. De
in verval geraakte St.-Vituskerk sloopte men in 1596, met uitzondering van de in
1529-'32 opgetrokken maar onvoltooide kerktoren, de Oldehove. Door confiscatie
van de kloosters kwamen nieuwe terreinen voor huizenbouw beschikbaar. Zo werden
eind 16de en begin 17de eeuw de Bredeplaats, Achter de Grote Kerk, Bollemanssteeg,
Nieuwesteeg en Heerestraat aangelegd. Verder moderniseerde men de stadswal door
de aanleg van een ring van bastions; rond 1583 de Amelandsdwinger en het
Hoeksterbastion aan de noordoostzijde, de overige bastions rond 1620. Ter plaatse
van het Zaailand kwam in het eerste kwart van de 17de eeuw een kleine
stadsuitbreiding tot stand; hier werd de oude buitengracht tot binnengracht
(Heerengracht). Het belang van de stad als bestuurlijk centrum werd vergroot door
de komst van de eerste Friese stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau-Dietz (‘Us
Heit’) in 1584. Aan het Hofplein werd het stadhouderlijk hof ingericht, dat tot het
vertrek van stadhouder Willem IV naar Den Haag in 1747, aan de stad allure
verleende. Het stadhuis, oorspronkelijk gevestigd aan de Grote Hoogstraat, werd in
1618 verplaatst naar het Raadhuisplein, tegenover het stadhouderlijk hof. In 1791
verloor Leeuwarden de status van vestingstad, waarna men tussen 1818 en 1859 de
stadspoorten afbrak en de omwalling en de bastions afgroef en omvormde tot kaden
en wandelgebieden. De vorm van de bastions bleef herkenbaar. De Prinsentuin - de
voormalige stadhouderlijke lusthof - en de aangrenzende bastions veranderde men
in een publiek park.
Een ingrijpende wijziging aan de noordzijde van de binnenstad kwam in 1859-'60
tot stand ten behoeve van de scheepvaart: bij de Camstraburen werd een korte, rechte
verbinding gegraven tussen de Dokkumer Ee en de Noorder Stadsgracht. De gedempte
Noorderkade werd de Noorderweg en de Reindersbuurt en de Arendstuin kwamen
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binnen de stadsgracht te liggen. In de zuidwesthoek van de binnenstad werd de
Heerengracht gedempt (1846), waardoor een groot plein ontstond dat vanaf 1894 als
Wilhelminaplein bekend staat. Hier verrees het nieuwe Paleis van Justitie (1846-'51).
Uit hygiënische overwegingen dempte men verder onder meer de noordtak van de
Keizersgracht (1845; rest 1957), de gracht bij Perkswaltje en Nieuweburen (1863-'64),
de Oude Gracht (1870) - nu St.-Anthonystraat/Bagijnesteeg - de gracht van
Wortelhaven via Eewal tot Nieuwestad (1884) en de gracht van de
Turfmarkt-Tweebaksmarkt-Druifstreek-Zwitserswaltje (1894).
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Leeuwarden, Binnenstad vanuit het westen

In het tweede kwart van de 19de eeuw kreeg Leeuwarden door de verbetering van
bestaande wegen en de aanleg van nieuwe Rijksstraatwegen betere verbindingen met
Overijssel (1827-'29), Groningen (1830-'31), Harlingen (1842), Sneek (1842), Lemmer
(1846) en Stiens (1846-'47). Leeuwarden ontwikkelde zich ook tot een
spoorwegknooppunt met verbindingen naar Harlingen (1863), Groningen (1866),
Zwolle (1868), Staveren (1885) en Dokkum (1901); rond 1900 kwam er ook een
tramverbinding met het noordwesten van de provincie tot stand.
De industriële ontwikkeling van Leeuwarden bleef beperkt van omvang en was
voornamelijk gericht op de agrarische sector, met onder meer enkele cichoreifabrieken,
zuivelfabrieken en een strokartonfabriek. Ten behoeve van de handel in agrarische
producten bouwde men een nieuwe graanbeurs met zuivelwaag (1878-'80) aan de
Wirdumerdijk.
In de 19de eeuw groeide de bevolking van Leeuwarden. Er werden
arbeiderswoningen en herenhuizen gebouwd in aansluiting op de bestaande
singelbebouwing langs de Ooster- en Zuidergrachtswal, de ‘uitbuurten’ langs de
Dokkumer Ee en het Vliet en de uitvalswegen. Het gebied tussen de zuidelijke
stadsgracht en het station (Stationskwartier) werd planmatig ingericht in de jaren
1868-'69 naar een ontwerp van stadsarchitect Th.A. Romein. Aan en nabij de recht
getrokken Zuider Stadsgracht verrezen in de jaren daarop herenhuizen (Willemskaden)
en villa's (Sophialaan). Eind 19de eeuw ontstond aan de noordwestzijde van de stad
de eerste aanzet van de Transvaalwijk in aansluiting op de al in 1830-'33 gestichte
Alg. begraafplaats. Aan de zuidoostzijde van de stad was de aanleg van het Nieuwe
Kanaal rond 1895 - ter vervanging van het smalle en kronkelige Vliet - de basis voor
een nieuwe wijk die tussen 1896 en 1910 vorm kreeg. In het begin van de 20ste eeuw
kwamen in aanvulling op de laat-19de-eeuwse schilbebouwing aan de oost- en
westzijde nieuwe wijken (Westerparkwijk, Vogelbuurt) tot stand. Verder realiseerde
men de eerste sociale woningbouwprojecten; de Indische Buurt en de Saskiastraten
aan de oostzijde van de stad, de Hollanderwijk ten zuiden van het spoor.
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Het door Gemeentewerken opgestelde voorlopige uitbreidingsplan uit 1920 en de
definitieve versie in 1930 waren vooral van invloed op de ontwikkeling van het
stratennet van de buitenwijken. De toename van het verkeer leidde tot het plan voor
een oost-west gerichte verkeersdoorbraak door de binnenstad, maar verder dan de
verbreding van de
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Leeuwarden, (Herv.) Grote of Jacobijnerkerk, plattegrond

Peperstraat en de Paardenpijp in 1931 is het niet gekomen.
Na de Tweede Wereldoorlog bouwde men bij de groei van de stad in eerste instantie
voort op het oude uitbreidingsplan. Bij gemeentelijke herindelingen tussen 1944 en
1984 werden aan alle zijden van de stad, maar vooral aan de zuidzijde, gebieden
toegevoegd. Rondom de binnenstad konden hierdoor een ringweg en nieuwe
woonwijken worden gerealiseerd. Ondanks de omringende nieuwbouw bleven de
dorpskern van het oude Huizum en de oude uitbuurt daarvan bij de Schrans,
herkenbaar. Andere belangrijke veranderingen zijn het rond 1951 aan de zuidzijde
van de stad gegraven Van Harinxmakanaal, de demping van het Vliet (1969-'71) en
de herinrichting van het stationsgebied en de omgeving van het Zaailand met
grootschalige gebouwen vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Bij de Oldehove
is in 1994 een groot nieuw stadskantoor geopend. Leeuwarden is een beschermd
stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of Jacobijnerkerk (Jacobijnerkerkhof 95) [1] is een grote
driebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, tussen circa 1275 en 1310 gebouwd
bij een dominicanenklooster, dat rond 1245 werd gesticht. Sinds de Reformatie is
het de hoofdkerk van de stad. De oorspronkelijk tweebeukige kerk had een smalle,
vensterloze noordbeuk aan de zijde van het klooster. De van deze fase behouden
delen van het schip en het koor hebben rijk geprofileerde natuurstenen
vensteromlijstingen en een - deels met terracotta elementen uitgevoerd - spitsboogfries
langs de dakrand. De oorspronkelijke sporenkap met blokkeels is mogelijk in de
14de of anders begin 16de eeuw versterkt met zwaardere gestapelde jukken. De
pijlers tussen middenschip en noordbeuk zijn in de 15de eeuw gewijzigd. Eind 15de
eeuw heeft men het noordkoor van het hoofdkoor
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afgescheiden en in twee lagen verdeeld. De met dwarskappen en topgevels met
blindnissen opgetrokken zuidbeuk is in twee fasen toegevoegd. In 1504 (d) kwamen
de drie oostelijke traveeën tot stand, toen nog als afzonderlijke kapellen. De meest
westelijke travee werd in 1521 (d) toegevoegd. Aan de zuidoostzijde is kort na 1504
een sacristie opgetrokken, die in 1663 werd voorzien van een classicistisch poortje.
Het koor heeft een classicistische ingangspoort uit 1662 - het zogeheten Oranjepoortje
- met twee omrankte getordeerde corintische zuilen en een koperen oranjeboom op
een houten fronton (gerestaureerd in 1948). Begin 19de eeuw heeft men de noordbeuk
voorzien van vensteropeningen en kreeg vrijwel de gehele kerk nieuwe ramen. Bij
de kerkrestauratie in 1972-'78, onder leiding van architectenbureau Wiersma en
Brugman, zijn de 19de-eeuwse bepleistering en enkele aanbouwsels verwijderd en
heeft men het laat-middeleeuwse houten Angelustorentje met naaldspits
gereconstrueerd.
Het interieur van de kerk wordt gedekt door houten tongewelven. Het
laat-middeleeuwse, maar deels gewijzigde, houten gewelf van middenschip en koor
vertoont nog gewelfschilderingen met vierpassen en keperbanden en een Madonna
met twee engelen. De houten

Leeuwarden, (Herv.) Grote of Jacobijnerkerk, interieur (1981)
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gewelven van de noord- en de zuidbeuk kwamen begin 19de eeuw in de plaats van
stenen voorgangers. Bij de laatste restauratie is in het afgescheiden zijkoor (nu
consistorie) het huidige houten gewelf aangebracht. De voorm. sacristie of
Broodkapel, zo genoemd wegens de daar vanaf de 17de eeuw lange tijd
georganiseerde brooduitdelingen, heeft vroeg-16de-eeuwse stenen netgewelven,
waarvan de sluitstenen zijn voorzien van - opnieuw gepolychromeerde - wapens van
Friesland en Saksen. Op de zuidmuur van het schip bevinden zich fragmenten van
apostelfiguren en de profeet Jesaja (1575), toegeschreven aan Adriaan van
Cronenburgh, en in een dichtgezette
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vensternis in de oostwand een Madonna met kind (begin 16de eeuw). De schilderingen
zijn in 1978-'79 gerestaureerd.
In de grafkelder onder het koor vonden vanaf 1588 de Friese Nassau's hun laatste
rustplaats, vanaf eind 17de eeuw in de benedenruimte van het afgescheiden zijkoor.
De grafmonumenten zijn in 1795 vernield. Bij de restauratie van het koor in 1948
heeft men een reconstructie gemaakt van het hoofdkoor als grafkapel. Op een nieuwe
houten tombe - tevens toegang tot de grafkelder - zijn de teruggevonden
wapenschilden van hoofd- en voeteneind van het grafmonument van Anna van Oranje
(† 1588) geplaatst.
Tegen de wanden bracht men de wapens en namen van in de kerk bijgezette leden
van het huis van Nassau-Dietz aan en is het grafmonument van Willem Lodewijk (†
1620) in geschilderde vorm gereconstrueerd. De gebrandschilderde koorramen zijn
van C. Reisma (1963) en D. Osinga (1972).
Bij de restauratie zijn de 19de-eeuwse interieurwijzigingen grotendeels ongedaan
gemaakt. Zo is ook de in 1842 opgedeelde en omgebouwde Prinsenkraak - sinds
1813 bekend als Koningskraak - zoveel mogelijk gereconstrueerd. Dit gestoelte voor
leden van het huis Nassau-Dietz is gemaakt rond 1696 door kistenmaker Joucke
Jouckes, mogelijk met snijwerk van Pieter Nauta. De preekstoel (derde kwart 17de
eeuw) bevat enkele, later toegevoegde, gesneden panelen van de Koningskraak. Het
hoofdorgel is gebouwd door Christiaan Müller (1724-'27), met beeldsnijwerk van
Jacob Sydzes Bruinsma en Gerbrand van der Haven. Verder bevat de kerk een positief
van Johan Meister (1766), een door F.C. Smits gebouwd koororgel (1850), een door
P.J. Gabriël voor ds. J.H. Nieuwoldt vervaardigde graftombe (circa 1812), restanten
van een galerijgestoelte (1825) - nu bij de opgang naar het orgel - en delen van een
doophek (1842), hergebruikt in het huidige liturgisch centrum.
Van het ten noorden van de kerk gelegen klooster bevinden zich nog fragmenten
in de bebouwing langs de Monnikemuurstraat. Het belangrijkste restant is echter de
Kosterij (Bredeplaats 4), waarvan de kern teruggaat tot de tweede helft van de 13de
eeuw en de 14de eeuw.

Leeuwarden, De Oldehove
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Aan de oostzijde van dit gebouw bevinden zich delen van de laat-middeleeuwse
kloostergang, deels gedekt met kruisribgewelven, deels met stergewelven (16de
eeuw). De venstertraceringen van de kloostergang zijn in 1850 vervangen door houten
vensters. In de 17de eeuw is de gang van de kerk afgesneden door de aanleg van het
straatje Achter de Grote Kerk. De deels in Vlaams verband opgetrokken gevels van
de gerestaureerde kosterij vertonen sporen van diverse verbouwingen. De huidige
vorm dateert van circa 1750 toen de verdieping werd verlaagd en nieuwe vensters
zijn aangebracht; de zuidgevel is rond 1800 vernieuwd. Het in 1975-'78 gerestaureerde
gebouw is tegenwoordig verbonden met de kerk door een in 1984 opgetrokken
bouwdeel.
De Oldehove (Oldehoofsterkerkhof 1) [2] is de onvoltooid gebleven toren van de
in 1595-'96 wegens bouwvalligheid gesloopte St.-Vituskerk. Deze laatgotische
torenromp van drie geledingen met overhoekse steunberen en een driezijdig gesloten
traptoren verrees in 1529-'32 onder leiding van Jacob van Aken en - na diens dood
- Cornelis Frederiksz. Verzakkingen tijdens de bouw leidden tot een scheefstand die
men met enkele knikken in het opgaand werk heeft proberen te corrigeren, maar die
in 1532 dwong tot het staken van het werk. De geplande stenen gewelven in de toren
zijn niet uitgevoerd en de hoge vensters en doorgangen zijn in 1599 dichtgezet,
waarschijnlijk met stenen van de ge-
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sloopte St.-Vituskerk. In de zuidgevel is in 1866 de laat-16de-eeuwse maniëristische
grafzerk van Pieter van Dekama († 1568) en Catharina van Loo († 1581) ingemetseld.
In de toren hangen twee klokken, de ene gegoten door Hans Falck (1633), de andere
door Jacob Noteman (1636). In het torenportaal staat een klok van Cornelis
Waghevens (1541), afkomstig uit de Nieuwe Toren (gesloopt 1884). De toren is
diverse keren hersteld en gerestaureerd, waaronder in 1910-'11 onder leiding van
W.C.A. Hofkamp en rond 1975.
De Herv. kerk van Huizum (Huizum-Dorp 67) wordt nu omringd door een
zuidelijke buitenwijk van Leeuwarden. Deze gepleisterde eenbeukige kerk,
oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper, heeft een vijfzijdig gesloten koor
en een ongepleisterde zadeldaktoren van drie geledingen met topgevels voorzien van
blindnissen. De kerk gaat blijkens aangetroffen tufsteenresten mogelijk tot de 12de
eeuw terug, maar is in de late middeleeuwen verbouwd en in de 19de eeuw gepleisterd
en voorzien van nieuwe ramen. De scheefgezakte toren is in oorsprong waarschijnlijk
13de-eeuws, maar later verhoogd, enkele malen hersteld en in 1958 gerestaureerd.
Aan de herstellingen herinneren in de zuidgevel een gevelsteen met het jaartal 1626
en de jaartalankers ‘1655’. In de toren hangen twee klokken: de ene gegoten door
Geert van Wou II (1529) en de andere door Thomas Both (1582).
Het interieur wordt gedekt door een laat-middeleeuws houten tongewelf op
trekbalken met korbeelstellen. De gesneden gewelfschotels zijn voorzien van
passiesymbolen. Tot de rijke inventaris behoren een renaissance-preekstoel (midden
16de eeuw), een doophek (eind 16de eeuw), een doopbekken (1604), drie 17de-eeuwse
overhuifde herenbanken, enkele oude kerkbanken en een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1849). Op het kerkhof ligt onder meer een fraaie zerk voor Battaerd
van Asbeck (circa 1800).
De voorm. Waalse kerk (Grote Kerkstraat 222) [3] hoorde oorspronkelijk bij het
St.-Catharina- of Witte Nonnenklooster en is in 1507 gesticht door Welmoed Hermans,
dochter van de Leeuwarder stadssecretaris Herman Oddoz. De eenbeukige kerk werd
gebouwd na de opname van het klooster in de dominicanenorde in 1525 en werd
rond 1530 voltooid. Geruime tijd na de Reformatie werd het gebouw aan de Waalse
gemeente overgedragen. Het koor en het schip van de kerk werden daarbij door een
muur gescheiden. In 1839 brak men het koor af. In de dakruiter boven de voorgevel
hangt een door Jurjen Balthasar gegoten klok (1661). Het huidige gepleisterde uiterlijk
dateert van herstellingen in 1836-'37. Verschillende kerkgemeenten gebruiken
momenteel het in 1986 gerestaureerde gebouw.
Het interieur wordt gedekt door een gestuct tongewelf. Tot de inventaris uit circa
1660 behoren de preekstoel en een overhuifde herenbank. Het door J.M. Schwartsburg
gebouwde orgel (1737-'40; verbouwd 1854) staat op een rijk versierde balustrade in
Lodewijk XIV-vormen, voorzien van de wapens van Willem Carel Hendrik Friso
(Willem IV) en Anna van Hannover (de schenkster van het orgel). Deze balustrade
heeft men rond 1765 uitgebreid met twee smalle gaanderijen (kraken) langs de
wanden.
De buurpanden ten oosten van de kerk bevatten nog restanten van het na de
Reformatie opgeheven klooster. Zo heeft het gepleisterde pand Grote Kerkstraat 228
een vroeg-16de-eeuwse kern met muurwerk in kloostermoppen en rooswinkels,
samengestelde balklagen, enkele geprofileerde consoles en resten van de
kapconstructie uit de bouwtijd.
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De voorm. Westerkerk (Bagijnestraat 59) [4] bestaat uit twee hoge, driezijdig
gesloten beuken van gelijke hoogte. De zuidbeuk was oorspronkelijk de kerk van
het begin 16de eeuw binnen de stad gevestigde St.-Annaconvent van de Grauwe
Begijnen. Na de Reformatie kreeg het gebouw diverse bestemmingen om na een
verbouwing tussen 1639 en 1643 als protestantse kerk te gaan dienen - nu onder de
naam Westerkerk. De noordbeuk werd in 1681-'84 toegevoegd. Bij een verbouwing
in 1845-'46, naar plannen van Th.A. Romein, kreeg de zuidbeuk een bepleistering
en werden de vensters gewijzigd. Het interieur is ingrijpend gewijzigd bij de
verbouwing tot theater in 1991. De 17de-eeuwse kansel is in 1998 na een restauratie
teruggekeerd in het gebouw. Uit 1845-'46 dateren nog de gestucte tongewelven, de
corintische zuilen tussen de beuken en de - verkleinde - houten galerij (kraak). Het
klooster is na de Reformatie afgebroken. Het ingrijpend verbouwde Patershuis
(Bagijnestraat 57) - oorspronkelijk waarschijnlijk een 14de-eeuws dwars pand behoorde in de 16de eeuw tot het St.-Annaconvent. De tweebeukige kelder met
troggewelven op muraalbogen en achtzijdige middenzuilen is laat-middeleeuws. De
zijgevels vertonen restanten van trapgevels; de gepleisterde voorgevel heeft een
19de-eeuws uiterlijk.
De Evang. Luth. kerk (Nieuwe Oosterstraat 30) [5] is een zaalkerk met sobere
tuitgevel, oorspronkelijk gebouwd rond 1681 en in 1774 verbouwd tot een ruime
zaalkerk. De voorgevel is in de 19de eeuw vernieuwd, waarbij een gebeeldhouwde
gedenksteen uit 1774 is herplaatst. Het interieur wordt gedekt door een stucgewelf.
Tot de inventaris behoren onder meer een rouwbord voor Andreas Möller (1690),
mecenas bij de kerkbouw, een door Willem Groeneveld vervaardigde preekstoel
(1774) en een door de firma L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1869) met een
orgelkast uit 1774 met snijwerk van Johan Lubach. De naastgelegen pastorie (Nieuwe
Oosterstraat 28) werd in 1843 gebouwd, maar is in 1894 ingrijpend verbouwd naar
ontwerp van W.C. de Groot in neorenaissance-stijl. Inwendig bevindt zich de
consistorie met een gemarmerde houten schoorsteenmantel en dertien houten
wapenborden.
De Doopsgez. kerk (Wirdumerdijk 18) [6] is een dwars geplaatste zaalkerk uit
1760 met een ingangsportiek voorzien van dorische zuilen uit 1832. Het interieur
wordt gedekt door gedrukte tongewelven en een centrale, gedrukte koepel. De kerk
bevat een preekstoel (1786) en een door Johannes Stephanus Strümphler gebouwd
orgel (1786; vernieuwd in 1858), beide afkomstig uit de Doopsgez. kerk ‘De Zon’
te Amsterdam (1812). Het op een binnenterrein gelegen gebouw kreeg door de sloop
van een huis aan de Wirdumerdijk in 1832 een voorplein, afgesloten door een ijzeren
hek met hardstenen posten.
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De voorm. synagoge (Sacramentsstraat 19) [7] is in 1803-'05 gebouwd naar
ontwerp van G. van der Wielen en vervolgens in 1865 uitgebreid naar plannen van
F. Stoett. In de toen opgetrokken voorgevel in neoclassicistische stijl zitten
gevelstenen met Hebreeuwse teksten (Psalm 45:16 en Ezechiël 11:16). De inventaris
is in 1964 naar een synagoge in Israël overgebracht. Het in 1975-'77 gerestaureerde
gebouw dient thans als danscentrum. In aangrenzende ruimten is in 1980 een kleine
synagoge opengesteld, waarvoor uit de synagoge van Gorredijk de inventaris in
empire-vormen (1807) is overgenomen.

Leeuwarden, R.K. St.-Bonifatiuskerk
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Leeuwarden, R.K. St.-Bonifatiuskerk, plattegrond

De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 20) [8] is een driebeukige basilikale
kruiskerk met lagere, achtzijdige koorapsis, aangebouwde sacristie, driebeukig
transept, dakruiter en een vierzijdig gesloten doopkapel aan de voet van de hoge
westtoren. Deze neogotische kerk kwam in 1882-'84 tot stand naar ontwerp van
P.J.H. Cuypers met J.D. van der Weide als opzichter. De koorapsis is geïnspireerd
op die van de kathedraal van Trondheim en heeft inwendig een smalle omgang en
gestucte netgewelven. Het rijk gedecoreerde kerkinterieur wordt gedekt door
kruisribgewelven op bundelpijlers. De preekstoel (circa 1700) is waarschijnlijk
afkomstig van de voorm. Jezuïetenstatie aan de Vleesmarkt. Tot de inventaris uit de
bouwtijd behoren: het hoofdaltaar, ontworpen door Cuypers en vervaardigd door de
firma R. Brunn te Münster, het
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Bonifatiusaltaar door F.W. Mengelberg, twee andere zijaltaren en een communiebank.
Het Anna-altaar heeft een 16de-eeuws beeld van Anna te Drieën, voorzien van een
neogotische polychromie. Verder bevat de kerk onder meer een orgel van de firma
Adema (1899, vergroot 1942), kruiswegstaties door W. Gerards (1920) en een
doopvont door J. en L. Brom (1930). In het koor staat een kabinetorgel van A.
Cavaillé-Coll, (1887; aangekocht 1984). De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd
door H. Geuer en de firma Nicolas.
De neogotische toren heeft een stenen onderbouw bestaande uit drie vierkante
geledingen en een achtzijdige geleding en is voorzien van een traptoren. De achtzijdige
houten bovenbouw wordt gevormd door een lantaarn en een hoge spits met drie
omlopen. Cuypers heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door de
Nieuwekerkstoren te Delft. De torenspits is in 1976 van de toren gewaaid en is in
1980 herplaatst.
De voorm. westpastorie (Bonifatiusplein 21-21b), nu Titus Brandsmahuis, is
gebouwd in 1884 en diende slechts tot 1887 als pastorie. Het grote blokvormige
gebouw met zijportaal, ronde traptoren en een dwarse achterbouw met trapgevels
werd gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in rijk gedecoreerde neogotische
stijl. Vanaf 1887 tot 1935 diende het als ziekenhuis. In 1935 werd een nieuw
ziekenhuis geopend; het door Ed. Cuypers ontworpen Bonifatius Hospitaal (Mr. P.J.
Troelstraweg 78). Aan de achterzijde van de kerk staat de voorm. oostpastorie
(Amelandsdwinger 1-7), opgetrokken in 1887 ter vervanging van de oorspronkelijke
pastorie naar een ontwerp met neorenaissance- en neogotische vormen van J.D. van
der Weide.
Het voorm. St.-Elisabethgesticht (Grote Kerkstraat 83-117) [9] is een
kloostercomplex met school, gebouwd bij het Jacobijnerkerkhof op de plaats waar
tot 1765 de parochiekerk van St. Marie van Nijehove stond. Na de vestiging van het
klooster in 1852 kwam het huidige complex tussen 1881 en 1902 in fasen tot stand
in neogotische vormen naar plannen van W. te Riele. Aan de zijde van de Grote
Kerkstraat bouwde men in 1889 de neogotische R.K. St.-Luciaschool. Het complex
verloor de oorspronkelijke functies in 1977 en is in 1987-'89 omgebouwd tot
woningen.
Overige kerken. Verscholen op een binnenterrein staat de voorm. (Geref.)
Noorderkerk (achter Grote Kerkstraat 31B) [10], een uit 1888-'89 daterende zaalkerk
in neorenaissancevormen naar ontwerp van W.C. de Groot. Het gebouw bevat een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1895), waarvan het front is ontworpen
door De Groot. Van zijn hand is ook het neorenaissance-ingangsportaal tot het
binnenterrein. Het kerkgebouw is momenteel in gebruik als gehoorzaal (It Aljemint)
van de Fryske Akademy. De tot wooneenheden verbouwde voorm. Chr. Geref. kerk
(Wijbrand de Geeststraat) uit 1911 vertoont rationalistische stijlkenmerken.
Eenvoudiger is de in 1915 in rationalistische vormen gebouwde Vrij Evang. kerk
(Molenpad 5). In rationalistische en vroegexpressionistische vormen kwam in 1921-'23
de (Geref.) Koepelkerk (Vredeman de Vriesstraat 24a) tot stand, naar ontwerp van
Tj. Kuipers. Het interieur van deze kerk met centrale, afgeplatte koepel is goed
behouden. Het door J. Vermeulen gebouwde orgel (1935) is in 1977 overgebracht
uit de H. Hartkerk te Tilburg. De orgelkast wordt bekroond door oudere beelden
(circa 1790) van een orgel uit Heerenveen. De zakelijk-expressionistische (Geref.)
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Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10), gebouwd in 1929-'31 naar ontwerp van E. Reitsma,
wordt gekenmerkt door een bijzondere

Leeuwarden, R.K. St.-Johannes de Doperkerk

hoofdopzet en gevelindeling. Opmerkelijk is ook de opzet van de R.K. St. - Johannes
de Doperkerk (Huizumerlaan 23) uit 1932-'34, naar een ontwerp in traditionalistische
vormen van H.P.J. de Vries. Opvallend zijn de hoge viering, de meervoudig versneden
steunberen en de in hoogte verschillende zadeldaktorens aan weerszijden van het
ingangsportaal. De R.K. St.-Dominicuskerk (Harlingerstraat 26) is een driebeukige
kruiskerk voorzien van een vieringtoren en een westtoren met onderdoorgang,
ongelede onderbouw en een opengewerkte achtzijdige lantaarn met spits. Het ontwerp
van deze in expressionistische vormen opgetrokken kerk uit 1935-'37 is van H.C.M.
van Beers, met assistentie van A. Witteveen. Tot de inventaris behoren een neobarokke
preekstoel uit de gesloopte Dominicuskerk en een laat-15de-eeuws Mariabeeld,
genaamd O.L. Vrouw van Leeuwarden. In 1954 naar ontwerp van A.C. Nicolai en
A.J. Feddema gebouwd is de (Geref.) Goede Herderkerk (Mr. P.J. Troelstraweg 49),
een zaalgebouw met afgeschuinde hoeken en hoog opgaande, puntvormig beëindigde
vensters. Ten slotte is nog van belang het Leger des Heilsgebouw (Tuinen 14-16)
[11] uit 1936, uitgevoerd in expressionistische vormen naar plannen van L. Reinalda,
in samenwerking met J.C. Bakker.
Het voorm. Nieuwe Stads Weeshuis (Jacobijnerkerkhof 1) [12] werd in 1675
gesticht ter plaatse en met behoud van delen van het oude pesthuis. Het carrévormige
complex met binnenplein kreeg aan de zijde van het Jacobijnerkerkhof een ionisch
poortje. In 1884-'88 heeft men de oude westvleugel vervangen door een nieuwe
vleugel met rijke neorenaissancegevel naar plannen van A.T. van Wijngaarden. Het
weeshuis is in 1953 gesloten en huisvest sinds de herinrichting en restauratie in
1984-'86, het Fries Natuurmuseum (Schoenmakersperk 2). De hoofdingang is toen
verplaatst naar de westvleugel. De vroegere voogdenkamer bevat een monumentale
marmeren schouw met beeldhouwwerk van Hermannus van Arnhem.
Het St.-Anthony Gasthuis wordt voor het eerst vermeld in 1425. Het Oud
St.-Anthony Gasthuis
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(Grote Kerkstraat 114-210) [13] is in zijn huidige vorm in 1877-'80 opgetrokken ter
plaatse van dit laat-middeleeuwse gasthuiscomplex. Architect F. Stoett ontwierp een
U-vormig gebouw in eclectische vormen met paviljoenachtige hoeken
middenrisalieten. Van het vroegere gasthuis resteren alleen twee ingemetselde
gedenkstenen uit 1728 en 1783. De erkeruitbouw aan de Beijerstraat is in 1926
toegevoegd naar plannen van W.C. de Groot. De twee haakse tussenvleugels aan de
binnenplaats zijn ingekort tot vrijstaande panden bij de ingrijpende renovatie en
verbouw tot wooneenheden in 1988-'89 naar plannen van de Koöperatieve Architecten
Werkplaats uit Groningen. Het Nieuw St.-Anthony Gasthuis (Perkswaltje 1-39) [14]
kwam in 1862-'64 tot stand als uitbreiding op het destijds nog bestaande
laat-middeleeuwse complex. Dit in 1988-'89 gerenoveerde complex is eveneens
ontworpen door F. Stoett. Het bestaat uit een langgerekte eenlaags vleugel
(St.-Jacobsgang) met klokkenkoepeltje (1930) langs de Groeneweg en vier haakse
lage vleugels afgesloten met tweelaags paviljoens. Deze neoclassicistische paviljoens
dragen de namen en de wapens van de geslachten Burmania, Minnema, Auckema
en Wiarda, die in de 15de en 16de eeuw schenkingen aan het oude gasthuis deden.
Boven de achteringang aan de Groeneweg herinnert een gevelsteen aan de stichters
van het in 1478 opgerichte St.-Jacobsgasthuis waarvan de bezittingen in 1534
overgingen naar het Anthonygasthuis. Aan weerszijden van de lange vleugel staan
poortjes in 17de-eeuwse trant; in het oostelijke poortje zijn delen van het zogeheten
Schoenmakerspoortje hergebruikt. In de tuin aan het Perkswaltje staan twee houten
priëlen (1916 en 1927). Aan de zijde van het Schoenmakersperk staat de in 1909-'10
gebouwde tweelaags Julianavleugel (Perkswaltje 40-48) in neorenaissance-stijl naar
ontwerp van W.C. de Groot. Aan de oostzijde is uit het gesloopte oorspronkelijke
gasthuis een classicistische toegangspoort uit 1682 herplaatst, met boven het timpaan
de in 1910 toegevoegde figuren van Anthonius en twee proveniers.
Tussen de beide kernen van het gasthuiscomplex zijn de diverse afzonderlijk
toegevoegde bezittingen herkenbaar aan een ingemetselde gevelsteen met gouden
klok, attribuut van St. Anthonius Abt en symbool van de stichting. Het in 1857
aangekochte 18de-eeuwse pand Grote Kerkstraat 39 is sinds 1878 bestuursgebouw
van de instelling en is rond die tijd ingrijpend verbouwd. Het interieur bevat veel
onderdelen van die verbouwing, maar ook jugendstilonderdelen van rond 1900.
Verder zijn nog van belang de neorenaissance dienstwoningen Perkswaltje 2 (1917)
en Perkswaltje 4-6 (1894) en het voorm. wees- en ziekenhuis in enkele panden op
de hoek van het Perkswaltje en langs de Pijlsteeg; in die steeg zijn in 1929 diverse
van elders afkomstige oude gevelstenen aangebracht.
Het voorm. Stads-Armhuis (Haniasteeg 7) [15] is een sober neoclassicistisch
gebouw met vier vleugels rond een binnenplaats, gebouwd in 1879-'81 naar ontwerp
van Th.A. Romein. Het complex is in 1985-'86 verbouwd.
Het voorm. Diaconessenziekenhuis (Noordersingel 88-88g) [16] is gebouwd in
1894 naar plannen van W.C. de Groot. Bij de verbouwing tot appartementen eind
20ste eeuw, bleven vrijwel alleen de in neorenaissance-stijl uitgevoerde voor- en
zijgevels gehandhaafd. Van de latere uitbreidingen van het ziekenhuis resteert de
eveneens verbouwde beddenvleugel uit 1930-'31 naar ontwerp van H. Hoekstra in
zakelijk-expressionistische vormen.
De voorm. Kanselarij (Turfmarkt 13) [17] is gebouwd in 1566-'71 als hoogste
gerechtshof van Friesland. Na de - tijdelijke - opheffing van dat hof in 1811 was het
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gebouw onder meer in gebruik als Huis van Bewaring (1824-'91). Na een ingrijpende
restauratie in 1893-'96, onder leiding van rijksbouwmeester J. van Lokhorst, waren
hier het Rijksarchief (tot 1976), de Provinciale Bibliotheek (tot 1968) en de
Buma-bibliotheek (tot 1934) gehuisvest. Momenteel is de kanselarij onderdeel van
het Fries Museum, waarvoor aan de linkerzijde rond 1995 een moderne ingangsvleugel
is opgetrokken.
De oorspronkelijke opzet bestaat uit een brede dwarse voorvleugel met een korte
haakse achtervleugel - beide onderkelderd - en in de binnenhoek een trappenhuis
(verhoogd in 1824). Het door Bartholomeus

Leeuwarden, Kanselarij

Jansz ontworpen gebouw is uitgevoerd in rijke laat-gotische stijl en is voorzien van
natuurstenen banden en vensternissen met korfbogen; de kraagstenen van die nissen
zijn uitgevoerd in vroege renaissance-vormen. Blijkens boogaanzetten aan de rechter
zijde is het gebouw nooit helemaal voltooid. De nu excentrische, maar waarschijnlijk
als middenpartij ontworpen, ingangspartij is voorzien van een grote, rijk gelede en
gedecoreerde trapgevel. De figuratieve beelden op de treden, die de deugden
symboliseren met centraal een beeld van keizer Karel V, zijn bij de restauratie
vernieuwd. Daarbij zijn ook de huidige balustrade langs de dakrand, de
dakkapellenreeks en de arkeltoren aan de noordzijde aangebracht. Het bordes dateert
uit 1621 en is mogelijk vervaardigd door steenhouwer Jacob Dionisius; de vier
bekronende leeuwen dragen de schilden met de wapens van de kwartieren van
Friesland. Boven de ingang bevindt zich een maniëristische gevelsteen. Het interieur
bevat kelders met netgewelven op zandstenen middenzuilen, een brede spiltrap op
gemetselde siergewelven en de oude kapconstructie. De samengestelde balklagen
met geprofileerde consoles zijn bij de restauratie vrijwel geheel vernieuwd. De latere
uitbreidingen van het gebouw zijn bij de restauratie eveneens deels vernieuwd, deels
in 16de-eeuwse stijl verbouwd. Verder heeft men toen een tweede trappenhuis
toegevoegd.
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De voorm. waag (Nieuwestad 148) [18] is in 1595-'98 opgetrokken ter plaatse
van een 15de-eeuwse voorganger en heeft tot 1880 als waag voor de boter- en
kaashandel dienst gedaan. Het vrijstaande gebouw is uitgevoerd in maniëristische
vormen, maar heeft gotisch geprofileerde deuromlijstingen. Opvallend zijn de
natuurstenen sierlijst en de schildhoudende leeuwen op de hoeken boven de omgaande
hangluifel. Aan de zuidzijde bevindt zich een door de muur stekende houten evenaar
van de weegschaal. Bij een restauratie in 1884-'90 onder leiding van J.E.G.
Noordendorp is de hangluifel teruggebracht ten koste van een zuilenportiek uit 1786.
Het gebouw is in 1969-'70 opnieuw gerestaureerd.
Het stadhuis (Raadhuisplein 36) [19] is gebouwd ter plaatse van het
laat-middeleeuwse huis van de familie Auckema, dat in 1618 werd gekocht door het
stadsbestuur. Van dat huis resteert alleen de tweebeukige, deels met kruisribgewelven
gedekte kelder. In 1715 verrees naar ontwerp van stadstimmerman Claes Bockes
Balck het huidige, blokvormige drielaags gebouw in strakke classicistische stijl met
een zandstenen pronkrisaliet in Lodewijk XIV-vormen. Het bordes is gewijzigd in
1847. De pronkrisaliet wordt geflankeerd door de figuren Vrede en Gerechtigheid
van Gerbrandus van der Haven; een tekstcartouche herinnert aan de eerstesteenlegging
door Willem Carel Hendrik Friso van Nassau-Dietz. Het middenrisaliet wordt
afgesloten door een driehoekig fronton met een door Pieter Nauta gebeeldhouwd
timpaan, voorstellende de stedenmaagd geflankeerd door putti met de attributen van
Recht en Wijsheid. Het dak wordt bekroond door een achtzijdige lantaarn met
koepeldak. Hierin hangt een door Claude Fremy gegoten klokkenspel (1687),
afkomstig uit de in 1884 afgebroken Nieuwetoren aan de Grote Hoogstraat. In dit
carillon zijn onder meer klokken opgenomen van
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Johan ter Steghe (1544), Hans Falck van Neurenberg (1644) en Petrus Overney
(1689).
Van het tussen 1715 en 1724 voltooide interieur zijn verschillende delen behouden
gebleven, zoals in de vestibule een stucplafond met het stadswapen van Joseph
Barberino en Gianbatista Albisetti, een pilasterpoortje met grisaille van Freerk
Hayema en een balustertrap met snijwerk van Pieter Nauta en Benjamin Dijkstra.
Op de verdieping bevinden zich onder meer wandtapijten met voorstellingen van
vier van de vijf werelddelen door Alexander Baart en een door Freerk Hayema
beschilderde zoldering (Burgemeesterskamer) en een zwartmarmeren schouw met
allegorisch schilderstuk en een behangselschildering van Wouter Harmen Beekkerk
(Vertrekkamer). De voorm. raadkamer op de verdieping is in 1845-'47 ontstaan en
heeft een inrichting in neoclassicistische stijl naar plannen van stadsarchitect Th.A.
Romein en met stucdecoraties van J.E. Martens.
Het raadhuis is in 1760 aan de achterzijde uitgebreid met een nieuwe raadzaal, in
feite een bouwdeel met ingangspartij en hal op de begane grond en daarboven de
vergaderzaal. Het door hofarchitect Pieter de Swart gemaakte algeheel ontwerp werd
door Jan Nooteboom op onderdelen nader uitgewerkt. De iets van het Hofplein
terugliggende
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pronkgevel is uitgevoerd in Lodewijk XV-vormen. Een tekstcartouche memoreert
de eerstesteenlegging door stadhouder Willem V. Het hek aan de kleine plaats is
vervaardigd door Jochem Lange. Het in 1766 gereed gekomen rococointerieur is
gebaseerd op een ontwerp van hofarchitect Pieter de Swart. De zaal bevat een eiken
betimmering met snijwerk van Dirk Embderveld en Eilardus Swalue, een stucplafond
van Jean Baptist Singer, een marmeren schouw van Hermannus Poggeman met een
later portret van Maria Louise van Hessen Kassel (1836) en allegorische
bovendeurschilderingen van Rienk Keyert (1763-'64) naar ontwerp van Rienk
Jelgerhuis. Keyert maakte ook de grisailles boven de oorspronkelijk hier opgehangen
reeks portretten van de Friese stadhouders, die men na hun verwijdering tijdens de
Bataafse Revolutie heeft vervangen door een reeks portretten van Oranjevorsten
vanaf koning Willem I (1832). De begane grond van dit bouwdeel is rond 1930
ingrijpend verbouwd.
Achter de raadzaal bevindt zich de zogeheten Hoofdwacht (Hofplein 38). De
oorspronkelijke hoofdwacht voor de stadhouderlijke garde (tot 1747) en het stedelijk
garnizoen werd in 1688
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gebouwd. De naam is overgegaan op de in 1844-'45 tot stand gekomen nieuwbouw
voor het politiebureau (tot 1935) annex kantongerecht (tot 1879). Het door Th.A.
Romein ontworpen neoclassicistische gebouw is sinds 1988 okergeel geschilderd.
De indeling van het pand is rond 1930 ingrijpend gewijzigd. Tevens is toen een
uitbreiding op het achterterrein tot stand gekomen en heeft men een achter de
Hoofdwacht gelegen huis bij het complex getrokken. Dit in de kern 17de-eeuwse
huis heeft een voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Voor het stadhuis staat een Wilhelminaboom (1898) met rondom een sierhek,
voorzien van rijkssymbolen en oranjetwijgen, naar ontwerp van H.H. Kramer en
uitgevoerd door smederij Kroes.
Het provinciehuis (Tweebaksmarkt 52) [20] staat op de plaats van de oude woning
van de abt van het St.-Nicolaasklooster te Burgum. Dat pand diende van 1570 tot
1578 als paleis voor bisschop Cunerus Petri. In 1579 overgenomen door Gedeputeerde
Staten en omgedoopt tot ‘Collegie’ werd het vervolgens diverse keren verbouwd en
vergroot tot het huidige provinciehuiscomplex tussen Tweebaksmarkt,
Korfmakersstraat, Heerestraat en Oude Oosterstraat.
Het hoofdgebouw aan de Tweebaksmarkt kreeg in 1784 de huidige voorgevel met
ionisch ingangspoortje, geblokte kolossale pilasters en een doorbroken segmentvormig
fronton voorzien van het wapen van Friesland. De brede gevel geeft eenheid aan een
gebouw dat door samenvoeging en verhoging van een aantal panden is ontstaan. Bij
een verbouwing in 1891-'95, naar ontwerp van rijksbouwmeeester J. van Lokhorst,
kwam een nieuwe Statenzaal tot stand. Voordien

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

202

Leeuwarden, Provinciehuis, interieur Statenzaal

werden de vergaderingen van de provinciale staten gehouden in het Landschapshuis
(1594-1849) en vervolgens in het Paleis van Justitie (1851-'95).
De eerste uitbreidingen vonden plaats langs de Korfmakersstraat, waar bouwdelen
met gevels uit diverse tijden zijn samengevoegd. Achter het in 1830 toegevoegde
hoekpand staan een gevel met kolossale corintische pilasters van een bouwdeel uit
1710, een in 1908 met vroeg-17de-eeuwse onderdelen van een gesloopt pand
herbouwde trapgevel en een grote Griffievleugel uit circa 1908 in
neorenaissance-vormen naar ontwerp van H.H. Kramer. Daarna volgden nog een
nieuwe vleugel aan de Heerestraat (1970) en de modernisering en uitbreiding van
het complex naar ontwerp van architectenbureau Van G.M. van Manen en J. Zwart
(1980-'85). Tot het complex behoort nu ook het uit 1740 daterende herenhuis
Tweebaksmarkt 64, dat waarschijnlijk is gebouwd voor raadsheer Willem van
Vierssen.
Het classicistische interieur van de Collegezaal, de zaal voor het College van
Gedeputeerde staten, gaat terug tot 1784 en heeft een deels gewelfd stucplafond met
allegorische voorstellingen. Het mogelijk door Gerard de Lairesse vervaardigde
schoorsteenstuk is afkomstig uit een huis aan de Grote Kerkstraat. Uit 1894 dateren
het trappenhuis met tegellambrisering en marmeren vloer, de zogeheten Koffiekamer
in neorenaissance-stijl en de neogotische Statenzaal. De door atelier Nicolas
vervaardigde gebrandschilderde ramen van deze zaal tonen de Friese stads-, grietenijen kwartierwapens. De zaal wordt gedekt door een houten gewelf met
Polonceauspanten. Dit plafond is voorzien van de wapens van Friese grietmannen.
Aan weerszijden van de schouw - versierd met het rijkswapen en het oude en nieuwe
wapen van Friesland - bevinden zich onder meer voorstellingen uit de Friese
geschiedenis, ontworpen door Henrieux en uitgevoerd door Reclair. De
oorspronkelijke inventaris van de zaal is vervangen.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Militaire gebouwen. Op de afgegraven Amelandsdwinger staat de voorm. Prins
Frederikkazerne (Amelandsdwinger 201-595) [21]. Deze kazerne werd gebouwd in
1827-'29 naar ontwerp van G. van der Wielen. Na een verwoestende brand in 1861-'63
werd de kazerne herbouwd op de oude carré-vormige grondslag naar plannen van
J.A. Feith en A. Tutein Nolthenius. Het gebouw heeft tot 1970 als kazerne dienst
gedaan en is in 1983 verbouwd tot woningen naar plannen van de Koöperatieve
Architecten Werkplaats. Daarbij zijn aan de zijde van het binnenplein trappenhuizen
en galerijen toegevoegd. Op het deels afgegraven binnenterrein van de Wissesdwinger
staat de voorm. Infirmerie (Wissesdwinger 1) [22], gebouwd in 1837 naar ontwerp
van G. van der Wielen. Dit militaire hospitaal was tot 1851 in gebruik als tijdelijk
gerechtsgebouw. Het U-vormige gebouw kreeg in de jaren tachtig van de 19de eeuw
galerijen aan de binnenplaats en aan de noordzijde een barak voor patiënten met
besmettelijke ziekten. De Manege (Arendstuin 35) [23] is in 1856 gebouwd naar
ontwerp van Th.A. Romein in neoclassicistische vormen ten behoeve van de in
Leeuwarden gelegerde cavalerie en behoorde bij de in 1882 gesloopte cavalleriestal
uit 1848. De overkapping met Polonceauspanten is de oudst bewaard gebleven
toepassing hiervan in Nederland. De voorgevel is later vereenvoudigd.
Het Paleis van Justitie (Wilhelminaplein
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1) [24] is een blokvormig neoclassicistisch (neo-Grec) gebouw uit 1846-'51,
ontworpen door Th.A. Romein en uitgevoerd onder supervisie van
rijkswaterstaatopzichter F. Stoett. De voorgevel is voorzien van een corintische
zuilenportiek met fronton voorzien van het Rijkswapen. Oorspronkelijk bevatte het
gebouw het gerechtshof, de arrondissementsrechtbank (tot 1994) en de vergaderzaal
van Provinciale Staten (tot 1895). Het gebouw heeft twee in neoclassicistische vormen
uitgevoerde zittingzalen. In 1919 liep het gebouw ernstige brandschade op. Bij een
renovatie in het begin van de jaren zestig kwam aan de achterzijde een
nieuwbouwvleugel tot stand. Het interieur is recent hersteld.
De strafgevangenis (Blokhuisplein 41) [25] kwam tot stand in 1870-'77 naar een
ontwerp met neogotische elementen van rijksbouwmeester J.F. Metzelaar ter plaatse
van de toen gesloopte restanten van het laat-middeleeuwse blokhuis. In 1892-'94 is
nog een vleugel bijgebouwd. Het complex is uitgevoerd in een dubbele carrévorm.
De poortvleugel heeft een door twee traptorens geflankeerde ingangspoort. In 1889-'91
is aan de achterzijde het afzonderlijke Huis van Bewaring toegevoegd naar plannen
van W.C. Metzelaar. Vlakbij staat een rijtje voorm. cipierwoningen (Keizersgracht
5-13b).
Het voorm. kantongerecht annex ijkkantoor (Oosterkade 72/Droevendal 30)
[26] werd gebouwd in 1879 in een combinatie van neogotische en
neorenaissance-vormen naar ontwerp van C.H. Peters. Het ijkkantoor op de begane
grond en het kantongerecht op de verdieping kregen elk een rijk geprofileerde ingang.
De voorm. ingang van het ijkkantoor wordt bekroond door een natuurstenen leeuw
met het rijkswapen.
De voorm. beurs annex waag (Wirdumerdijk 34) [27] is een blokvormig
neoclassicistisch gebouw met een basement in rusticawerk, gebouwd in 1878-'80
naar ontwerp van Th.A. Romein. De drie bronzen ingangsdeuren, naar ontwerp van
C.A. Lion Cachet en met beeldhouwwerk van L. Zeyl, zijn in 1930 aangebracht. De
oorspronkelijke gecanneleerde ionische pilasters in pleister heeft men in 1938
vervangen door bakstenen lisenen, met guirlandes op de basementen. Na een interne
verbouwing
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rond 1980 naar plannen van R. Bullhorst is het grootste deel van het gebouw in
gebruik als Openbare Bibliotheek. De voorm. beurshal op de verdieping, die door
twee dubbele rijen corintische zuilen in drie beuken is verdeeld, heeft toen een nieuwe,
op zichzelf staande, stalen inrichting gekregen.
Postkantoren. Het neoclassicistische hoekpand Wortelhaven 100/Eewal 94 werd
in 1870-'71 als postkantoor gebouwd naar plannen van H.R. Stoett. Het werd
vervangen door het Post- en Telegraafkantoor Tweebaksmarkt 25 [28] uit 1902-'04,
naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H Peters in de voor zijn werk zo kenmerkende,
op de neogotiek geënte vormen. De gemoderniseerde centrale hal heeft nog de
oorspronkelijke, rijk bewerkte ziende overkapping, die is geïnspireerd op de kap van
de Ridderzaal te Den Haag. Het gebouw is na de oorlog aan de linker- en achterzijde
fors uitgebreid.
Het voorm. raadhuis van de gemeente Leeuwarderadeel (Schrans 44) is gebouwd
in 1920 naar ontwerp in nieuw historiserende stijl van H.H. Kramer.
De voorm. bibliotheek (Grote Kerkstraat 29) [29], nu Gemeentelijk Archief, is
gebouwd in 1933-'34 naar ontwerp van D.F. Wouda in traditionalistische stijl.
Scholen. In Leeuwarden is nog een groot aantal schoolgebouwen uit het laatste
kwart van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw behouden gebleven.
Stadsarchitect Th.A. Romein ontwierp diverse scholen. Zijn werk kenmerkt zich
door late neoclassicistische vormen, rondbogen en de toepassing van gietijzer voor
decoratieve elementen. Eén van zijn vroegste schoolontwerpen is de voorm.
bewaarschool Zuidvliet 228 uit 1865. Uit dezelfde tijd zal ook het ingrijpend
verbouwde schoolgebouw aan de Groeneweg [30] - bij de oude ingang van de
Prinsentuin - dateren. Van zijn hand zijn verder de gepleisterde voorm. middelbare
school voor meisjes (Grote Kerkstraat 12) [31] uit 1875-'76, de vlak achter elkaar
gelegen schoolgebouwen Raadhuisplein 25 [32] en St.-Anthonystraat 6 [33] uit 1877
en de voorm. Gemeentelijke
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School nr. 1 (Druifstreek 72) [34] uit 1878.
Iets jonger is de voorm. Gemeentelijke bewaarschool nr. 5 (Oostersingel 66) uit
1883, waarschijnlijk ontworpen door J.E.G. Noordendorp in neorenaissance-vormen,
waaraan in 1904 de Gemeenteschool nr. 11 werd toegevoegd naar plannen van
W.C.A. Hofkamp. Noordendorp ontwierp ook de voorm. Gymnastiekschool nr. 4
(Schoolstraat 4) [35], een neorenaissancegebouw uit 1886, versierd met tegeltjes
waarop sporten zijn uitgebeeld. Uit hetzelfde jaar stamt de voorm. Joodse school
(A.S. Levissonstraat 10) [36], een neorenaissanceontwerp van H.R. Stoett.
Voorbeelden van openbare lagere scholen uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn
de uit 1905 daterende voorm. Gemeenteschool nr. 12 met conciërgewoning (Achter
de Hoven 19-21), opgetrokken met jugendstil-details, de in 1929 naar ontwerp van
J. Zuidema in zakelijk-expressionistische stijl gebouwde Gemeenteschool nr. 16
(Coornhertstraat 8), nu basisschool ‘De Vosseburcht’, en de voorm. Gemeenteschool
nr. 17 of Parkschool (Boerhaavestraat 30) uit 1931 naar ontwerp van J. Gratama en
J. Zuidema in traditionalistische vormen. In zakelijk-expressionistische stijl
uitgevoerde Chr. lagere scholen zijn: de Koningin Wilhelminaschool (Fonteinstraat
16; 1926), de voorm. Ferdinand Bolschool (Ferdinand Bolstraat 34; circa 1928) en
de Maria-Louiseschool (Transvaalstraat 75; 1931) naar ontwerp van L. Reinalda. Er
zijn ook enkele schoolgebouwen ten behoeve van het hoger en voortgezet onderwijs
behouden gebleven. Het Stedelijk Gymnasium (Noorderweg)

Leeuwarden, Maria-Louiseschool

[37] werd in 1880-'81 naar een ontwerp van Th.A. Romein gebouwd. Het gebouw
is later ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Eveneens uitgebreid is de in 1911 in late
neorenaissance-vormen opgetrokken voorm. Chr. Hogere Burger School (Kanaalstraat
15). Het Chr. Gymnasium (Gymnasiumstraat 36) kwam in 1922 tot stand naar een
ontwerp van A. Nauta en W. van Straten in expressionistische vormen met bij de
ingangspartij art déco-details. In zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerd is
de door A. Baart sr. ontworpen voorm. Middelbare Technische School (Molenstraat
36) uit 1934-'35.
Het Stadhouderlijk Hof (Hofplein 29) [38] is ontstaan uit een huis, dat in 1564
werd gebouwd voor Boudewijn van Loo, rentmeester van koning Philips II. De Staten
van Friesland kochten dit zogeheten Rolkemahuis in 1587 als residentie voor de
eerste Friese stadhouder, Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dietz.
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Vervolgens werd het in 1603 aan de westzijde uitgebreid door samenvoeging met
het aangrenzende, eveneens midden-16de-eeuwse Dekemahuis. Hierdoor ontstond
een U-vormig complex dat door latere stadhouders werd verbouwd en uitgebreid.
Na verbouwingen in 1661, 1683 en circa 1695 volgde in 1709 een verbouwing naar
plannen van Daniël Marot. Bij een verbouwing in 1734 ter gelegenheid van het
huwelijk van stadhouder Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV) met Anna van
Hannover verrees een achtervleugel met balzaal en hofkapel. Het in 1747 door de
stadhouderlijke familie verlaten complex onderging tussen 1789 en 1795 een
verbouwing naar plannen van P.W. Schonck, waarbij de gevels werden versoberd.
Koning Willem I kocht het complex in 1814 om te dienen als paleis. Het huidige
uiterlijk is grotendeels het resultaat van de verbouwing in 1880-'81 toen het paleis
werd veranderd in een ambtswoning voor de commissaris van de koningin. Naar
plannen van H.R. Stoett werden de gevels verder versoberd en bepleisterd. Het
middelste bouwblok vergrootte men naar voren, ten koste van een deel van het
voorplein. In 1971 is het complex verkocht aan de gemeente Leeuwarden. Nu dient
het als hotel. Na alle veranderingen herinneren uitwendig alleen de natuurstenen
poortomlijstingen van het oude poortgebouw aan de oostzijde - waarvan de achterste
poort
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met een sluitsteen gedateerd 1565 - nog duidelijk aan de oudste bouwfase. De
binnenzijde van de voorste poortomlijsting heeft een latei met renaissanceversiering.
Inwendig heeft het gebouw een oude kelder en enkele samengestelde balklagen uit
de vroegste periode. In een van de kamers bevindt zich een geschilderd wandfries
uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Het trappenhuis en de Nassauzaal zijn nog
grotendeels behouden elementen van de verbouwing uit 1709. Verder bevat het
interieur veel 19de-eeuwse interieuronderdelen. Niet ver van het Stadhouderlijk hof
ligt het restant van de voorm. Stadhouderlijke Rijschool en Stallen (Grote Kerkstraat
17) [39], waarvan de geschiedenis teruggaat tot het begin van de 17de eeuw. De
oorspronkelijke stallen werden vernieuwd en vergroot met een rijschool in 1679-'82.
Het complex, dat zich ook langs de Doelestraat uitstrekte, is na de verkoop in 1803
in fasen verbouwd en verkleind. Het belangrijkste restant is de in 1938-'39 onder
leiding van gemeentearchitect J. Zuidema min of meer in oude trant herbouwde
classicistische voorgevel, waarin de natuurstenen elementen uit 1680 opnieuw zijn
gebruikt, zoals de dorische pilasters die de poort flankeren en het hoofdgestel, dat is
voorzien van gekroonde wapenschilden met de wapens van Friesland en Nassau.
Rechts naast het pand staat een rijk versierd classicistisch poortje met romano-pilasters
(1680).
Het Princessehof (Grote Kerkstraat

Leeuwarden, Princessehof, interieur (1980)

9-15) [40], momenteel Nationaal Keramiekmuseum, ontleent de naam aan het van
de straat terug liggende dwarse pand Grote Kerkstraat 11. Bij een verbouwing van
een kleiner, 16de-eeuws dwars huis rond 1660 - mogelijk in opdracht van Damas
van Loo - kwam de classicistische pilastergevel met composietkapitelen tot stand.
Driehoekige frontons met schelpornament, dan wel guirlandes of gevleugelde
engelenkopjes, bekronen de vensters. Maria Louise van Hessen-Kassel kocht het
gebouw in 1730 en liet het in 1731 verbouwen naar plannen van Anthonie Coulon.
Daarbij werd de voorgevel verhoogd met een mezzanino met forse consoles.
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Door aankoop en uitbreiding ontstond midden 18de-eeuw een U-vormig stadspaleis
met een voorplein aan de straat. Aan de oostzijde werd het Camminghahuis (Grote
Kerkstraat 13) toegevoegd. Tiete van Cammingha liet dit L-vormige huis met traptoren
in de binnenhoek rond 1542 bouwen ter plaatse van een ouder huis, waarvan in de
kelder resten zijn aangetroffen. Aan de westzijde werd het in de kern 17de-eeuwse
huis Grote Kerkstraat 9 toegevoegd. Bij de daarop volgende verbouwing van dit
pand in 1742 verdubbelde men de oorspronkelijke 17de-eeuwse pilastergevel met
twee (smallere) traveeën. De gevel kreeg een kroonlijst met gebeeldhouwd timpaan;
de kolossale pilasters voorzag men van corintische kapitelen.
Van 1765 tot in het begin van de 20ste eeuw werden de drie genoemde panden
weer afzonderlijk bewoond.
In 1917 werd in de drie opnieuw samengevoegde panden een museum geopend
met de verzameling van notaris Nanne Ottema als basis van de collectie. Het pand
Grote Kerkstraat 11 is in 1952-'53 gerestaureerd onder leiding van J. Zuidema. Het
ingrijpend verbouwde interieur bevat nog 17de- en 18de-eeuwse onderdelen. Het
best behouden is de waarschijnlijk naar ontwerp van Anthonie Coulon in Lodewijk
XIV-vormen ingerichte eetzaal met onder meer goudleerbehang als wandbespanning
en een stucplafond met muziekinstrumenten als ornamenten. Het in 1958 toegevoegde
Camminghahuis onderging rond 1961 een restauratie onder leiding van A. Baart jr.,
waarbij onder meer de achtzijdige bovenbouw met uivormige bekroning van de
traptoren werd gereconstrueerd. Het gebouw bevat nog kelders met ribloze
kruisgewelven, een eikenhouten trap met getordeerde stenen spil, een kapconstructie
met gestapelde jukken, een samengestelde balklaag op zandstenen kraagstenen en
een plafondschildering. Het pand Grote Kerkstraat 9 kon in 1963 worden toegevoegd.
Verdere uitbreidingen van het museumcomplex zijn het voorm. wijnpakhuis Grote
Kerkstraat 15, gebouwd in 1875-'76 in opdracht van wijnkoper H.H. Menalda naar
ontwerp van H.R. Stoett - het interieur is voorzien van gietijzeren zuilen - en het
gepleisterde dwarse huis Heer Ivostraatje 38.
Gasthuizen en kameren. Het in 1652 door Anna van Eysinga, weduwe

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

206

Leeuwarden, Gabbema Gasthuis

van Philip van Boshuisen, grietman van het Bildt, gestichte Boshuisen Gasthuis
(Jacobijnerkerkhof 7) [41] bestaat uit woningen rond een kleine binnenplaats. Bij
een recente restauratie zijn de ruimtes van de woningen herverdeeld. Uit 1652 dateert
het poortje dat het binnenhof afsluit. Het van een stichtelijke tekst voorziene buitenste
poortje bevond zich oorspronkelijk in de in 1830 afgebroken ringmuur van het
Jacobijnerkerkhof. Ten noorden van het gasthuis staan de Luilekkerlandkameren
(Groeneweg 24-32 e.o.) [42], een in het begin van de 18de eeuw opgetrokken complex
voorm. vrijwoningen, het zogeheten Luilekkerland. De ruggelings tegen elkaar
gebouwde kameren zijn eind jaren zestig van de 20ste eeuw gerestaureerd. Het uit
1696 daterende Popta- of Struivingspoortje (bij Nieuwestad 58), een classicistisch
poortje met romano-pilasters, gaf toegang tot de Poptakameren, een
midden-16de-eeuwse hofje, dat in 1696 is uitgebreid door Henricus Popta en dat in
1846 is gesloopt. Het Marcelis Goverts Gasthuis (Noordersingel 54-54k) [43],
oorspronkelijk in 1658 door Marcelis Goverts op de Oostergrachtswal gesticht, is in
1877 verplaatst naar de huidige plek aan de Noordersingel. De naar plannen van H.R.
Stoett tot stand gekomen herbouw met hoofdvleugel en drie dwarsvleugels is
uitgevoerd in neorenaissance-vormen. Van het oorspronkelijke gasthuis zijn de
classicistische ingangspoort en een gevelsteen uit 1658 bewaard gebleven. Een andere
gevelsteen memoreert de herbouw. Het Gabbema Gasthuis (Wijbrand de Geeststraat
42-42g) [44] is de nieuwbouw uit 1906 van het oorspronkelijk in 1634 door Abbe
Freerks Gabbema bij de Jacobijnerkerk gestichte gasthuis. Het door W.C. de Groot
ontworpen U-vormige eenlaagspand in kleurrijke jugendstilvormen is opgetrokken
in oranjerode verblendsteen en rood- en groen geglazuurde pannen. Boven de ingang
bevindt zich een polychroom tegeltableau met de naam van de instelling en daarboven
een houten klokkentorentje met ingesnoerde naaldspits. Het interieur is rond 1980
gemoderniseerd, maar bevat nog enkele originele onderdelen. Aardig is ook het
tuinhek in jugendstil-vormen.
Woonhuizen. De oudste huizen in de stad gaan terug tot de 13de en 14de eeuw,
toen temidden van een overwegend houten bebouwing een aantal verdedigbare
vierkante stenen bouwwerken, stinsen, verrees. Vanaf de 14de eeuw werden ook
minder defensieve, rechthoekige stenen woonhuizen opgetrokken. De verstening van
de stad zette zich door vanaf het eind van de 15de eeuw, mede dankzij
bouwvoorschriften van de overheid. Bouwde men in de late middeleeuwen met een
groot formaat baksteen, de huizen uit de eerste helft van de 16de eeuw vallen op
door een kleiner steenformaat; de rooswinkels. In de binnenstad zijn de
oorspronkelijke stenen gevels grotendeels verloren gegaan. Achter de nu overwegend
17de- en 18de-eeuwse gevels is soms nog wel de laat-middel-eeuwse of 16de-eeuwse
kern behouden gebleven.
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Kenmerkend voor de verkaveling in de binnenstad is het verschil tussen de
verkaveling van de oude terpen van waaruit Leeuwarden is ontstaan en die van de
daar tussen gelegen terreinen. De eerste wordt gekenmerkt door sterk afwisselende
percelering met geringe diepte, de laatste door regelmatiger, soms zeer diepe kavels.
Langs de diverse grachten in de stad kregen de huizen soms een tot aan de kade
doorlopende kelder, maar vaak lagen de kaden te laag voor dergelijke kelders. Een
mooi voorbeeld van grachtkelders is zichtbaar bij de Bierkade naast de Brol.
Middeleeuwse en 16de-eeuwse huizen
Het zogeheten Pastoorshuis (Grote Kerkstraat 238) is een dwars huis met
souterrain, waarschijnlijk gebouwd in het begin van de 14de eeuw als woning van
de pastoor van de kerk van St. Marie van Nijehove (afgebroken in 1765). Vanwege
de bewoning eind 15de eeuw door Worp Keimpema, spreekt men ook wel over de
Keimpemastins. Het gebouw heeft later onder meer nog gediend als Latijnse School
(1541-'50) en Armenschool (1765-'76). Een in de 16de eeuw toegevoegde
achtervleugel is midden 19de eeuw gesloopt. Bij de restauratie in 1979-'81 zijn de
latere schuiframen behouden en is een trapstoep uit 1837 gereconstrueerd. In het uit
grote bakstenen opgebouwde muurwerk is een dichtgemetseld kloostervenster (circa
1500) behouden. Het interieur bevat onder meer een midden 16de-eeuwse
samengestelde zolderbalklaag met geprofileerde consoles. Een ander pand dat zijn
ouderdom duidelijk toont, is het hoekpand Ossekop 1, dat rond 1500 als een dwarse
eenlaags woning werd gebouwd en in de 17de eeuw een verdieping kreeg en onder
één dak werd gebracht met een buurpand. De voorgevel is voorzien van een
geprofileerde deurnis en vervlochten segmentvormige ontlastingsbogen. Opmerkelijk
is vooral de afwisseling van lagen groene en gele geglazuurde rooswinkels, waaraan
het de bijnaam ‘De Gladde Gevel’ ontleent. De geglazuurde stenen bij de verdieping
zijn waarschijnlijk afkomstig van de verbouwde zijgevel. Inwendig bevinden zich
een samengestelde balklaag met geprofileerde consoles uit de bouwtijd en een
17de-eeuwse kap.
Door verbouwingen en latere bepleiste-
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ring minder goed herkenbaar is het Julius van Gheelhuis (Grote Kerkstraat 212), nu
in gebruik als Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (FLMD). Op
de resten van een ouder huis liet Julius van Gheel, procureur-generaal van het Hof
van Friesland, in 1545 een L-vormig, deels onderkelderd huis bouwen. De traptoren
in de binnenhoek heeft een achtzijdige bovenbouw met een bij de restauratie in
1976-'78 gereconstrueerde spits. In de 18de eeuw is de ingang verplaatst naar de
Grote Kerkstraat, waar de gevel werd gewijzigd. Het interieur bevat samengestelde
balklagen en grote delen van de oorspronkelijke kap.
Sommige laat-middeleeuwse huizen zijn opgesplitst, waarna de delen een eigen
verbouwingsgeschiedenis hebben gekregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
vroeg-16de-eeuwse Heenthiamahuis (Naauw 17-21), oorspronkelijk een diep hoekhuis
aan de Grote Hoogstraat, maar in de eerste helft van de 17de eeuw gesplitst in drie
op het Naauw georiënteerde huizen. De gevel van nummer 17 toont nog speklagen
van gele steen (rooswinkels) en natuurstenen hoekblokjes; inwendig bleef nummer
19 het best behouden. Op de tegenoverliggende straathoek van de Grote Hoogstraat
staat het rond 1500 gebouwde, maar later eveneens gesplitste en gepleisterde hoekpand
Kelders 1-3. Uit de bouwtijd dateren inwendig bij nummer 1 de overwelfde kelder
en bij nummer 3 delen van de kapconstructie. De zijgevel aan de Grote Hoogstraat
toont nog een uitkraging op ornamentlijst tussen de verdiepingsvensters van een
vroeg-17de-eeuwse verbouwing.
Enigszins verstopt aan de Grote Hoogstraat ligt het rond 1500 gebouwde
Buygershuis, waarvan de gevel is opgetrokken in rooswinkels en voorzien van
speklagen van gele steen. Inwendig gaat de kapconstructie met gestapelde jukken
en nokstijlgebint terug tot de bouwtijd. Het huis heeft thans geen eigen ingang, omdat
het sinds de 17de eeuw als achterhuis fungeert bij het grote dwarse huis
Gouverneursplein 36, waarvan de voorgevel dateert uit de eerste helft van de 18de
eeuw. Een kapconstructie van hetzelfde type als het Buygershuis heeft het in de kern
vroeg-16de-eeuwse diepe hoekpand Voorstreek 53; de scheefgezakte zijgevel aan
de Sacramentsstraat toont de ouderdom van dit huis waarvan de voorgevel in 1857
is vernieuwd. Het voorhuis heeft inwendig nog een samengestelde zolderbalklaag
met restanten van korbeelstellen met geprofileerde sleutelstukken. Het achterhuis is
gebouwd in de tweede helft van de 16de eeuw. Het diepe huis Voorstreek 6 heeft
aan de achterzijde een laat-middel-eeuwse trapgevel; de kapconstructie dateert uit
de eerste helft van de 16de eeuw. Getoogde en korfboogvormig gesloten vensternissen
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heeft de - onder meer in 1619 - gewijzigde en gepleisterde voorgevel van het diepe
huis Bij de Put 15, dat waarschijnlijk rond 1550 is gebouwd in opdracht van Jacob
Sybrants (Auckema). Inwendig bevat het huis een kelder met tongewelf,
samengestelde balklagen en kap met gestapelde jukken en nokgebint.
In het laatste kwart van de 16de eeuw gebouwd is de fraaie maniëristische
voorgevel van het diepe huis Nieuwestad 103. De rijk met natuurstenen ornamenten
versierde band- en rolwerkgevel volgt een voorbeeldboek van de uit Leeuwarden
afkomstige Vredeman de Vries. De geveltop heeft een door vazen geflankeerd aedicula
met in de nis wijnranken en een grote ton. Boven de pui bevinden zich een mannenen een vrouwenmasker, mogelijk de opdrachtgevers voorstellend.
Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw zijn diverse gevels behouden die zich
kenmerken door een uitkraging op ornamentlijst tussen de verdiepingsvensters. Eén
van de vroegste voorbeelden - met nog duidelijk laatgotisch geprofileerde
vensternissen - heeft het diepe pand De Drie Gouden Prince Daelders

Leeuwarden, Woonhuis De Drie Gouden Prince Daelders
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(Nieuwestad 106). De in 1598 voor het eerst vermelde huisnaam is verbeeld op een
gevelsteen in deze wit gesausde gevel. De tuitgevel van het in 1597 gebouwde diepe
huis Tweebaksmarkt 45 heeft korfboogvormige vensternissen en een kleine uitkraging
op ornamentlijst tussen de verdiepingsvensters. Uit de bouwtijd dateert inwendig de
kapconstructie met grenen jukken voorzien van eiken kromstijlen. Een ornamentlijst
tussen de verdiepingsvensters heeft ook de eind-16de-eeuwse voorgevel van het
brede pand Tweebaksmarkt 49. In de bouwmuren zijn op de begane grond
kloostermoppen verwerkt. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van het nabijgelegen,
in 1580 deels gesloopte blokhuis. Het pand is diverse keren verbouwd. Een
17de-eeuwse tussenbouw voert van het voorhuis naar een groot midden-17de-eeuws
achterhuis (bij Nieuwe Oosterstraat 1), dat is voorzien van twee, door verbouwingen
verminkte pilastergevels. Gevels met een uitkraging op ornamentlijst - waarbij de
overkraging vaak zo klein is dat deze nauwelijks opvalt - zijn tot ver in de 17de eeuw
gebouwd. Voorbeelden zijn: Kleine Kerkstraat 32, Weerd 11, Bagijnestraat 58a en
Druifstreek 53. Een waarschijnlijk laat-16de-eeuwse variant toont de gevel van het
dwarse huis Korfmakersstraat 13, waarvan de uitkraging tussen de verdiepingsvensters
is uitgevoerd met kleine consoles en boogjes. Al deze

Leeuwarden, Woonhuis St.-Jacobsstraat 13 (1991)

gevels hebben overigens later flinke wijzigingen ondergaan.
17de-eeuwse huizen
De binnenstad telt een groot aantal 17de-eeuwse gevels. De rijkste woonhuisgevel
van Leeuwarden is die van het grote, diepe drielaagspand St.-Jacobsstraat 13,
opgetrokken in 1635 in opdracht van de drukker Dirck Albertsz. Deze maniëristische
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gevel is uitgevoerd met (dubbele) pilasters en korfbogen die een boogstelling rond
de vensters vormen en verder met rijk versierde natuurstenen boogtrommels en
klauwstukken. Een gebeeldhouwd fries boven de pui toont voorstellingen van het
boekdrukkersambacht. Bij een verbouwing in 1706 voor Hendrik Frieswijk is in het
midden van het fries een (nu blind) alliantiewapen aangebracht en heeft de gevel een
gewelfde geveltop met kuif gekregen. De huidige, historiserende winkelpui dateert
van de restauratie van 1960-'62, onder leiding van J.J.M. Vegter.
Een gevelindeling met ontlastingsbogen op pilasters is een in Leeuwarden tot ver
in de 17de eeuw toegepast motief. Het komt voor bij het behouden verdiepingsgedeelte
van de vroeg-17de-eeuwse gevel van Weaze 25, bij de uit circa 1660 daterende
voorgevel van St.-Jacobsstraat 7 - bij de verdieping dragen de ionische pilasters een
vereenvoudigd hoofdgestel - en bij de trapgevel van het diepe hoekpand In de Fette
Os (Grote Hoogstraat 14) uit 1664. Een aardige gevelsteen met een bonte koe
illustreert de naam van dit laatstgenoemde pand. De winkelpui dateert uit de eerste
helft van de 19de eeuw. De indeling van het huis, met een achterkamer en insteek
of hangkamer is goed zichtbaar bij de zijgevel. Bij de restauratie in 1965-'67, onder
leiding van A. Baart jr., is de geveltop gereconstrueerd. Door verbouwingen deels
behouden gebleven decoratieve pilastergevels hebben Voorstreek 5 (1665), In de
Fortuyn (Raadhuisplein 34; 1664), Korfmakersstraat 15 - met grote
composietkapitelen - Nieuwestad 135 en De Vergulde Kat (Groentemarkt 1; 1697).
Het verdiepingsgedeelte van de midden-17de-eeuwse voorgevel van St.-Jacobsstraat
6 is uitgevoerd met dorische pilasters. Het achterhuis van dit pand heeft overigens
een 14de-eeuwse kern.
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Bij de uit 1665 daterende gevel van het diepe drielaags pand St.-Jacobsstraat 11 zijn
de gestapelde pilasters van onder naar boven respectievelijk voorzien van dorische,
ionische en corintische kapitelen; boven en naast de kozijnen zijn festoenen
aangebracht. Abraham de Schepper liet de gevel optrekken bij een ingrijpende
verbouwing van het in oorsprong oudere huis. De oorspronkelijke halsgevelbekroning
is later vervangen door een dakschild. De ingang is rond 1800 gewijzigd. Het
bovenlicht met feniks, gekruiste speren en de tekst Patrimonium is aangebracht bij
de restauratie van het pand in 1994. Inwendig bevindt zich nog een gedeelte van een
spiltrap met getordeerde spil uit 1665.
Vlakke 17de-eeuwse gevels, slechts voorzien van ontlastingsbogen met
natuurstenen blokjes en soms een waterlijst, komen in Leeuwarden nog veel voor,
zij het dat de oorspronkelijke geveltop in de 18de of 19de eeuw meestal is vervangen
door een kroonlijst. Langs de Eewal staan veel van dergelijke gevels. De gevel van
Eewal 78 (1611) heeft een gevelsteen met leidekkershamer die verwijst naar de
bouwheer Dirck Alles. Deze leidekker bouwde samen met metselaar Wytze Reyners
en timmerman Yde

Leeuwarden, Woonhuis In de Fette Os

Bauckes ook het huis Eewal 60 (1619). Andere aardige voorbeelden zijn Eewal 58
(circa 1620) - de gevelsteen ‘De Jonge S. Jacob’ is van elders afkomstig - Eewal 43
met een festoenversiering, de zijgevel van Eewal 46 en het hoekpand Eewal 66,
gebouwd rond 1629 in opdracht van Jan Willems Dicky ter plaatse van een ouder
pand. Het in de kern waarschijnlijk 17de-eeuws pand Eewal 48 met doorgetrokken
insteek heeft een aardige tweelaags houten onderpui in neoclassicistische vormen
uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Al dan niet gerestaureerde, midden-17de-eeuwse vlakke gevels met
ontlastingsbogen voorzien van natuurstenen blokjes staan ook elders in de stad.
Goede voorbeelden hebben de huizen Auckamastraatje 2, Auckamastraatje 4,
Auckamastraatje 6, Grote Kerkstraat 49, Poststraat 63 waarvan de zijgevel ook
spitsboogvormige ontlastingsbogen vertoont, Bagijnestraat 70, Amelandsstraat 12,
Heerestraat 7 (1669), Oude Oosterstraat 4 (circa 1670), Blokhuisplein 18 (met de
van elders afkomstige gevelsteen ‘In de Leyhamer’), Nieuweburen 66 (zijgevel) en
Zwitserswaltje 4; de laatste heeft op de derde bouwlaag een reeks bolkozijnen. Uit
1639 dateert de later gepleisterde en gewijzigde tuitgevel van Nieuweburen 107. De
grote trigliefen, de aanzetstukken en het afsluitend fronton zijn bedacht en aangebracht
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bij de gevelrestauratie in 1988. Het in 1972 gerestaureerde dwarse huis Bij de Put
36 heeft een kelder met opkamer. De gevel bevat jaartalstenen - het jaartal 1687 slaat
vermoedelijk op de bouw van de verdieping - en een gevelsteen met gehelmd
alliantiewapen.
Net als de eerder besproken, rijker uitgevoerde trapgevels hebben ook de vlakke
17de-eeuwse trapgevels in Leeuwarden gewoonlijk een toppilaster, met als opvallend
kenmerk dat de afdekplaten van de op één na bovenste trap als een lijst aansluiten
op de ondersteunende console van de toppilaster. Goede voorbeelden uit het midden
en de tweede helft van de 17de eeuw zijn: Nieuwestad 54, Nieuwestad 46, Tuinen
11 en Bagijnestraat 44; de laatste met halfronde toppilaster. Bij de trapgevel van
Voorstreek 12 ontbreekt de bovenste trap met toppilaster boven de console en bij
Uniabuurt 8 is de bovenste trap vervangen door een halfronde top; de console van
de toppilaster is nog wel aanwezig. Een zelfde wijziging onderging de in 1984
gerestaureerde en in dodekop geschilderde trapgevel aan het Naauw van Wirdumerdijk
1-3 (1684). Ingrijpend gerestaureerd is de 17de-eeuwse trapgevel met toppilaster
van het eenlaagspand Grote Hoogstraat 16. De 17de-eeuwse tuitgevel van Kleine
Kerkstraat 45 heeft aan weerszijden van het zoldervenster een omlijst oeil-de-boeuf.
Bij de restauratie in 1976-'77 kreeg de geveltop een forse kroonlijst met
segmentvormig fronton. De onderpui uit 1899 is ontworpen door H. Feddema.
18de-eeuwse huizen
In de 18de eeuw waren halsgevels en vooral klokgevels lange tijd populair en
daarvan zijn verschillende voorbeelden behouden gebleven. Een aardige halsgevel
in Lodewijk XIV-vormen, met rijk bewerkte klauwstukken en een halfrond fronton
met schelpmotief, heeft het kleine en smalle pand Nieuwestad 89. Het in de cartouches
vermelde jaartal 1724 is recent opgeschilderd. Het huis
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Leeuwarden, Woonhuis Voorstreek 26

Bagijnestraat 52 is in 1725 voor Roelof Nauta en Antje Buma verbouwd en voorzien
van een weelderig versierde halsgevel in Lodewijk XIV-vormen. Gevelstenen met
cartouches tonen het bouwjaar en het alliantiewapen van de bouwers. De ingang met
geblokte omlijsting en sierlijk gesneden bovenlicht is uit circa 1790.
Uit het midden van de 18de eeuw resteren diverse klokgevels met natuurstenen
decoraties in Lodewijk XIV- en Lodewijk XV-vormen. Alle hebben een versiering
met lambrekijns - vaak voorzien van het bouwjaar - onder de aanzetkrullen.
Voorbeelden van dergelijke klokgevels met een geschulpte boog met kuif als
bekroning zijn: Tuinen 32 (1756), Voorstreek 11 (1765), Weaze 32 (1768), Nieuwestad
78 (circa 1780). Een bekroning met voller uitgewerkt rococo-ornament hebben de
klokgevels van Nieuwestad 121 (1770) en Naauw 14 (1785; ‘De Planteur’). Bijzonder
fantasievol zijn de in- en uitzwenkende vormen van Nieuwestad 39 (1759) en de zeer
weelderige vormen van Voorstreek 26 (1753) - die in zijn hoofdvorm een tussenfase
tussen hals- en klokgevel lijkt. Hier heeft het zolderraam een geschulpte bovenrand
en een lambrekijn, zoals ook te zien is bij Nieuwestad 156 (1756). De
laat-18de-eeuwse klokgevels hebben eenvoudige aanzetkrullen en een bekronend
fronton, zoals bij St.-Jacobsstraat 15, Zuidvliet 46 en Eewal 53.
Een huis met lijstgevel uit het begin van de 18de eeuw is het zogeheten Coulonhuis
(Doelestraat 8) [45]. Dit deftige, tweebeukige dwarse herenhuis met omlijste ingang
kwam tot stand in 1713 bij een ingrijpende verbouwing van een ouder huis voor en
door hofbouwmeester Anthonie Coulon. Inwendig bevat het huis diverse onderdelen
uit de bouwtijd, waaronder in de gang stucwerk met een voorstelling van Aurora waarschijnlijk het werk van de Zwitserse stukadoor Simon. Ook van elders zijn
interieuronderdelen ingebracht, zoals een poortje uit een huis aan de Grote Kerkstraat
en een beschilderd behang (midden 18de eeuw) uit Groningen. Tegen de achtergevel
is de uit de Westerkerk overgebrachte grafzerk van Coulon († 1753) geplaatst. Op
initiatief van notaris Nanne Ottema en de Ottema-Kingma Stichting is in het pand
sinds 1938 de Fryske Akademy gehuisvest. Na de oorlog is deze academie uitgebreid
met enkele buurpanden, waaronder het uit 1867-'68 daterende herenhuis Doelestraat
6. Inwendig bevinden zich hier een gesneden schoorsteenmantel (circa 1700),
afkomstig uit Doelestraat 4, en een trap in Lodewijk XVI-stijl, afkomstig uit een
Gronings huis. Het in 1958-'59 naar ontwerp van J.E. Wiersma op de hoek met de
Groeneweg nieuw opgetrokken bouwdeel is versierd met de wapens van de Friese
gemeenten.
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Anthonie Coulon ontwierp ook, voor Georg Walcke, de in 1745 opgetrokken
zandstenen gevel van Eewal 52. De oorspronkelijk rijk versierde geveltop is kort na
1845 vervangen door een kroonlijst. De gevelsteen met de voorstelling van een schip
is begin jaren zeventig van de 20ste eeuw geplaatst.
Ook in de 18de eeuw werden bij diverse huizen topgevels vervangen door een
kroonlijst of trok men bij nieuwbouw of verbouw een geheel nieuwe lijstgevel op.
De kroonlijst is gewoonlijk versierd met bewerkte consoles. Het waarschijnlijk in
1739 voor Catharina van Sminia gebouwde herenhuis Tweebaksmarkt 36 heeft een
kroonlijst met consoles in Lodewijk XIV-vormen; de pronkrisaliet met bordestrap
dateert uit het midden van de 19de eeuw. Een lijstgevel in Lodewijk XIV-vormen
heeft ook het herenhuis Tweebaksmarkt 64 (1740), nu onderdeel van het Provinciehuis.
Het brede dwarse herenhuis Nieuwestad 61 werd in 1747 gebouwd voor Jan Klemrink
naar een ontwerp in Lodewijk XIV-vormen van Claes Bockes Balck. Uit de bouwtijd
zijn de kroonlijst met consoles en bij het middelste raam boven de vernieuwde
onderpui een omlijsting met loofwerk, bloemen, bekroond door een geschulpt halfrond
timpaan met daarin een alliantiewapen (Klemrink-Wesselius). De vensteromlijstingen
en de band met guirlandes zijn rond 1860 toegevoegd. Jan Klemrink liet verder rond
1751 het net buiten de stadsgracht gelegen buitenhuis Zuidergrachtswal 14 bouwen.
Dit sobere brede pand heeft als opvallend accent een boven de ingang als erker
uitgebouwde zolderkamer met rijk gesneden bekroning in Lodewijk XIV-vormen.
Daar bevindt zich ook een (opnieuw geschilderd) alliantiewapen van de bouwheer
en zijn vrouw. Het interieur van dit pand is grotendeels origineel. Aan de achterzijde
is het rond 1860 over de volle breedte uitgebreid.
Kroonlijsten met consoles in Lodewijk XV-vormen uit het derde kwart van de
18de eeuw zijn onder meer te zien bij het dwarse huis Tweebaksmarkt 32, Nieuwestad
41 - opvallend is de doorbreking met een halfrond gesloten dakkapel met kuif Voorstreek 42, Eebuurt 14 en Grote Kerkstraat 20, dat bij de vensters fraai versierde
bovendorpels heeft.
Het brede herenhuis Ossekop 9 is kort na 1776 gebouwd in opdracht van advocaat
Petrus Adrianus Schik; het onvoltooide huis werd al in 1780 verkocht en vervolgens
voltooid. Het in Lodewijk XVI-stijl gebouwde pand heeft een zorgvuldig
gedetailleerde ingangsomlijsting en kroonlijst met fronton. De achtergevel is voorzien
van een kroonlijst met trigliefen. Op het dak liggen zogeheten Lucas IJsbrandspannen.
Het interieur bevat deels nog decoratief pleister- en snijwerk uit de bouwtijd. Het
huis Nieuwestad 53 is in 1766-'67 verbouwd in opdracht van de zeepzieder Jan Zeper.
De geheel hardstenen lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl, waarvan ook de kroonlijst
met trigliefen in natuursteen is
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uitgevoerd, is van iets latere datum. Het interieur bevat diverse 18de-eeuwse
onderdelen. Schelto Hessel Roorda van Eysinga, grietman van Haskerland liet kort
voor 1789 het herenhuis Berlikumermarkt 17 bouwen. Van het later verschillende
malen verbouwde pand is aan de buitenzijde met name de hoge kroonlijst met forse
consoles in Lodewijk XVI-vormen nog karakteristiek. In het interieur zijn nog
verschillende onderdelen uit de bouwtijd aanwezig, zoals lambriseringen, een
stucplafond met florale motieven, een rijk gesneden bordestrap en enkele schouwen.
Manufacturier Ype Bolman liet de begane grond in 1893 inrichten tot winkel en
voorzien van een winkelpui. Delen van deze neorenaissance-winkelinrichting zijn
behouden. De rond 1800 gebouwde voorgevel van het in de kern waarschijnlijk
oudere dwarse herenhuis Grote Kerkstraat 31 heeft een opvallende ingangsomlijsting
met geblokt kozijn, gestileerd bovenlicht en smalle zijlichten. In de late 18de en het
begin van de 19de eeuw kregen veel gevels een geblokte kroonlijst, soms voorzien
van een versiering met trigliefen, zoals bij de gevel van Raadhuisplein 32.
Het zogeheten Eysingahuis (Koningsstraat 1) [46] is ontstaan na de aankoop van
enkele percelen bij de hoek van de Koningsstraat en de Turfmarkt in 1773 door Frans
Julius Johan van Eysinga. In 1781-'83 liet hij de bestaande bebouwing verbouwen
tot een L-vormig pand rondom het hoekpand dat in 1797 ook werd aangekocht. Na
sloop van de bovenbouw werd dit pand in 1806 opgenomen in het omringende pand.
Hierdoor ontstond een blokvormig pand met kroonlijst en pronkrisaliet in Lodewijk
XVI-vormen. Het gebouw heeft een natuurstenen plint met guirlandes en daarvoor
een fraai ijzeren hek. Inwendig bevindt zich nog een met kruisribgewelven gedekte
kelder van het gesloopte midden-16de-eeuwse Vegelinhuis, één van de hoekpanden
die in 1773 werden aangekocht. Het interieur uit de late 18de eeuw is grotendeels
behouden in de van stucdecoraties voorziene vestibule, het trappenhuis en diverse
kamers; de hoekkamer heeft een beschilderd behang uit 1806.
In het Eysingahuis werd in 1881 het
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Fries Museum geopend, waarna al snel uitbreidingen volgden. In 1891-'92 verrees
een noordvleugel (Turfmarkt 24) in rijke neorenaissance-stijl naar ontwerp van de
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architecten H.H. Kramer, J.D. Bruns en J.D. van der Weide. Langs de Koningstraat
kwam in 1892 een bouwdeel tot stand met in de gevel twee, mogelijk 16de-eeuwse,
portretkoppen en in 1894 daarop aansluitend naar plannen van H.H. Kramer de
zogenaamde porseleinvleugel, waarvan de gevel is versierd met portretten van de
koningen Willem I, II en III en prinses Wilhelmina. Het museum onderging diverse
verbouwingen en uitbreidingen. In 1978 zijn de panden Turfmarkt 18-22 bij het
complex getrokken en in 1991-'95 de aan de overzijde van de Turfmarkt gelegen
Kanselarij. Bij die laatste uitbreiding zijn naar plannen van G. Daan een
onderdoorgang en een nieuw entreegebouw gerealiseerd.
19de-eeuwse huizen
Aan de Nieuwestad staan verschillende vroeg-19de-eeuwse gevels in
empirevormen. De drielaags gevel van Nieuwestad 119, met zorgvuldig gedetailleerde
kroonlijst, is tot stand gekomen bij een verbouwing in 1802-'05 naar plannen van G.
van der Wielen voor koffiehandelaar J. van der Veen. De onderpui is later gewijzigd.
Van de uit ongeveer dezelfde tijd daterende gevel van Nieuwestad 51 is vooral het
rijk versierde bovenlicht van de ingang interessant. De meest oorspronkelijk bewaard
gebleven gevel heeft het zeer grote drielaags herenhuis Nieuwestad 49, dat in 1806
verrees naar ontwerp van de Amsterdamse architect J. Maaskamp. Bouwheer P. Cats
liet dit ontwerp uit-
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voeren door G. van der Wielen. Het souterrain heeft een natuursteenbekleding. De
rijk omlijste ingang met ionische pilasters wordt bereikt via een dubbele bordestrap
met gietijzeren hek. Van het in 1809 voltooide interieur zijn voornamelijk op de
verdieping nog onderdelen behouden gebleven. Naar een ontwerp in sobere
empire-vormen van G. van der Wielen liet rechter J. Bieruma Oosting in 1815 het
grote drielaags herenhuis Weerd 18 bouwen. Dit heeft een met natuursteen bekleed
souterrain, een ingangspartij met een dubbele bordestrap, een rijk gesneden
ingangsomlijsting en daarboven een erker.
De strakke, maar zorgvuldig gedetailleerde neoclassicistische lijstgevel van
Voorstreek 3 is rond 1830 opgetrokken voor een diep pand met een ingrijpend
verbouwde, maar mogelijk in oorsprong vroeg-17de-eeuwse of oudere kern. In de
tuin staat een tuinhuis uit circa 1830, dat belangrijke interieuronderdelen uit die tijd
bevat. Het brede pand Nieuwestad 108 - ook wel Auck Petershuis genoemd - is
ontstaan door samenvoeging van twee oudere huizen, nog herkenbaar aan de knik
in de sobere lijstgevel die R. Heringa Cats in 1849 nieuw liet optrekken. Het later
verder verbouwde pand is in 1946 in gebruik genomen door het Oude Burger
Weeshuis. De binnenstadstuin wordt aan het Ruiterskwartier afgesloten door een
19de-eeuws gietijzeren hek en het voorm. koetshuis (Ruiterskwartier 121). In de
tweede helft van de 19de eeuw kregen veel huizen geprefabriceerde eclectische
decoraties bij de ingang- en vensteromlijstingen en de kroonlijst.
Voorbeelden van dergelijke gevels in eclectische vormen - vaak behouden boven
een later ingrijpend gewijzigde onderpui - zijn: Nieuwestad 137 (circa 1865),
Nieuwestad 134-136 (circa 1870), Eewal 56 (1862-'63) naar ontwerp van Th.A.
Romein, Wirdumerdijk 23 (circa 1885), Voorstreek 19 (circa 1880),
Harlingerstraatweg 11 (circa 1880) en het later tot winkel verbouwde pand Over de
Kelders 6 (1884), naar ontwerp van H.H. Kramer voor F.H. van der Meulen met
uitbundige eclectische vormen. In de tuin van dit laatste pand staat een met zink
beklede fontein met engeltjes en

Leeuwarden, Villa Sophialaan 1

centrale vrouwenfiguur (1885). Door J.D. Bruns ontworpen eclectische gevels hebben:
Voorstreek 23 (1868), met zeer weelderige vensterbekroningen, Naauw 16 (1873)
en waarschijnlijk ook Eewal 90 (1882). Bruns maakte ook het eclectische ontwerp
voor het Burmaniahuis (Nieuwestad 9), gebouwd in 1874 voor B. Hopperus Buma
ter vervanging van het grote laatmiddeleeuwse huis van het geslacht Burmania. Het
gietijzeren balkon en de met glas uitgevoerde luifel zijn in 1889 aangebracht. Van
1912 tot 1987 diende het pand als kantoor van de Algemene Friesche
Levensverzekering Maatschappij (nu Aegon). Sinds kort fungeert het als entreegebouw
van het nieuwe stadskantoor (1992-'94) naar ontwerp van J. Dekkers (EGM
architecten). De interieurafwerking uit 1874 is behouden in de vestibule, de hal op
de verdieping en enkele kamers.
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Ook in de directe ring rond de binnenstad zijn veel herenhuizen en villa's in
eclectische vormen gebouwd. De herenhuizen Zuidergrachtswal 2-5 uit 1877,
gebouwd naar ontwerp van J.I. Douma, hebben een neoclassicistische hoofdvorm
met eclectische decoraties. Een vergelijkbaar ensemble vormen de in de jaren zeventig
van de 19de eeuw langs de zuidzijde van de toen pas aangelegde Willemskade
gebouwde blokvormige herenhuizen. De vrijwel aaneengesloten bebouwing is
eveneens opgezet met neoclassicistische hoofdvorm en stucdecoraties in eclectische
vormen. De meeste van deze huizen zijn nu in gebruik als kantoor. Het hoekpand
Baljeestraat 1 kwam mogelijk rond 1870 tot stand, met de in die periode gebruikelijke
afgeronde straathoek. Kort daarna gebouwd zijn: Willemskade 7, 13-19 en 23-25.
Nog iets jonger zijn de herenhuizen Willemskade 11 en Willemskade 21. Aan de
Willemskade zijn sommige herenhuizen geheel gepleisterd, zoals Willemskade 3 met
stucdecoraties in de vorm van leeuwenkoppen en Willemskade 5 met stucomlijstingen
voorzien van kopjes en guirlandes. Geheel gepleisterd zijn ook de in 1874 naar
ontwerp van H.R. Stoett voor jhr. J.M. Wobma Speelman gebouwde blokvormige
eclectische villa Willemskade 27 en de naastgelegen villa Sophialaan 1 uit circa 1876,
gebouwd naar ontwerp van J. van Reenen voor houthandelaar J.P. Romein. Opvallend
bij de laatstgenoemde is de grote driezijdig gesloten uitbouw of erker, die op de
verdieping is uitgevoerd als loggia met gietijzeren balkonhek en zuiltjes. Aan de
noordzijde van de gracht staan het gepleisterde herenhuis Willemskade 2 (circa 1875),
nu onderdeel van het complex van de Friesland Bank, het gepleisterde pand
Willemskade 28 (circa 1885) en het ongepleisterde pand Willemskade 12a (circa
1890), alle uitgevoerd met pilasters. Ook de gepleisterde villa Oostergrachtswal 129
is voorzien van pilasters. Het pand is gebouwd in 1871 naar ontwerp van H.R. Stoett
in opdracht van weduwe Sloterdyck-Andreae voor haar zoon, de kantonrechter J.L.
Sloterdyck. Een rijk eclectisch voorbeeld is het grote huis Oostergrachtswal 93 uit
1883-'84, opgetrokken naar ontwerp van H.H. Kramer voor koffie- en theehandelaar
R.H. Dijkstra. Aan de rechter zijde heeft de gevel een zwaar accent gekregen met
een grote erker en een afgeknotte spits. Ondanks het huidige gebruik als winkel is
het interieur nog grotendeels intact.
Rijk uitgevoerd in neorenaissance-stijl is de grote villa Verlengde Schrans 87 uit
1888-'89 naar ontwerp van H.H. Kramer voor D. Martena van Burmania Vegelin
van Claerbergen. De villa, die ook bekend stond als de Bornia State, is sinds 1993
hotel-restaurant Van der Berg State. Inwendig zijn diverse onderdelen uit de bouwtijd
behouden gebleven, onder andere de salon. Eenvoudiger neorenaissancegevels hebben
onder meer de huizen Tweebaksmarkt 30
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(1886), Noordersingel 66-74 en 76-86 (respectievelijk circa 1880 en 1890) en
Harlingersingel 13-23 (1898). Eenlaagswoningen in neorenaissance-vormen zijn
bijvoorbeeld Achter de Hoven 176-182 (circa 1895), Emmakade 173 (1898) en - als
laat voorbeeld - Willem Lodewijkstraat 13-23 (1902-'03), gebouwd in opdracht van
bouwspeculant J. Bos.
20ste-eeuwse huizen
Met name langs de singels en in de wijk bij het Nieuwe Kanaal bouwde men begin
20ste eeuw huizen met een - aan de jugendstil en het rationalisme ontleende - sterke
afwisseling van baksteenwerk met gepleisterde geveldelen dan wel in kleur
contrasterende constructieve onderdelen als lateien en ontlastingsbogen. De wat
grotere huizen hebben als extra accenten erkers, balkons en speelse dakvlakken of
hoektorentjes. Goede voorbeelden hiervan zijn Westersingel 50 (1905),
Harlingersingel 7 (1906), naar ontwerp H.H. Kramer, en het dubbele woonhuis
Emmakade 15-17 (1903), eveneens een ontwerp van H.H. Kramer voor bouwspeculant
P. Vonk. Het laatste vertoont ook chaletelementen. Naar plannen van W.C. de Groot
uitgevoerd in witte steen met gele banden en ontlastingsbogen zijn de huizen
Emmakade 49-53 (circa 1905). Bij de in 1915 gebouwde huizen Vredeman de
Vriesstraat 15-19, met overstekende platte daken en op de straathoek een achtzijdig
uitgebouwd hoektorentje, zijn de constructieve elementen geaccentueerd. In nieuw
historiserende stijl uitgevoerd is het door H.H. Kramer ontworpen dubbele woonhuis
Emmakade 8/Maria Louisastraat 2 uit 1912. Expressionistische elementen hebben
de woningblokken Transvaalstraat 26-34/41-49 (circa 1920) en de door A. Baart sr.
ontworpen woningblokken Lijsterstraat 15-37/16-24 en Transvaalstraat 36-48 (1923).
Dezelfde architect ontwierp de eveneens expressionistische dubbele woning
Emmakade 96-96a (1929), waarvan hij het rechter deel (‘De Klinker’) als woning
en kantoor gebruikte.
In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw komt aan de uitvalswegen en aan
de toenmalige stadsrand een aantal vrijstaande

Leeuwarden, Woonhuizen Harlingerstraatweg 29-41/Engelsestraat 2-6

huizen en villa's tot stand. Voorbeelden zijn de in 1923 naar plannen van W. van der
Kooi gebouwde villa Harlingerstraatweg 70 en de geheel in houtskeletbouw
uitgevoerde, in Oostenrijk geprefabriceerde huizen Harlingerstraatweg
29-41/Engelsestraat 2-6 (1922-'23). Vaak zijn rustieke expressionistische elementen
als houten geveltoppen en rieten daken opgenomen, zoals bij de door A. Baart sr.
ontworpen villa's Harlingerstraatweg 24 (1923), Harlingerstraatweg 42 (1924-'25)
- beide met houten topgevels - en Harlingerstraatweg 2b (1927). Houten geveltoppen
en gebogen pannendaken heeft de villa Mr. P.J. Troelstraweg 20 (1923). Rieten
daken zijn ook toegepast bij de naar ontwerp van D. Meintema voor zichzelf
gebouwde expressionistische villa Harlingerstraatweg 26 (1928) en de door D.
Kalma en A. Witteveen ontworpen expressionistische huizen Groningerstraatweg
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38-40 (1928-'29) - waarvan het middenrisaliet met geometrisch metselwerk in gele
baksteen een art déco-accent heeft - en Harlingerstraatweg 6-6b (1931). Andere
voorbeelden van dit expressionisme zijn de huizen Pelikaanstraat 17 en 23-31 (1930)
en de door G.A. Heldoorn ontworpen huizen Harlingerstraatweg 75-79 (1934).
In de vooroorlogse buitenwijken staan veel woningen met de in stedelijke context
meer gebruikelijke zakelijk-expressionistische vormen. Voorbeelden hiervan zijn:
Gymnasiumstraat 50-52 (circa 1925). Groningerstraatweg 44-52 (circa 1928),
Coornhertstraat 27 (circa 1930), Mr. P.J. Troelstraweg 59-69 (1930-'31), naar
plannen van A. Witteveen, Harlingerstraatweg 13-13b (1933), naar ontwerp van D.
Kalma en A. Witteveen en Engelsestraat 21-43 (circa 1935). Het door G.A. Heldoorn
ontworpen woningblok Fonteinstraat 7-9f (circa 1933) heeft een geprononceerd,
over het volle blok doorlopend balkon. Van de hand van architect P. de Vries zijn
de expressionistische woningen Groningerstraatweg 80-82 (1924), Achter de Hoven
293-295 (1927-'28), Groningerstraatweg 32-34 (1929) en Groningerstraatweg 54-60
(1936). Voor zichzelf ontwierp P. de Vries in 1932 het woonhuis met atelier
Druifstreek 63 in uitgesproken zakelijk-expressionistische vormen.
Volkswoningbouw. Het oudste complex arbeiderswoningen in Leeuwarden is dat
van (oud) Eigen Brood Bovenal (Oldegalileën 58-88 e.o.) uit 1863, bestaande uit 24
woningen, waarbij in twee fasen tot 1888 nog 40 woningen werden toegevoegd. De
naar plannen van J.I. Douma gebouwde woningen werden rug-aan-rug in blokken
geplaatst, maar hadden wel een tussengang voor frisse lucht en licht in de keukens.
De in 1904 gebouwde woningen van (nieuw) Eigen Brood Bovenal (Hoeksterplein
e.o.) zijn ontworpen door W.C. de Groot. Van zijn hand zijn ook de rond 1908
gebouwde woningen van de Indische Buurt (Javastraat/Celebesstraat e.o.) en de
ruimere en minder star verkavelde woningen aan de Saskiastraten/Straat van
Welgelegen uit 1909-'10, met jugendstilachtige details. Een tuinwijkachtige opzet
kreeg de door hem ontworpen Hollanderwijk (Hollanderstraat e.o.) uit 1914-'15,
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net als de twee vorige projecten gebouwd voor de Woningvereeniging Leeuwarden.
De Hollanderwijk is ingrijpend gerenoveerd in 1980-'83. De woningen Bildtsestraat
7-25/14-32 e.o. kwamen in 1913-'18 tot stand naar ontwerp van D. Meintema, naar
aanleiding van een prijsvraag van de Coöperatieve Vereniging Woningbouw. Dit
wijkje heeft een opvallende uitstraling door de geknikte daken en de traditionalistische
roedenvensters.
Winkels. De boekhandel Voorstreek 34, gebouwd in 1868 naar een eclectisch
ontwerp van H.R. Stoett voor A. Meijer, is een drielaags hoekpand met afgeronde
hoek. Het door Stoett ontworpen vergelijkbare winkelpand Zuidvliet 2 (1872) heeft
een dergelijke - voor Leeuwarden in die tijd kenmerkende en door de gemeente
gesubsidieerde - afgeronde straathoek. Waarschijnlijk ontworpen door J.D. Bruns is
het eclectische woon- en winkelpand Voorstreek 16 (circa 1880). G. Bouwma liet in
1880 de slagerij ‘Het Okshoofd’, Kleine Hoogstraat 10 bouwen. Dit door H.H.
Kramer in neorenaissance-vormen ontworpen pand is nu een horecagelegenheid. De
voorm. kruidenierswinkel Kleine Kerkstraat 15 kwam in 1892 tot stand door verbouw
van een ouder pand in opdracht van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van den
kruidenierswinkel ‘Eigen Hulp’. Op de winkelpui van de vrij rijk gedecoreerde
neorenaissancegevel staat die naam nog te lezen. Laat-19de-eeuwse winkelpuien
zijn verder onder meer te vinden bij: Weerd 3 (1882) Nieuwestad 71 (1885), Eewal
67 (1892), Grote Kerkstraat 47 (circa 1895), Voorstreek 60 (1895) - de laatste twee
ontworpen door H. Feddema - en Bij de Put 1. Het rond 1810 gebouwde pand
Nieuwestad 48 heeft een bijzondere eclectische pui uit 1894, bestaande uit drie bogen
op ranke zuilen en versierd met consoles, opschriftband en festoenen. Het pand is
recent verbouwd, waarbij het met het belendende pand tot verkoophal is
samengevoegd. De apotheek Tweebaksmarkt 28 heeft een neorenaissancegevel uit
1895, waarvan de pui boven de ingang de naam C. Sonnega vermeldt. Boven de
etalage zijn drie putti zichtbaar en - in medaillons - de godin van de gezondheid
Hygeia en de god van de geneeskunde Aesculapius. Zij zijn ook afgebeeld bij de pui
van de voorm. winkel in medische apparatuur van J.A.F. Best, Nieuwestad 130. Van
deze in 1899 aangebrachte pui resteren de omlijsting met hardstenen decoraties en
de rijk bewerkte en geklonken stalen puibalk, voorzien van een rood en een zwart
kruis. De pui van het in 1905 in neorenaissance-stijl gebouwde woon- en winkelpand
Naauw 3 heeft een vergelijkbare stalen puibalk met gebogen onderrand.
Een bijzonder bouwwerk is de smalle, langgerekte houten kiosk tegen de zijgevel
van Voorstreek 32, opgericht in 1897-'98 naar plannen van Z.S. Feddema met een
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bijzonder rijke neorenaissancedetaillering. Opvallende elementen zijn het hoektorentje
met ingesnoerde spits en het driehoekige geveltje dat is versierd met een door
griffioenen geflankeerde levensboom. De drie deuren verraden de oorspronkelijke
opdeling van de kiosk. Begin 20ste eeuw werden bij de bouw van winkels
jugendstil-vormen toegepast, zowel herkenbaar in de decoraties als in het kleur- en
materiaalgebruik. Een opvallende pui uit 1904 met wit en groen geglazuurde stenen
is te vinden bij het in de kern oudere pand Wirdumerdijk 31. Het meest opvallende
jugendstilvoorbeeld in Leeuwarden is de Centraal Apotheek (Voorstreek 58) [47],
gebouwd in 1904-'05 naar ontwerp van G.B. Broekema. Het voornamelijk in gele
verblendsteen opgetrokken, aan drie zijden vrijstaande gebouw heeft levendig
uitgewerkte hoekoplossingen, diverse gedecoreerde constructieve elementen,
smeedijzeren balkonhekken en een polychroom tegeltableau, voorstellende de godin
Hygeia met slang (van Aesculapius) en gifbeker. In ingetogener jugendstil-vormen
uitgevoerd is het woon- en winkelpand Emmakade 2/Kanaalstraat 1 uit circa 1906.
In de eerste helft van de 20ste eeuw verrezen niet ver van elkaar enkele
grootschalige winkelpanden. Het winkelpand van C & A (Nieuwestad 98) [48], kwam
in 1917 tot stand naar ontwerp van P.M.A. Huurman in nieuw historiserende stijl.
Het vierlaags pand is voorzien van kolossale pilasters, festoenen, cartouches en een
timpaan met het voor de winkelketen kenmerkende medaillon met de initialen van
de stichters Clemens en August Brenninkmeyer. De voorm. winkel van Peek &
Cloppenburg, Wirdumerdijk 12, dateert uit 1920. In zakelijk-expressionistische
vormen uitgevoerd is het grote winkelcomplex met bovenwoningen Wirdumerdijk
5a/Peperstraat 4-16/Weaze 12 uit 1931-'32, naar ontwerp van J. Prummel.
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Kantoren. Het voorm. kantoor van de Algemeene Friesche Levensverzekering
Maatschappij (Eewal 59) [49] is gebouwd in 1895-'96 naar ontwerp van H.H. Kramer
in neorenaissance-stijl. Het fries tussen de bouwlagen vermeldt het oprichtingsjaar
(1850), het vestigingsjaar (1915) en de naam van de tweede gebruiker van het kantoor,
de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij. Het voorm. bijkantoor van
Levensverzekeringmaatschappij De Utrecht (Tweebaksmarkt 48) [50] is gebouwd
in 1903-'04 naar ontwerp van A.J. Kropholler en J.F. Staal met decoratieve sculpturen
van J. Mendes da Costa. Het in gele baksteen opgetrokken pand met jugendstil-details
bestaat uit een eenlaags ingangspartij, een lichttorentje met tentdak en een hoge
eenlaags kantoorruimte. Het is als bijkantoor in gebruik geweest tot 1933 en in
1978-'79 gerestaureerd. Het voorm. telefoonkantoor van de particuliere
telefoonmaatschappij Ribbing van Bork (Eewal 55) [51], nu in gebruik als drukkerij,
is in 1911 tot stand gekomen naar plannen van H. Feddema. De uitvoering in een
oranjeokerkleurige verblendsteen toont de invloed van de jugendstil. Uit 1919 dateert
de voorm. Friesche Bank (Nieuweweg 3) [52], uitgevoerd in ingetogen
voegexpressionistische vormen naar ontwerp van G. Stapensea. Het bankgebouw
van de Friesland Bank (Zaailand 110) [53] is gebouwd in 1937 naar een ontwerp in
traditionalistische vormen van A. Baart sr., in samenwerking met J.E. Wiersma en
met beeldhouwwerk van W. Valk.
Pakhuizen. Ten noordoosten en oosten van de binnenstad staan veel voormalige
pakhuizen, die ooit zijn gebruikt voor de opslag van agrarische producten, maar na
de oorlog vrijwel alle zijn verbouwd tot wooneenheden of kantoren. Het grootste
pakhuisensemble is te vinden langs het in 1969-'71 gedempte Vliet. Uit 1755 dateert
het brede pakhuis Groningen (Zuidvliet 22), waarvan de tuitgevel is voorzien van
aanzetstukken en een gezwenkte bekroning. Van de vijf opslaglagen bevinden zich
drie in de kap. Het naastgelegen pakhuis Friesland
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(Zuidvliet 24) uit 1793 heeft een vergelijkbare maar symmetrische gevel. Lijken
deze voorbeelden met hun rechthoekige vensters nog op grote woonhuizen, bij het
grote, rond 1800 of begin 19de eeuw gebouwde pakhuis Koningsbergen (Zuidvliet
26) is de pakhuisfunctie herkenbaar aan de halfrond gesloten pakdeuropeningen en
flankerende lichtopeningen. Dit grote, brede pakhuis heeft zes lagen, waarvan drie
in de kap. De gevel van het smallere pakhuis Zuidvliet 16 is voorzien van de
jaartalankers ‘1806’. De gevel van het pakhuis Zuidvliet 20 kreeg rond 1880 door
middel van een gepleisterde omlijsting en klimmend boogfries een krachtiger
uitstraling. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren ook de traditioneel
vormgegeven pakhuizen Rotterdam (Zuidvliet 282) en Eewal 88.
Andere pakhuisgevels hebben brede uitspringende banden metselwerk. Het fraaiste
voorbeeld daarvan is het in 1876 naar ontwerp van H.R. Stoett opgetrokken vijflaags
pakhuis Burmania (Oostersingel 62). De laat-19de-eeuwse pakhuizen Noordvliet 19,
Noordvliet 145 en Oostersingel 8 hebben vergelijkbare, maar eenvoudiger gevels;
bij de rond 1910 gebouwde pakhuisgevel van Weaze 30 is de hele pakdeurtravee
geaccentueerd.
Vanaf circa 1900 worden de pakhuisgevels vaak meer architectonisch vorm
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gegeven. Zo is het in 1897-'98 voor de groothandel Dijkstra gebouwde vijflaags
theepakhuis Eewal 86 uitgevoerd in neogotische vormen naar plannen van H.H.
Kramer. Art déco-vormen vertoont de gevel van het smalle, vierlaags pakhuis
Tweebaksmarkt 48a (circa 1915). Op de zijgevel staat de oude firmanaam Grijpma
& De Hosson. Het zeslaags pakhuis Nieuweburen 137 [54], gebouwd in 1910-'11
naar een functionalistisch ontwerp van H. Feddema, is één van de vroegste in
gewapend beton uitgevoerde gebouwen in Friesland.
Bedrijfspanden. Aan de voorm. Coöperatieve Handelsdrukkerij (Pijlsteeg 8 e.o.),
opgericht in 1874 en in 1977 uit de binnenstad vertrokken, herinneren een
laat-19de-eeuws neorenaissancepoortje met borstbeeld van Laurens Jansz. Coster en
het naastgelegen vroegere kantoor uit het begin van de 20ste eeuw. De in 1891 ter
plaatse van oudere bebouwing voor A. Ooiman opgetrokken jaloezieënwerkplaats
annex woning (Kleine Kerkstraat 25) [55] is uitgevoerd in neorenaissance-stijl; de
onderpui is gewijzigd. Aan de naastgelegen Regenboogsteeg staat verscholen het
voorm. Water- en Vuurhuisje (circa 1890), waar men warm of koud water en
vuurkooltjes kon kopen. Aan de Tramstraat staat de voorm. tramremise van de
Nederlandsche Tramweg Maatschappij, gebouwd rond 1900. De uit 1900 daterende
voorm. sigarenfabriek van D. Hoekstra (Vredeman de Vriesstraat 3) - nu opgedeeld
in wooneenheden - is

Leeuwarden, Brol en Bierkade

gebouwd in late neogotische vormen. De bijbehorende directeurswoning (Vredeman
de Vriesstraat 1) vertoont vergelijkbare vormen maar in de tegeltableaux ook
jugendstil-invloeden. De voorm. papierfabriek ‘'t Springend Hert’ (Tuinen 8) [56]
is gebouwd in 1901 voor I. Nauta naar ontwerp van Z.S. Feddema. De voorgevel
combineert neorenaissance-vormen met meer eigentijdse elementen, zoals
jugendstil-details en stalen lateien. Uit 1902 dateert de voorm. kaashandel van J. de
Jong (Zuidergrachtswal 1a), ontworpen door Z.S. Feddema [57]. De opdrachtgever
woonde in het aangrenzende herenhuis. De voorbouw met de tekst ‘Leeuwarder
Kaashandel Bodegraven’ vertoont jugendstil-invloed (oranje baksteen). De meer
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traditionele pakhuisachterbouw is uitgevoerd in rode baksteen. Uit 1903 dateren
zowel de in neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm. kunstsmederij van J. Kroes
(Grote Kerkstraat 240/Jacobijnerkerkhof 2) [58] als de voorm. rijwielfabriek Schrans
28, die jugendstil-invloeden vertoont. De door N. Adema ontworpen gevel van die
fabriek heeft decoraties in de vorm van gevleugelde wielen. Jugendstil-vormen heeft
ook het uit 1906 daterende bedrijfsgebouw met woning van de voorm. papierhandel
A. Marcus (Emmakade 72-74), ontworpen door H.H. Kramer. De uit 1917 daterende
gevel met art déco-elementen van de voorm. kantoorboekenfabriek van de firma L.
Scheepstra (Zuidergrachtswal 18) is ontworpen door D. Meintema.
De poldermolen ‘Froskepôlemolen’ in het aan de oostzijde van Leeuwarden
gelegen recreatiegebied Froskepôle is een achtkantige grondzeiler met gemetselde
voet en een met riet beklede romp en kap. De in 1896 voor de bemaling van de polder
Het Huizumer en Goutumer Nieuwland gebouwde molen is in 1962 naar de huidige
plaats gebracht en is in 1987-'88 gerestaureerd.
Het station (Stationsplein 1) [59] is in 1863 gebouwd als een station 3de klasse
van de Staatsspoorwegen naar plannen van K.H. van Brederode. De gepleisterde
neoclassicistische eenlaags zijvleugels zijn al in 1868 toegevoegd. In 1904 verving
men het oude middengedeelte door het huidige middenblok met grote
rondboogvensters. Het interieur van de centrale hal is uitgevoerd in gekleurde baksteen
met tegeltableaux en glas-in-loodramen. De overige delen van het interieur zijn vanaf
de jaren zeventig van de 20ste eeuw gemoderniseerd. De drieledige
perronoverkapping met gietijzeren kolommen, Polonceauspanten en sikkelspanten
dateert ook uit 1904. Op het perron staan twee houten kiosken met panelen en
eenvoudige neorenaissance-vormen.
Pijpen. Over de grachten in de binnenstad van Leeuwarden zijn diverse
overkluizingen of ‘pijpen’ gebouwd. Later zijn deze vaak ingrijpend hersteld en soms
ook verbreed. De Brol is een mogelijk rond 1500 aangelegde brede overkluizing bij
de samenkomst van Voorstreek en Weaze. De gewelven van dit brugplein zijn in
1615 vernieuwd. Op de Brol sluit de in oorsprong 15de-eeuwse, verlaagd gelegen
Bierkade aan.
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De brede Langepijp over de Nieuwestad, ter hoogte van de Bagijnesteeg en Weerd,
ontstond in 1611 door het verbinden van twee bruggen door middel van een tongewelf.
Net als de Brol is de Langepijp sinds 1674 voorzien van hardstenen deklijsten en
gietijzeren leuningen. De iets westelijker gelegen Nieuwepijp dateert uit 1621 en
heeft decoratieve, gesmede leuningen uit het midden van de 19de eeuw naar ontwerp
van Th.A. Romein. De genoemde pijpen zijn alle in de 20ste eeuw gerestaureerd.
Ingrijpender vernieuwd en gewijzigd zijn de overkluizingen over de Voorstreek,
zoals de Paardepijp, de Vismarktpijp en de Amelandspijp.
Bruggen en brugwachterwoningen. De bruggen over de gracht rond de binnenstad
zijn in de jaren zestig van de 19de eeuw vervangen door ijzeren draaibruggen. Daarvan
zijn door vernieuwingen in de 20ste eeuw geen voorbeelden behouden. Bij de huidige
Noorderbrug uit 1938, naar plannen van J. Zuidema, staat nog wel de uit 1864
daterende voorm. brugwachterwoning Wissesdwinger 1a, een neoclassicistisch pand
met verhoogd middendeel naar ontwerp van Th.A. Romein. Uit hetzelfde jaar en
door Romein met dezelfde opzet ontworpen, is de voorm. brugwachterwoning
Harlingersingel 2. De nabijgelegen Vrouwepoortsbrug is in 1933-'34 vernieuwd.
Nabij de in 1940 naar plannen van J. Zuidema vernieuwde Wirdumerpoortsbrug
staat de in 1892 gebouwde voorm. brugwachterwoning Zuiderplein 27-27b, ontworpen
door J.E.G. Noordendorp in neorenaissance-vormen. De in 1895 opgeleverde 1e
Kanaalbrug [60] over het Nieuwe Kanaal is een ijzeren draaibrug op een bakstenen
draaipijler. De brug is gemaakt bij de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij te
Leiden naar plannen van J.E.G. Noordendorp en L. van Krimpen. Het huidige kleine
brugwachtershuisje is in de plaats gekomen van de oorspronkelijk, in 1906 naar
plannen van W.C.A. Hofkamp als brugwachterwoning, hulppolitiepost en berging
voor een brandweerwagen gebouwde panden Kanaalstraat 2-4. Tenslotte is de in
1924-'25 aangelegde Oosterbrug (Oosterkade) [61] nog interessant. De van een
pseudo-potdekseling

Leeuwarden, Prinsentuin, muziektent

voorziene landhoofden en het zeszijdig bedieningshuis zijn uitgevoerd in grof
kiezelbeton. Het oorspronkelijke Rall-bascule-systeem is bij de restauratie van de
brug (circa 1996) vervangen door een nieuw bewegingswerk.
De Mercuriusfontein (Wirdumerdijk ong.) [62] uit 1923 is een natuurstenen
fontein versierd met beelden die de landbouw, veeteelt, visserij en handel
personifiëren. Het geheel wordt bekroond door een bronzen Mercuriusbeeld. Het
basement is een ontwerp van A. Baart sr., de beelden zijn ontworpen door G.A.
Bredow.
Gedenktekens. Op het Hofplein staat het in 1906 opgerichte standbeeld van de
eerste Friese stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau-Dietz. Het beeld is
vervaardigd door B. van Hove, de sokkel is ontworpen door W.B.G. Molkenboer.
Het beeld staat bekend als ‘Us Heit’. Het Monument Friese Stamboekkoe
(Harlingersingel ong.) is in 1954 vervaardigd door G.J. Adema bij het 75-jarig bestaan
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van het Fries Rundvee Stamboek. Deze geïdealiseerde, maar realistisch aandoende
bronzen zogeheten honderdpuntskoe werd al snel ‘Us Mem’ genoemd. Oorspronkelijk
stond het beeld op het Zuiderplein.
De Prinsentuin (Groeneweg ong.) is in 1648 in opdracht van stadhouder Willem
Frederik van Nassau-Dietz als lusthof aangelegd op het voorm. bastion de
Doeledwinger. De tuin werd door latere stadhouders telkens verder verfraaid en aan
de mode van de tijd aangepast. Nadat de tuin in 1795 voor het publiek was
opengesteld, volgde in 1819 de overdracht aan de stad. Vanaf 1820 begon men met
een transformatie in romantische landschapsstijl naar plannen van L.P. Roodbaard,
waarbij in 1842 ook de aangrenzende, deels geslechte vestingwallen door hem tot
een wandelgebied werden omgevormd. Ook de aangrenzende Noorderplantage werd
aan het park toegevoegd. Het in de Prinsentuin gelegen 17de-eeuwse zomerhuis
verving men in 1842 door een nieuw gebouw, dat later nog twee zijvleugels kreeg.
De in 1954 aangebouwde oostvleugel huisvest nu het Pier Pandermuseum. Rond
1994 zijn het middendeel en de westvleugel gemoderniseerd. Het hier gevestigde
café-restaurant ‘De Koperen Tuin’ is vernoemd naar een roman van S. Vestdijk die
zich voor een deel in de Prinsentuin afspeelt. De in neorenaissance-vormen
opgetrokken muziektent of orkestschelp dateert uit 1881 en is ontworpen door J.E.G.
Noordendorp. Het front is versierd met de portretbustes van prinses Wilhelmina,
Beethoven en Mozart. Op een verhoging of molenbelt in de Noorderplantage staat
het Pier Pandertempeltje [63] uit 1924, ontworpen door J.M. van der Mey en N.P.
de Koo in de vorm van een antiek baptisterium. Het huisvest een door de Friese
beeldhouwer Pier Pander († 1919) ontworpen beeldengroep; de gipsmodellen van
Pier Pander zijn na diens dood door E. Gazzeri in marmer uitgevoerd. Vlakbij staat
de in 1973-'74 vrijwel volledig herbouwde en uitgebreide molenaarswoning
(Noorderplantage 3-5) van de eind 19de eeuw afgebroken korenmolen De Leeuw.
Overige parken. Het Westerpark (Westersingel ong.) ontstond bij een in 1872
gegraven drinkwatervijver. De glooiende parkaanleg in landschapsstijl rond de tot
1888 voor drinkwater benutte vijver, is ontworpen door G.L. Vlaskamp en is in 1926
heringericht. Het Rengerspark (Spanjaardslaan ong.) is in 1904-'05 aangelegd in
gemengde tuinstijl naar plannen van H. Copijn op grond geschonken door mr. W.J.
van Welderen baron Rengers en zijn vrouw.
Begraafplaatsen. Op het terrein van de oude terp Fiswerd, in de late middeleeuwen
de plaats van het klooster van de Grauwe Begijnen, werd in 1830-'33 de omgrachte
Alg. begraafplaats (Spanjaardslaan 76-78) aangelegd naar plannen van L.P.
Roodbaard. Sinds de sluiting in 1969 is het een funerair wandelpark met een duidelijk
19de-eeuws
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Leeuwarden, Alg. begraafplaats, ingangspartij

karakter. Een stenen brug met een door J. van der Wielen ontworpen gietijzeren hek
met veel doodssymboliek (1832) vormt de toegang. Het toegangspad wordt
geflankeerd door twee uit 1832 daterende, wit gepleisterde neoclassicistische huisjes
met toscaanse zuilenportico en rieten dak - oorspronkelijk een dienstwoning voor de
doodgraver en een bergplaats - naar ontwerp van I. Warnsinck. Het door Th.A.
Romein ontworpen baarhuisje (circa 1875) verkeert in ruïneuze toestand. Van de
vier begraafperken is met name het perk bij de toegang interessant door de grafstenen
en monumenten met gietijzeren hekwerkjes. Interessante grafmonumenten zijn die
van J.B. Weerman († 1882), L.P. Roegholt († 1895), D. Lehmann-Menalda († 1898)
en de socialist L. Zandstra († 1923) met een reliëf van T. Visser. Naast de Alg.
begraafplaats en gelijktijdig daarmee aangelegd, ligt de omgrachte en sober ingerichte
Isr. begraafplaats, die sinds 1871 een zelfstandige begraafplaats vormt. Het huidige
metaarhuisje stamt uit circa 1900. Een deel van de aanwezige grafstenen is afkomstig
van de in 1949 geruimde Joodse begraafplaatsen bij de Boterhoek en de Groeneweg.
Een eenvoudig monument herdenkt de tijdens de oorlog uit Friesland weggevoerde
Joden. De in 1882 aangelegde R.K. begraafplaats (Harlingerstraatweg 130) heeft
behalve een baarhuisje en bergplaats uit die tijd een kruisiginggroep aan het eind
van het centrale pad en diverse interessante grafmonumenten, zoals de neogotische
monumenten van G.H.D. Langemeyer († 1897), de familie Von Weijhrother (circa
1900), de familie Kuhlmann (1903), de familie Lampe (1917), en het eclectisch
grafmonument van de familie Tulleners (1900). De oorspronkelijke ingang van de
in 1918-'19 aangelegde Noorderbegraafplaats (Schapendijkje 6-8) wordt geflankeerd
door twee blokvormige panden uit 1923, ontworpen door L.H.E. van Hylckama Vlieg
met expressionistische en art décodetails. Hoge gesnoeide heggen scheiden de perken
van het oude gedeelte van deze begraafplaats die recent aanzienlijk is uitgebreid.
De kerktoren van Miedum (Canterlânswei 8), gelegen ten noordoosten van
Lekkum, staat op een terp en wordt omringd door enkele 17de-eeuwse zerken. De
kerk is in 1834 gesloopt. De eenvoudige, achterover hellende zadeldaktoren heeft
een 14de- of 15de-eeuwse kern met een 19de-eeuwse ommetseling en is in 1956
gerestaureerd.
Snakkerburen (Snakkerbuorren). Dit vaartdorp langs de Dokkumer Ee, nu
vastgegroeid aan de noordrand van Leeuwarden, is waarschijnlijk in de 15de eeuw
ontstaan. De lintbebouwing tussen het water (Oan'e Ie) en de dijk (Oan'e Dyk) bevat
nog enkele oude panden. De voorm. herberg ‘De Sevenster’ (Oan'e Ie 1) is gebouwd
in 1775; het aangrenzende pand Oan'e Dijk 1 dateert uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Rond 1800 gebouwd is het pand Oan'e Ie 6, dat inwendig betimmeringen met
bedstedeen kastdeuren en een schouw in de keuken met Lodewijk XVI-versiering
bevat.
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Lekkum. Dit terpdorp ten noorden van Leeuwarden is ontstaan in de middeleeuwen
op een oeverwal langs de Ee. De Herv. kerk (Tsjerkepaed 26) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een ongelede toren voorzien van steunberen en een ingesnoerde spits.
Kerk en toren zijn in 1778 door grietman U. van Burmania herbouwd (gedenksteen),
de toren nogmaals in 1896 (gedenkplaat). Tot de oude inventaris behoren een
preekstoel (eind 18de eeuw), twee herenbanken en een door L.J. en J. van Dam
vervaardigd orgel (1828). In de toren hangen twee klokken, de ene gegoten door
Geert van Wou en Johan Schonenborch (1512), de andere door Geert van Wou II
(1548). De gepleisterde neoclassicistische pastorie (Weme 18) dateert uit circa 1865.
Interessante boerderijen in en bij Lekkum zijn de boerderij Mearsterpaed 2, met een
in de kern 17de-eeuws dwars voorhuis, de forse kop-hals-rompboerderij ‘Eeburgh
Zathe’ (Canterlânswei 1), gebouwd in 1871 door de familie Hettinga Tromp, en de
boerderij ‘Sjoerdsmastate’ (Buorren 99) met expressionistische details uit 1932. Ten
oosten van Lekkum in de Bullepolder staat de poldermolen ‘De Bullemolen’
(Kealledykje 7), een achtkantige grondzeiler met gemetselde veldmuren en een met
riet beklede romp en kap. De molen stond vóór 1825 in de Louwsmeer onder Tytsjerk
en is nadien overgebracht naar de huidige plaats. De molen is in 1995 gerestaureerd.

Lemmer (De Lemmer)
(gemeente Lemsterland)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de vroege middeleeuwen bij de
samenkomst van de Rien (thans Lemsterrijn) en de Zijlroede. Het dorp ontwikkelde
zich in de 16de- en 17de eeuw tot een belangrijke havenplaats. Bepalend voor de
langgerekte nederzettingsstructuur waren het beloop van de Zijlroede - met aan de
monding de Binnenhaven - en de Lemsterrijn en verder de ligging aan de kust.
Ingrijpend was de aanleg in 1887 van de Buitenhaven met een sluiscomplex en
verbindingskanaal tussen de Lemsterrijn en de
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Binnenhaven. Er werden daarbij zeewerende maatregelen genomen. De eind 19de
eeuw belangrijk geworden Zuiderzeevisserij en aanverwante bedrijvigheid, zoals de
visrokerij, verdwenen na de aanleg van de Afsluitdijk en het begin van de gedeeltelijke
inpoldering van de Zuiderzee (nu IJsselmeer) vanaf 1936. Nieuwe middelen van
bestaan werden recreatie en industrie. Vanaf circa 1930 kwam aan de noordzijde,
nabij de Parkstraat, een uitbreiding met een rechthoekig stratenplan tot stand. Na de
Tweede Wereldoorlog is Lemmer aan de zuidoostzijde uitgebreid, evenals aan de
westzijde, waar onder meer recreatiewoningen en een jachthaven tot stand kwamen.
Aan de zijde van het IJsselmeer is buitengaats een industrieterrein aangelegd.
De Herv. kerk (Kerkhof 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een driezijdig
gesloten noordelijke dwarsarm en een half ingebouwde toren voorzien van een houten
achtkantige lantaarn en een opengewerkt achtkant met koepeldak. De kerk werd in
1716 gebouwd onder leiding van meester-timmerman Auke Bouwes Disma, ter
vervanging van een 16de-eeuwse voorganger. Het bouwjaar is met jaartalankers
aangegeven op de toren. De dwarsarm heeft men in 1759 toegevoegd. Aan de
zuidzijde werd in 1870 de consistorie gebouwd.
Het kerkinterieur wordt gedekt door houten tongewelven. In het schip zijn kort na
de bouw gewelfschilderingen aangebracht met onder meer voorstellingen van de
sterrenhemel, vogels en wolken. Tot de inventaris behoren een door Gerben Jelles
Nauta vervaardigde preekstoel (1745), versierd met bijbelvoorstellingen, een doophek
en een door D.S. Ypma gebouwd orgel (1842; gewijzigd in 1863 en gerestaureerd
in 1986). In de kerk liggen diverse 18de- en 19de-eeuwse grafzerken, waaronder die
van Nanne Aenea († 1768), bijgenaamd Tetje Nannes, die de eerste steen van de
kerk legde.
De kerk van de Geref. Gemeente (Turfland 60) is een eenvoudige recht gesloten
zaalkerk uit circa 1840.
De voorm. synagoge (Schans 29), een recht gesloten zaalgebouw uit 1866 met
rondboogfriezen, is thans een woonhuis.
De Geref. kerk (Niewburen 36) is een zaalkerk met een half ingebouwde toren
van vier geledingen met ingesnoerde spits, gebouwd in 1889 naar een neogotisch
ontwerp van Tj. Kuipers. De kerk bevat een door de firma Rholfind uit Osnabrück
gebouwd orgel (1922). De pastorie (Nieuwburen 38) en het kerklokaal (Nieuwburen
34), beide met neorenaissance-vormen, zijn gelijktijdig met de kerk naar ontwerp
van Tj. Kuipers gebouwd.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Schans 49) is een driebeukige pseudobasilikale
kerk met driezijdig gesloten koor en een doopkapel tegen de toren van drie geledingen
en ingesnoerde naaldspits. De neogotische kerk werd in 1897-1901 gebouwd naar
ontwerp van N. Molenaar ter vervanging van een voorganger uit 1767. Tot de
neogotische inventaris uit de bouwtijd behoort onder meer een door Molenaar
ontworpen hoofdaltaar (1900), uitgevoerd door atelier Mengelberg net als de
preekstoel en de zijaltaren. De gebrandschilderde ramen in de zijbeuken zijn
vervaardigd door J. Colette (1943-'45), enkele andere door J. Nicolas. Tegen de kerk
staat het uit 1927 daterende verenigingsgebouw ‘Us Thús’. De pastorie (Schans 47)
dateert uit 1907 en is eveneens door Molenaar ontworpen.
Het voorm. raadhuis annex waag (Nieuwburen 1) werd rond 1770 gebouwd als
een tweelaags blokvormig pand met aangebouwd eenlaags waaggedeelte. Vanaf
1810 was in het raadhuis ook het kantongerecht gevestigd. De waag kreeg in 1859
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een verdieping. In 1898 verplaatste men de ingang van het raadhuis naar de zijde
aan de Gedempte Gracht, waar een nieuwe voorgevel met neoclassicistische vormen
werd opgetrokken. De ingang heeft een klein, overdekt natuurstenen bordes met
trappen.

Lemmer, Woonhuizen Langestreek 29-31

De overhuiving op corintische zuilen is voorzien van het grietenijwapen van
Lemsterland. Inwendig bevindt zich in de voorm. burgemeesterskamer een door
J.C.W. Becker geschilderd schoorsteenstuk (1793).
Het postkantoor (Nieuwburen 10) werd gebouwd in 1906 naar plannen van
rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte vormen.
Het voorm. Waterschapshuis van het waterschap De Zeven Grietenijen en Stad
Sloten (Kortestreek 9) is een diep pand uit circa 1915 met rationalistische elementen.
In de voorgevel zijn de wapens van de betrokken gemeenten geplaatst.
Woonhuizen. Rond 1750 gebouwd is het huis Langestreek 1b met souterrain,
bordes, ingangsomlijsting en een dakkapel met gesneden klauwstukken. In Lemmer
staat een aantal diepe panden met gedecoreerde 18de-eeuwse klokgevels, zoals
Schulpen 5 (1762). Klokgevels met grote kuifstukken en aanzetkrullen hebben
Oudesluis 9 (1773), met souterrain en omlijste ingang, Langestreek 22 (1776), met
19de-eeuwse deur en gesneden bovenlicht, en Nieuwburen 24 (1776), waarvan de
pui jonger is. De dwarse eenlaags huizen Turfland 55-56 en Kortestreek 27 worden
beide gesierd door een smalle gedecoreerde klokgevel uit 1758. Eenvoudige
laat-18de-eeuwse eenlaagspanden zijn Langestreek 13 (1775), Langestreek 12 (1799)
en Oudesluis 7.
Uit 1858 dateert het blokvormige herenhuis Kortestreek 16 met neoclassicistische
ingangsomlijsting en kroonlijst. Laat-19de-eeuwse blokvormige huizen zijn
Nieuwburen 32 (circa 1890), met
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Lemmer, Lemsterschutsluis (1980)

hoger opgetrokken middenrisaliet, en Emmakade 10. Een lijstgevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw hebben het in de kern mogelijk oudere huis Langestreek 11
en het eenlaagspand Langestreek 14, met dakkapelen. Voorbeelden van eenlaags
huizen in eclectische vormen zijn het door H. Luiking ontworpen pand Nieuwburen
30 (1865), met bakstenen dakerker, het dwarse huis Kortestreek 15 (circa 1870) met
dakkapel en de rond 1870 gebouwde diepe huizen Langestreek 6 en Langestreek 19
met dakkapel. Uit circa 1880 dateren de eenlaags huizen Straatweg 2 en 4. In het
souterrain van de laat-19de-eeuwse woningen Leeg 11-16 was een visnettenbreierij
gevestigd.
Het in 1901 gebouwde, deels gepleisterde huis Kortestreek 30 heeft een
neorenaissance-trapgevel. Jugendstilinvloeden vertoont het brede hoekpand
Langestreek 29-31 (circa 1905), dat is opgetrokken in verschillende kleuren
verblendsteen. Polderdijk 6-11 en Zeedijk 5-7 zijn rijtjes arbeiderswoningen uit circa
1910. Iets jonger zijn Straatweg 36, een deels gepleisterd eenlaags huis met gebroken
kap, en Nieuwe dijk 34-36 een dubbel huis met portiek en toegang op de verdieping.
Het rond 1920 opgetrokken eenlaagspand Schoolstraat 8 heeft een uitspringend hoger
gedeelte en vertoont expressionistische elementen. Straatweg 17 is een
expressionistische villa uit circa 1930.
Het voorm. logement ‘De Wildeman’ (Schulpen 6) is een breed dwars pand met
een smalle klokgevel voorzien van de datering ‘1773’ en een gevelsteen met de
voorstelling van een Wildeman.
Winkels. Uit circa 1870 dateren het

Lemmer, Ir. D.F. Woudagemaal

drielaags woon- en winkelpand Burg. Krygerplein 2 en het dubbele woonen
winkelpand Burg. Krygerplein 4-6. Schans 25 is een eenlaags winkel met pui uit
circa 1900. Het in 1919 gebouwde woon- en winkelpand Schans 54 vertoont
expressionistische motieven.
Pakhuizen. Het drielaags pakhuis Turfland 1, met hijsluiken en een zadeldak
tussen topgevels, heeft in een aanzetkrul de datering ‘1763’. Het pand heeft een
eenlaags aanbouw onder het doorgetrokken zadeldak. De topgevel aan de achterzijde
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is in 1839 vernieuwd. Het voorm. pakhuis Dubbelstraat 2 dateert uit 1887 en heeft
een overstekend zadeldak en versierde windveren.
Bedrijfsgebouwen. De visrokerijen achter Emmakade 7 en Leeg 6 dateren uit de
tweede helft van de 19de eeuw. De smalle hoge schuren worden hangen genoemd.
Laat-19de-eeuws is het bedrijfspand Polderdijk 1 met op de begane grond een
werkplaats en een pui waarop scheepsartikelen worden vermeld. De voorm. smederij
van scheepsartikelen (Langestreek 32) uit circa 1900 vertoont
neorenaissance-kenmerken. Het voorm. onderstation van het Provinciaal Elektriciteits
Bedrijf (Pasveer 3) is een langgerekt gebouw uit circa 1935 met
zakelijk-expressionistische kenmerken. De directeurswoning (Pasveer 1) is uit
dezelfde tijd.
Sluizen. De voorm. zeekeersluis (bij Oudesluis 2) werd in 1618 aangelegd en in
1838 verbeterd. Als zeewering heeft de sluis tot 1886 dienst gedaan, waarna deze
een binnensluis werd. De Lemsterschutsluis (Binnenhaven ong.) werd in 1887-'88
aangelegd naar ontwerp van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat S.J.
Vermaas op basis van Franse en Belgische voorbeelden. Op de sluishoofden van de
schutsluis (zeesluis) staan een wachthuisje (sluisknechtswoning) in neorenaissancestijl
en een peilschaalhuisje in neorenaissance-stijl, waarop zes spreuken en wijsheden
zijn weergegeven. Bij de sluis staan drie dienstwoningen; de in neorenaissance-stijl
uitgevoerde sluiswachterwoning (Binnenhaven 4) en twee later in dezelfde stijl
toegevoegde woningen (Binnenhaven 5-6). Opvallend zijn de boven de vensters en
deuren aangebrachte geëmailleerde platen lavasteen, die door E. Gillet uit Parijs zijn
versierd met symbolische motieven betreffende de scheepvaart. De aanleg van de
Lemstersluis maakte deel uit van de uitvoering van een groter plan voor de verbetering
van de haven en de zeewering, waarbij tevens een buitenhaven, een vluchthaven en
een uitwateringssluis werden aangelegd. Deze in de Lemsterrijn aangelegde
uitwateringssluis, de Riensluis (Vissersburen ong.), is in 1957 vernieuwd. Alleen
een geëmailleerde herinneringsplaquette in lavasteen is behouden gebleven.
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Het ir. D.F. Woudagemaal (Gemaalweg 6) is een groot stoomgemaal waarin tevens
de keersluizen in het Stroomkanaal zijn opgenomen. Het complex kwam in 1917-'18
tot stand naar plannen uit 1913 van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat
ir. D.F. Wouda en vertoont rationalistische invloeden. Op de waterkering met acht
tunnels staat de langgerekte machinehal, die inwendig een ziende bekapping van
houten en stalen spanten heeft. Haaks op deze hal staat een ketelhuis met schoorsteen
en een open kolenopslag. Het uit 1919-'20 daterende machinepark, waaronder vier
stoommachines en acht centrifugaalpompen, is ontworpen door prof. ir. Ph.
Dijkshoorn, in samenwerking met de fabrikant L. Smulders van de Utrechtse
Machinefabriek Jaffa. Met uitzondering van de vier ketels uit 1955, die in 1967 voor
oliestook zijn omgebouwd, verkeert het geheel in originele staat. Het bijzondere
stoomgemaal is op de Wereld Erfgoedlijst geplaatst.
De vuurtoren (bij Vuurtorenweg 19) is een in 1994 gebouwde replica van de in
1968 gesloopte vroeg-20ste-eeuwse toren, bestaande uit een open staalconstructie
met daarop een koolspitsbooglamp.
Begraafplaatsen. De midden 19de eeuw gestichte Alg. begraafplaats (bij Straatweg
13) heeft een baarhuis met expressionistische details uit circa 1930. Voor de Isr.
begraafplaats (bij Plattedijk 32) te Tacozijl, gelegen ten noordwesten van Lemmer
aan de voet van de voorm. Zuiderzeedijk, werd de grond in 1802 aangekocht. De
begraafplaats kon in 1876 worden uitgebreid dankzij de schenking van een hoger
gelegen stuk grond door jhr. Van Swinderen. De

Follega bij Lemmer, Boerderij Straatweg 29

begraafplaats, met eenvoudige grafstenen, is in 1994 gerestaureerd.
Eesterga (Jistergea). Dit streekdorp ten noorden van Lemmer is ontstaan in de
middeleeuwen. Op het kerkhof (bij Straatweg 5) staat een houten klokkenstoel met
helmdak. Erin hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1617). Zeker vanaf
1723 heeft hier een klokkenstoel gestaan. De huidige stoel is in 1956 grondig
gerestaureerd. De moderne stelpboerderij ‘Cornelia Hoeve’ (Straatweg 9) dateert
uit circa 1935 en heeft een uitbouw met topgevel aan de voorzijde.
Follega (Follegea). Dit streekdorp ten noorden van Lemmer is ontstaan in de
middeleeuwen. Op het kerkhof (bij Straatweg 47) staat een houten klokkenstoel met
helmdak en enkele betonnen stijlen. Erin hangt een door Peter van den Ghein gegoten
klok (1596). De kerk werd in de 18de eeuw afgebroken. In 1720 stond hier een lagere
klokkenstoel. De voorm. herberg ‘De Drie Kogels’ (Straatweg 45) is een in opzet
mogelijk 18de-eeuws blokvormig pand met schilddak, omlijste ingang en dakkapel
met fronton. Het gebouw is later uitgebreid. Interessante koprompboerderijen zijn
onder meer Straatweg 17 (1856), Straatweg 29 (1858), beide met onderkelderd
woongedeelte, en Straatweg 32 (1883). Het trafohuisje (Straatweg 49) dateert uit
circa 1935 en vertoont expressionistische invloeden.
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Lippenhuizen (Lippenhuzen)
(gemeente Opsterland)

Lippenhuizen, Compagnonsvaart/Appelschastervaart bij het Lippenhuisterverlaat vanuit het oosten

Streekdorp, ontstaan in de late middeleeuwen op een zandrug tussen heide en veen.
De Opsterlandse Compagnonsvaart, gegraven door het zuidelijk gelegen veen, is in
1718 ter hoogte van de kerk doorgetrokken.
De Herv. kerk (De Buorren 30) is een in oorsprong uit 1743 daterende, driezijdig
gesloten zaalkerk met houten geveltoren. Het huidige uiterlijk met gepleisterde
banden om de rondboogvensters dateert van de herbouw rond 1860. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (derde kwart 17de eeuw), een herenbank en een door L. van
Dam gebouwd orgel (1859).
De openbare lagere school (Buorren 49) is een rond 1905 gebouwde vierklassige
middengangschool met onderwijzerswoning (Buorren 47). Het dubbele woonhuis
Buorren 65-67 uit circa 1914 is gebouwd in chaletstijl.
Boerderijen. De stelpboerderij Compagnonsfeart 36 werd in 1776 gebouwd voor
de erven Albert Tjebbes. De boerderij Buorren 88 heeft een dwars voorhuis uit circa
1910 met jugendstil-details. De uit 1918 daterende
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kop-rompboerderij Sweachsterwei 2 is uitgevoerd in nieuw historiserende stijl,
mogelijk naar plannen van S. de Clercq.
Het voorm. Nieuwe Tolhuis (Sweachsterwei 7) is een eenlaagspand met
afgeschuinde hoeken aan de straatzijde, gebouwd rond 1860 ter vervanging van een
voorganger aan de andere zijde van de weg.
Het Lippenhuizerverlaat (bij Tj. Harkeswei 27) is het tweede verlaat in de
Opsterlandse Compagnonsvaart. De oorspronkelijk in 1736 gebouwde sluis herbouwd in steen in 1858 - is in 1902 geheel vernieuwd. De sluiswachterwoning
(Tj. Harkeswei 27) dateert uit circa 1880.
De watertoren (De Buorren 149) verrees in 1932, vermoedelijk naar ontwerp van
E.C. Storm van 's-Gravensande, ingenieur van de N.V. Intercommunale Waterleiding
Gebied Leeuwarden. De vierkante bakstenen toren in zakelijk expressionistische stijl
heeft een zadeldak en twee betonnen reservoirs.

Lollum
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Langs de uitvalswegen vond in de 19de en
20ste eeuw enige uitbreiding plaats.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een gepleisterde eenbeukige kerk met halfronde
koorsluiting en een half ingebouwde toren met houten opbouw en ingesnoerde spits.
De in oorsprong 13de-eeuwse kerk werd in de 19de eeuw gepleisterd en van een
bakstenen boogfries voorzien. De westgevel en toren dateren uit 1883. In de toren
hangt een door Geert van Wou II gegoten klok (1550). De kerk bevat een door
Cornelis Cornelisz. vervaardigde preekstoel (1718) en een door Bakker & Timmenga
met gebruik van oudere delen gebouwd orgel (1914). De voorm. pastorie
(Elshoutbuurt 1) dateert uit 1875.
De Geref. kerk (Waaxenserweg 4) is een recht gesloten kruiskerk uit 1915 met
een voorportaal en een terzijde geplaatste ongelede toren voorzien van een vierzijdige
spits met frontalen. De kerk vertoont rationalistische invloeden en is verwant aan de
stijl van Tj. Kuipers. De pastorie (Waaxenserweg 2) dateert uit 1898.
Woonhuizen. Rond 1890 gebouwd is het eenlaags huis Elshoutbuurt 8 met forse
dakkapel. It Fabryk 1 is in 1899 gebouwd als directeurswoning van de in 1897
opgerichte zuivelfabriek (in 1924 gesloten). Dwarse eenlaags huizen zijn: Noordereind
2 (circa 1900), Noordereind 1 (1911), met portiek en tot topgevel opgetrokken
geveldeel, en Waaxenserweg 32 (1926), met portiek, erker en hoger opgetrokken
geveldeel.
Boerderijen. De in 1875 gebouwde kop-hals-rompboerderij Hizzaarderlaan 12
heeft een onderkelderd voorhuis en bouwdelen uit 1901. Klein Saxenoord
(Hizzaarderlaan 3) is een stelpboerderij uit 1891.
De voorm. bakkerij (Elshoutbuurt 7) is een dwars eenlaagspand uit 1884.
De poldermolen ‘Meerswal’ (Berghuizerweg 1) is een achtkantige grondzeiler
met bakstenen voet en een met riet gedekte houten romp en kap. De molen werd in
1903 gebouwd door I.H. Westra ter vervanging van een uit 1818 daterende
voorganger. De molen bemaalt het gebied Rûgelollum en is in 1994 gerestaureerd.
De molenaarswoning (Berghuizerweg 3) dateert uit 1910.
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Makkinga
(gemeente Ooststellingwerf)
Dorp met een brinkvormig plein, ontstaan in de 15de eeuw als ontginning vanuit
Oosterwolde. De laat-middeleeuwse Lycklamastins werd in 1829 afgebroken. Van
1848 tot 1886 was Makkinga hoofdplaats van Ooststellingwerf, waarna het nog
slechts een bescheiden ontwikkeling doormaakte.
De Herv. kerk (Brink 10) is een driezijdig gesloten kerk voorzien van een
ingebouwde toren met ingesnoerde naaldspits. Een rococo-cartouche boven de ingang
vermeldt het jaar 1777, toen de huidige kerk verrees ter vervanging van een oudere,
aan St. Bonifatius gewijde, kerk. In de toren hangt nog een klok uit 1466. Volgens
een bord in de kerk geschiedde de herbouw naar plannen van meester-timmerman
Theunis Thomasz. uit Burgum, die ook de preekstoel

Elsloo bij Makkinga, Woudboerderij Hoofdweg 54a

(1776) maakte. Verder zijn er enkele zerken met de wapens van Lycklama à Nijeholt
(1619, 1670 en 1731). De nabij geplaatste gietijzeren dorpspomp dateert uit circa
1880.
Woonhuizen. Het gepleisterde, eenlaags middenganghuis Villa Nova (Lyclamaweg
17) vertoont neoclassicistische elementen uit circa 1850. De voorm.
schoolmeesterswoning Lyclamaweg 13 uit circa 1890 heeft eclectische details. De
in 1915 opgetrokken villa Wemeweg 17 is voorzien van late jugendstil-details.
Windmolen ‘De Weijert’ (Lycklamaweg 15) is een met riet gedekte achtkantige
stellingkorenmolen met deels houten en deels stenen onderbouw in de vorm van een
schuur. De oorspronkelijk als houtzaagmolen in Gorredijk gebouwde molen is in
1925 voor W. Zeephat overgebracht naar de huidige plaats en in 1983-'84
gerestaureerd.
Elsloo. Streekdorp ten zuiden van Makkinga op de splitsing van de Buitenweg en
de Peperstraat. De Herv. kerk (Hoofdweg 42) is een recht gesloten zaalkerk met
jugendstil-elementen, uitgebouwde kamer en dakruiter, gebouwd in 1913 ter plaatse
van een voorganger uit 1632. De dubbele houten klokkenstoel met schilddak is in
1987 vernieuwd en heeft een 15de-eeuwse klok en een klok uit 1953. Interessante
boerderijen zijn de kop-rompboerderij Hoofdweg 54, waarvan het gepleisterde
voorhuis is voorzien van de jaartalankers ‘1684’, en de naastgelegen boerderij
Hoofdweg 54a, een kleine woudboerderij met krimp, vermoedelijk uit de eerst helft
van de 19de eeuw. De poldermolen ‘Vesuvius’ in het natuurgebied de Stobbepoel
is een houten paaltjasker met tonmolen,
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gebouwd rond 1900 door R.W. Dijksma. Hij is in 1977-'78 gerestaureerd en in 1987
naar zijn huidige plaats overgebracht.

Makkum
(gemeente Wûnseradiel)
Dorp met een stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de middeleeuwen als een
terpdorp op een kwelderwal nabij de Zuiderzee. In de 10de eeuw wordt de nederzetting
voor het eerst vermeld (Maggenheim). Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw
ontwikkelde zich ten zuiden van de terp een nederzetting genaamd Statum bij de
uitwateringssluizen (zijlen) van de Grote- en de Kleine Zijlroede. De in 1542 gegraven
Grote Zijlroede kreeg aan weerszijden bebouwing. In 1606 kreeg het westelijke deel
van deze waterloop van een zuidelijke aftakking (Vallaat en Voorstraat) en verplaatste
men de uitwateringssluis naar deze zijtak. Het dorp groeide in de 17de eeuw uit tot
een belangrijke handels- en scheepvaartplaats en diende als zeehaven van Bolsward.
Belangrijk waren ook de schelpkalkbranderij en de aardewerkindustrie. De Kerkstraat
en de Bleekvaart vormden de verbinding tussen de jongere dorpskern en het
oorspronkelijke terpdorp; de Krommesloot verbond de Grote- en de Kleine Zijlroede.
Eind 17de eeuw groeiden beide dorpskernen aaneen. Vanaf circa 1750 stagneerde
de economische ontwikkeling en onderging de dorpsstructuur lange tijd geen
belangrijke wijzigingen. Vanaf het eind van de 19de eeuw heeft men de terp
grotendeels afgegraven. Langs de weg naar Wons verrees een aantal herenhuizen.
De Bleekvaart en de noordelijke arm van de Grote Zijlroede (Plein en Markt) werden
in 1903 gedempt. Na de Tweede Wereldoorlog is Makkum eerst tussen de Kerkstraat
en de IJsselmeerdijk uitgebreid, daarna ten oosten van de Bleekstraat en vanaf de
jaren zestig ten noordoosten van de dorpskern. Makkum is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkeburen 37) is een tweebeukige kerk met een smalle, recht
gesloten noordbeuk, een driezijdig gesloten zuidbeuk en een toren van drie geledingen
bekroond door een houten

Makkum, Waag
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opbouw met ingesnoerde spits. De toren verrees in 1652 en bevat een door Johannes
Nicolaus Derck gegoten klok (1774). De kerk kwam in 1660 tot stand. In 1887 heeft
men een toegang in het koor aangebracht. Het interieur wordt gedekt door een houten
tongewelf op trekbalken voorzien van sleutelstukken met bladmotieven. Tot de
17de-eeuwse inventaris behoren de preekstoel en enkele kerkbanken; het orgel is in
1848 gebouwd door C.F.A. Naber. Verder is er een door Claes Jelles vervaardigde
grafzerk (1607) voor Bonno van Haytzma en Bonno Harinxma van Donia.
De Doopsgez. kerk (Tuinstraat 16) is een recht gesloten zaalkerk met
ingangsportiek en aangrenzende woning. Het geheel, met diverse klokgevels, is in
1909 gebouwd naar ontwerp H.H. Kramer. Tegen de kerk aangebouwd staat de
kosterswoning.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkstraat 12) is een driebeukige kerk met recht
gesloten koor, voorportaal en een terzijde geplaatste, ongelede zadeldaktoren. De
kerk kwam in 1938 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van J. Starmans, ter
vervanging van een voorganger uit 1860. De door H. Geuer vervaardigde
gebrandschilderde ramen (1901) zijn afkomstig uit de St.-Martinuskerk te Utrecht
(overgebracht in 1989). De pastorie (Kerkstraat 10) is gelijk met de kerk opgetrokken
in traditionalistische stijl.
De waag (Waagsteeg 1) is een torenvormig gebouw uit 1698, bestaande uit drie
vierkante bouwlagen en een tentdak voorzien van een deels opengewerkte houten
dakruiter met ingesnoerde spits. Het tentdak en de spits zijn in de 18de eeuw
vernieuwd. Aan de westzijde staat de tweelaags waagmeesterswoning, die inwendig
geheel met tegels is bekleed.
Het voorm. postkantoor (Plein 15) is een blokvormig pand uit 1874 met
neoclassicistische kenmerken, mogelijk ontworpen door gemeentearchitect J. van
Rhenen.
Woonhuizen. Nog uit de 16de eeuw
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dateert het thans gepleisterde dwarse huis Kerkstraat 5 met zadeldak tussen topgevels
en met geprofileerde vensternissen voorzien van gebeeldhouwde sluitstenen. Blijkens
de jaartalankers dateert het gepleisterde dwarse eenlaagspand Bleekstraat 36 uit 1654.
In Makkum staan verschillende 17de-eeuwse diepe huizen met trapgevel, zoals
Bleekstraat 14, met jaartalankers 1643, Bleekstraat 12, Bleekstraat 28, Turfmarkt
29, met toppilaster, Kerkstraat 17, met siermetselwerk in de boogtommels, en Vallaat
36 (1688). Het huis Markt 7 heeft een gereconstrueerde trapgevel uit 1661 en een
gereconstrueerde pui uit 1893. Uit de 18de eeuw stammen verschillende panden met
hals-, klok- en lijstgevels. Het diepe huis Vallaat 22 bezit een halsgevel met
gebeeldhouwde natuurstenen klauwstukken in Lodewijk XIV-stijl en heeft een
jaartalcartouche met het bouwjaar 1748. In de zijgevel bevindt zich een gevelsteen
uit 1767, afkomstig van het pakhuis Brouwerssteeg 9. Beide panden waren in bezit
van de familie Kingma. Klokgevels met aanzetkrullen en kuifstuk hebben de huizen
Kerkstraat 26 en 27, Voorstraat 11 en Turfmarkt 3. Diepe huizen met een
18de-eeuwse lijstgevel zijn bijvoorbeeld: Vallaat 8, met ingangsomlijsting en - laat
18de-eeuws - Pruikmakershoek 12 en Kerkstraat 47 met omlijste ingang. De familie
Tichelaar van de aardewerk- en tegelfabriek had lange tijd de huizen Turfmarkt 5
(kern uit 1669) en Turfmarkt 7 in bezit. Deze huizen met respectievelijk een
19de-eeuwse en een laat-18de-eeuwse lijstgevel hebben in het interieur tegeltableaus
en -lambriseringen uit de 18de en de 19de eeuw. Vallaat 20 (gepleisterd) is een diep
huis met een lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het grote dwarse huis
Kerkstraat 35 stamt uit circa 1820 en heeft een lijstgevel met een ingangspartij
voorzien van snijwerk en een klein fronton. Rond 1850 gebouwd zijn de lijstgevels
van de in de kern mogelijk oudere diepe huizen Turfmarkt 31 en Turfmarkt 33 en de
klokgevels van het eenlaagspand Kerkstraat 43 en het huis Bleekstraat 38. Een
bakstenen dakkapel hebben het dwarse eenlaagspand Kerkstraat 20 (circa 1860),
met omlijste ingang, en het middenganghuis Krommesloot 15 (circa 1870).
Verschillende huizen met lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw hebben
daarachter mogelijk een oudere kern, bijvoorbeeld de huizen Voorstraat 9, Vallaat
6 en Vallaat 10; de laatste met een gepleisterde gevel in eclectische vormen uit circa
1880. Voorstraat 19 is een voorm. koetshuis (circa 1880) van de familie Britzel. De
gebroeders Tichelaar lieten rond 1879 voor hun werknemers het dubbele eenlaagspand
Turfmarkt 51-53 (circa 1879) bouwen. De uit 1881 daterende voorgevel van
Krommesloot 11 is uitgevoerd in neorenaissance-stijl. Ds. L. Touwenlaan 5 (1882)
is een vrijstaand eenlaags huis in eclectische vormen, met een verhoogd middenrisaliet
voorzien van een gebroken fronton. Ds. L. Touwenlaan 9 (circa 1930) is een
blokvormige huis en Ds. L. Touwenlaan 30 (1932) is een ontwerp van E.A. van den
Meer.
Hotel-café ‘De Prins’ (Kerkstraat 1) is een blokvormig, deels gepleisterd pand uit
circa 1870. Vanaf 1898 fungeerde het tevens als tramstation aan de lijn naar Harkezijl.
De uitbreiding aan de achterzijde dateert uit 1924. Inwendig bevat het pand diverse
tegeltableaus met voorstellingen van schepen, geschilderd rond 1790 door Adam
Sybel.
Winkels. Uit 1901 dateert het woonen winkelpand Plein 14 met bakstenen dakkapel
en winkelpui met de tekst ‘verfwaren-glas-behangsel’. Het als bakkerij gebouwde
pand Kerkstraat 3 (circa 1905) vertoont jugendstil-motieven in de boogtrommels.
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De voorm. plateelbakkerij (Turfmarkt 65), thans aardewerk- en tegelfabriek
‘Koninklijke Tichelaar’, werd gesticht in 1660. Tot het in de loop van de tijd ontstane
complex bedrijfsgebouwen behoren twee hoge en diepe 18de-eeuwse panden, waarvan
één met zadeldak tussen topgevels. Het voorm. pakhuis (Turfmarkt 55) van de fabriek
dateert uit circa 1890 en heeft door Jacob ten Zweege geschilderde tegeltableaus.
Het pakhuis Brouwerssteeg 9, voorzien van een breed zadeldak tussen topgevels
en segmentboogvormig gesloten hijs- en lichtopeningen, heeft in de geveltop een
replica van de oorspronkelijke

Piaam bij Makkum, Boerderij Buren 22

gevelsteen uit 1767. Het pakhuis is in 1999 ingrijpend gerestaureerd.
De sluis in de zuidarm van de Grote Zijlroede (bij Workumerdijk 1) is een
bakstenen schutsluis met houten deuren. De in 1606 op deze plaats aangelegde sluis
is vergroot en verbeterd in 1662-'63 en 1778 en gerestaureerd in 1994. Over de sluis
ligt een ijzeren draaibrug uit circa 1900.
Het gemaal (C. Fellingerweg 1), gelegen ten oosten van Makkum, is in 1881
gebouwd als stoomgemaal en later geëlektrificeerd. Het forse blokvormige pand met
omlopend schilddak bevat ook een woning.
De Herv. kerk van Idsegahuizum (Skuzum) (Boppesteech 1), gelegen ten
zuidoosten van Makkum, is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten geveltoren
voorzien van een ingesnoerde, met zink beklede spits. De huidige kerk kwam in 1874
tot stand. In de geveltoren hangen een door Petrus Overney gegoten klok (1696) en
een klok uit 1789. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel
(1908). De voorm. pastorie (Boppesteech 3) is een blokvormig eenlaagspand uit circa
1875 met grote houten dakkapel.
Piaam. Dit terpdorp ten zuiden van Makkum is ontstaan in de middeleeuwen en
is een beschermd dorpsgezicht. De Herv. kerk (Buren 21), oorspronkelijk gewijd aan
St. Nicolaas, is een eenbeukige, vierzijdig gesloten kerk voorzien van een houten
geveltoren met ingesnoerde spits. De vroeg-gotische kerk werd in de 13de eeuw
gebouwd. De huidige westgevel en geveltoren zijn mogelijk 18de-eeuws. Bij de
restauratie in
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1953-'54 zijn in de zuidmuur vensters in gotische vorm aangebracht. Bij de kerk
staan enkele interessante boerderijen. Een mogelijk uit de tweede helft van de 17de
eeuw daterend lang voorhuis zonder kelder hebben de kop-rompboerderijen Buren
22 en ‘Nynke Pleats’ (Buren 25). De stelpboerderij ‘Teeltlust’ (Buren 13) dateert uit
circa 1905.

Mantgum
(gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, ontstaan rond 700. De terp kreeg een blokverkaveling op de kruin en aan
de noordkant een radiale verkaveling. Over de terp loopt vanouds een doorgaande
weg (It Bosk-S. van Galemawei). Bij een centrale open ruimte (Frijbuorren) aan de
noordwestzijde concentreerde zich de bebouwing. Een deel van de terp werd rond
1860 afgegraven. Vooral na de aanleg in 1883 van de spoorlijn Leeuwarden-Sneek
en de bouw van het station kwam langs de S. van Galemawei een lineaire uitbreiding
in noordwestelijke richting tot stand. Deze ontwikkeling zette zich begin 20ste eeuw
met name aan de zuidzijde van die weg voort. Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp vooral aan de noordwestzijde uitgebreid. Mantgum is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (S. van Galemawei 3), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een
vijfzijdig gesloten eenbeukige kerk met een toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. De kerk kwam rond 1500 tot stand ter vervanging van een
vroeg-13de-eeuwse voorganger. In 1865-67 heeft men de kerk naar plannen van J.
Douma verhoogd, uitwendig gepleisterd en voorzien van de huidige neogotische
venstertraceringen. Ter vervanging van de middeleeuwse zadeldaktoren verrees de
huidige toren in 1868. In de toren hangen een door Geert van Wou gegoten klok
(1499) en een klok van de firma A.H. van Bergen (1896). Het kerkinterieur wordt
gedekt door een gestuct vlak plafond uit 1879 onder het oude houten tongewelf,
waarvan de korbelen en trekbalken stucornamenten kregen. In de kerk liggen drie
16de-eeuwse zerken in vroege renaissance-vormen voor leden van de families Van
Galema, Hoxwier en Dekema. Tot de inventaris in Lodewijk XVI-stijl uit 1779-'81
behoren een door Hermannus Berkebijl gesneden - voor Friesland unieke - ronde
preekstoel met doophek, banken met gesneden wangstukken en een scheidingswand
onder het orgel. Het door L. van Dam & Zn. gebouwde orgel (1879) is versierd met
beelden van een vroeger orgel (1844). De gebrandschilderde ramen (1939) zijn
vervaardigd door J.H. Wijkmans en afkomstig uit het in 1984 opgeheven
gemeentehuis; de afbeeldingen tonen de zestien kerken en torens van de voorm.
gemeente Baarderadeel.
Rond het kerkhof staat een bewerkt gietijzeren hek (1863), gemaakt door B.E.
Mohrmann en mogelijk ontworpen door H.R. Stoett. De pastorie (Frijbuorren 1) is
een hoekhuis uit 1870, uitgevoerd met eclectische elementen en twee hoger
opgetrokken risalieten met portiek. De voorm. kosterswoning en consistorie (S. van
Galemawei 5-7) zijn uit circa 1900.
Scholen. Uitgevoerd in eclectische vormen en met een hoger opgetrokken
middenrisaliet zijn de voorm. bewaaren handwerkschool met onderwijzerswoning
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(Fearhûshoeke 2-4), een L-vormig pand uit 1880, en de voorm. openbare lagere
school (S. van Galemawei 9), een middengangschool uit 1882.
Het voorm. raadhuis (S. van Galemawei 21) bestaat uit twee haakse vleugels,
gebouwd in 1939 naar een traditionalistisch ontwerp van A. Goodijk.
Woonhuizen. Vermoedelijk laat-18de-eeuws zijn de haaks op elkaar aansluitende
eenlaagspanden Fearhûshoek

Mantgum, Woonhuis S. van Galemawei 13

3, met schilddak, en Fearhûshoek 5, met zadeldak tussen topgevels. Uit 1874 dateert
het voor de kosterschoolmeester gebouwde huis Master Jansenstrjitte 2, een
blokvormig pand met hoger opgetrokken middenrisaliet. In Mantgum staan op ruime
percelen diverse uit circa 1875 daterende eclectische middenganghuizen met hoger
opgetrokken middenrisaliet met portiek en balkon. Voorbeelden zijn: S. van
Galemawei 4, 8 (1877) en 13 - alle drie met naastgelegen koetshuis - en S. van
Galemawei 11 en 15. Het laatste werd gebouwd als burgemeesterswoning. Vanaf
1929 was nummer 4 als zodanig in gebruik. Het rond 1895 gebouwde dwarse
eenlaagspand Master Jansenstrjitte 4 vertoont neorenaissance-details. S. van
Galemawei 23 (1908) is een deels gepleisterde villa met torentje en
chaletstijl-elementen. Uit circa 1910 dateren de wit geschilderde villa S. van
Galemawei 33 en het door D. Meintema ontworpen eenlaagspand Dokter Fokkewei
1 (1910) met schilddak en een hogere, driezijdige uitbouw met tentdak.
Boerderijen. De mogelijk 18de-eeuwse boerderij Fearhûshoeke 9 heeft een
tweelaags dwars voorhuis en evenwijdig geplaatste schuur. Het pand heeft tevens
als veerhuis gefunctioneerd. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren de
kop-rompboerderij Hegedyk 9 met dwars geplaatst voorhuis (1861-'62), de
stelpboerderij Hegedyk 6 (1895) en de door K.D. Meintema ontworpen
kop-hals-rompboerderij Hoxwier 3 (1885) met onderkelderd voorhuis.
De kerktoren van Skillaerd (Schillaard) (Skillaerderdijk 2), staande op een
geïsoleerd gelegen terp ten zuidwesten van Mantgum, is een mogelijk uit 1567
daterende zadeldaktoren van drie geledingen. De onderbouw heeft een aantal
maniëristische kraagstenen met ornamenten en monsterkoppen in de trant van
Vredeman de Vries, waarvan één met jaartal ‘1567’. De bovenste twee geledingen
hebben ionische pilasters. De bijbehorende kerk werd in 1880 afgebroken.
Jorwert (Jorwerd). Dit terpdorp ten noorden van Mantgum is ontstaan in de
vroege middeleeuwen. De terp is gro-
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tendeels afgegraven. De Herv. kerk (Sluytermanwei 4), oorspronkelijk gewijd aan
St. Radboud, is een grote eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en
zadeldaktoren van vier geledingen. Het romaanse tufstenen schip dateert uit de vroege
12de eeuw en is verlengd met het huidige koor. De romaanse tufstenen toren verrees
eind 12de eeuw en kreeg in de vroege 13de eeuw een vierde, in baksteen uitgevoerde,
romano-gotische geleding. In de toren hangt een door Hermanus gegoten klok (1394)
en een klok van Johan Borchhardt (1749). In de 17de eeuw voorzag men de met
vlechtwerk uitgevoerde topgevels van de toren van zandstenen aanzetkrullen en kreeg
het schip toegangspoortjes met dorische pilasters en fronton bij de noord- en
zuidgevel. Aan de zuidmuur bevindt zich een tweezijdige zonnewijzer. De kerk is
in 1890 gerestaureerd. Kort na de instorting van de toren in 1951, waarbij de kerk
werd beschadigd, zijn toren en kerk herbouwd. Het kerkinterieur wordt gedekt door
een 16de-eeuws houten tongewelf. Tot de inventaris behoren een preekstoel en een
driedelige overhuifde herenbank (beide circa 1650), nog een herenbank (17de eeuw)
en een door Albertus van Gruisen gebouwd orgel (1799). Verder bevat de kerk een
groot aantal grafzerken (16de-18de eeuw), waaronder een door Pieter Dirxsz.
gebeeldhouwde zerk (1558) voor Hottio Fons en een aan Benedictus Gerbrandtsz.
toegeschreven zerk in vroege renaissance-vormen voor de vermoorde Wattie van
Hania († 1569), zijn echtgenote Yda Gratinga († 1565) en hun zoon Wattie († 1570).
De eclectische blokvormige pastorie (Sluytermanwei 6) dateert uit 1871 en heeft een
hoger opgetrokken middenrisaliet met portiek. Het rond 1850 gebouwde blokvormige
woonhuis Master Popmawei 1 heeft een kelder en een aangebouwde schuur. De in
1875 opgetrokken kop-hals-rompboerderij Sluytermanwei 8 heeft een blokvormig
woonhuis voorzien van een hoger opgetrokken middenrisaliet met portiek en balkon.
Aan de Jorwerdervaart staat een Amerikaanse windmotor van het type Record uit
circa 1925, bestaande uit een stalen vakwerktoren met platform, een windrad met
achttien bladen en een windvaan.

Marrum
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling op een kwelderwal. Zowel het voetpad om het kerkhof als de ringweg om
de voet van de terp zijn goed bewaard gebleven. In de 19de eeuw ontstond enige
bebouwing aan de noordwestelijk gelegen weg van Leeuwarden naar Ferwert.
De Herv. kerk (Hegebuorren 17), oorspronkelijk gewijd aan St. Godehardus, is
een eenbeukige kerk met een inwendig rond en uitwendig vijfzijdig gesloten koor
en een forse geveltoren met ingesnoerde spits. De grotendeels bakstenen kerk kwam
begin 13de eeuw tot stand; van de voorganger werd tufsteen hergebruikt. Het
gelijktijdig gebouwde, iets inspringende koor heeft gemetselde kralen op de hoeken.
Bij de zuidgevel is op de scheiding van koor en schip een later dichtgezette opening
zichtbaar van een haakse aanbouw voor nevenkapellen. Midden 16de eeuw kreeg
het koor een nieuwe kap en in 1597 werd aan de westzijde inwendig een afscheiding
aangebracht. De huidige vensters dateren uit 1802. In 1858 kwam het huidige
westfront met geveltoren gereed. Daarin hangen twee klokken uit 1630, gegoten door
Hans Falck en Andreas en Nicolaas Rogier Obertin.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Tot de kerkinventaris behoren een door Dirk Sydses vervaardigde preekstoel
(1658), een door Jacob Sydses Bruinsma vervaardigde overhuifde dubbele herenbank
met opzetstuk in Lodewijk XIV-stijl (1723) en een door J.A. Hillebrand gebouwd
orgel (1831; al in 1833 verbeterd door N.A. Lohman).
De Geref. kerk (Lage Herenweg 62) is een T-vormige kerk met een in een
binnenhoek geplaatste ongelede toren met paraboolvormig dak. De kerk werd in
1923 gebouwd ter vervanging van een kerk uit circa 1880 (Lytsebuorren 1).
Woonhuizen. Het deftige blokvormige herenhuis Langebuorren 8 werd in 1832
in sobere neoclassicistische vormen gebouwd voor grietman J. Alberda. Langebuorren
7 is een deels onderkelderd huis met omlijste ingang, waarschijnlijk gebouwd rond
1840. Goede voorbeelden van eclectische middenganghuizen

Marrum, Woonhuis Lage Herenweg 6 (1994)

zijn de in 1884-'85 gebouwde huizen Lage Herenweg 10, 12 en 16-18. Opmerkelijk
zijn Lage Herenweg 6 (1911) en Lage Herenweg 60 (1912). Deze witte huizen met
jugendstil-vormen en een balustrade met opstaande dakstukken werden door J.
Mellema ontworpen en uitgevoerd in gewapend beton, respectievelijk als eigen
woning en notariswoning. Jugendstil-details hebben ook de woonhuizen Lage
Herenweg 4 (circa 1910) en Langebuorren 6 (1914). Het opvallende blokvormige
huis Ringweg 24 stamt uit circa 1915.
De boerderij ‘Ponga State’ (Ringweg 96) is een fraai op de dorpsterp gelegen
kop-rompboerderij van midden-18de-eeuwse oorsprong. Het rompgedeelte werd in
1868 herbouwd, de naastgelegen schuur is in opzet 18de-eeuws. Bij de verbouw van
de boerderij tot woningen in 1984-'85 zijn van het rompgedeelte enkel de spanten
hergebruikt.
Herberg ‘De Groene Oase’ (Lage Herenweg 30) is een in 1870 opgetrokken,
gepleisterd pand met middenrisaliet, op de verdieping voorzien van rondboogvensters.
Poldermolens. In 1978-'79 gerestaureerd is De Grote Molen (Ljouwerterdyk 1),
een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel.
De in 1845 door molenbouwer J.T. Kingma gebouwde molen bemaalde de voormalige
polder Marrum-Westernijtjerk. Van hetzelfde type en gebruikt ter bemaling van
dezelfde polder is De Kleilânsmole (bij Hoge Hereweg 14), staand ten westen van
Marrum. Deze molen uit 1865 is in 1974 gerestaureerd. Ter bemaling van de
voormalige polder Ferwert diende De
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Phenix (Nieuweweg 3), eveneens een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op
veldmuren. De molen werd in 1917 gebouwd - met gebruik van een voormalige
houtzaagmolen aan het Vliet te Leeuwarden - ter vervanging van een door brand
verwoeste voorganger uit 1845. Bij de voor het laatst in 1997 gerestaureerde molen
staat een molenaarshuis.
De Herv. kerk van Westernijtjerk (Wester-Nijkerk) (Nijkerk 2), gelegen op
een kwelderwal ten noorden van Marrum en oorspronkelijk gewijd aan St. Oswaldus,
is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren.
Het laatromaanse bakstenen schip en koor - met gemetselde kralen en ringvormige
kapitelen op de hoeken - kwam in de eerste helft van de 13de eeuw tot stand. In de
15de eeuw werd de kerk gerepareerd en de huidige toren opgetrokken. Daarin hangen
twee oudere klokken (1385 en 1405). Eind 15de of begin 16de eeuw heeft men de
kerkkap vernieuwd en het houten tongewelf met trekbalken aangebracht. Rond 1800
zijn de vensters opnieuw ommetseld en zijn er steunberen aangebracht. De kerk is
in 1990 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren enkele bankwangen met gotische
briefpanelen (16de eeuw), een overhuifde dubbele herenbank (begin 17de eeuw),
een preekstoel met Lodewijk XIV-vormen (begin 18de eeuw) en een door Bakker
& Timmenga gebouwd orgel (1880).

Marssum
(gemeente Menaldumadeel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan aan het begin van onze jaartelling en
rond 1050 opgenomen in de Hoge dijk (Hegedyk). De terp wordt in oostwestrichting
doorsneden door de Buorren, een weg die sinds 1840 deel uitmaakt van de straatweg
Leeuwarden-Harlingen. De dorpsbebouwing is voornamelijk ten noorden van deze
weg geconcentreerd. Aan de zuidzijde liggen het Poptaslot en het Poptagasthuis. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft Marssum zich tot forenzenplaats van Leeuwarden
ontwikkeld en is het vooral aan de noordzijde uitgebreid.

Marssum, Heringastate met Poptagasthuis

Marssum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Buorren 20), oorspronkelijk gewijd aan St. Pontianus, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde
naaldspits. Het tufstenen schip kwam in 12de eeuw tot stand en werd in de 13de
eeuw vergroot en voorzien van een toren. In de 15de eeuw heeft men de kerk verhoogd
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en in de zuidgevel spitsboogvensters geplaatst. Het huidige koor dateert uit het derde
kwart van de 17de eeuw. Uit die tijd zijn ook de nu dichtgemetselde ingangen met
spitsboogvormige omlijsting in de noord- en de zuidgevel van het schip. De toren
kreeg in de 18de eeuw een beklamping aan de zuid- en westzijde; mogelijk is toen
ook het oorspronkelijke zadeldak vervangen door de huidige spits. In de toren hangen
een klok uit 1472 en een klok van Hans Falck uit 1618.
Het kerkinterieur heeft een houten lambrisering en wordt gedekt door een
donkerblauw geschilderd spitsboogvormig gewelf met geprofileerde schenkels (circa
1750). De laat-maniëristische preekstoel, met inlegwerk van ebbenhout, is rond 1665
vervaardigd door Ede Karstens en Biense Wybes. Tot de inventaris behoren verder
een doophek (circa 1665), enkele rijk uitgevoerde overhuifde herenbanken met
gedraaide zuilen - de dubbele bank van de familie Eysinga (1671) en de banken van
de families Goslinga-Andringa (circa 1670) en Bouwmeester-Jongestall (18de eeuw)
- en een door A. van Gruisen & Zn. gebouwd orgel (1803). In de vloer liggen
verschillende grafzerken, waaronder enkele zandstenen exemplaren en rijk
gebeeldhouwde 17de- en 18de-eeuwse zerken voor de familie Popta, overgebracht
uit de gesloopte Galileeërkerk te Leeuwarden.
Rond de kerk ligt een verhoogd kerkhof omgeven door een gietijzeren hekwerk.
De pastorie met consistorie (Buorren 18) dateert uit circa 1850.
De voorm. Geref. kerk (Buorren 10) is een sober L-vormig eenlaagspand met
aangebouwde pastorie uit 1870.
De voorm. openbare lagere school (Skoallestrjitte 17) is rond 1890 in eclectische
vormen gebouwd als een vierklassige gangschool met gedraaide klassen op de kop.
De bijbehorende onderwijzerswoning (Skoallestrjitte 19) is een eclectisch
middenganghuis. De school in nu deels in gebruik als brandweergarage.
De Heringastate of het Poptaslot (Slotleane 1), gelegen op een omgracht terrein,
is een deels onderkelderd dwars pand met een zadeldak tussen trapgevels, een
traptoren en een ingangstoren met een uivormige spits.
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Marssum, Heringastate, plattegrond

De gevels zijn opgetrokken met afwisselend lagen gele en rode baksteen. De state
werd in de eerste helft van de 16de-eeuw gebouwd voor Sakser van Camstra van
Heringa. Bij een verbouwing in 1631, in opdracht van Tjalling van Eysinga, heeft
men de ingangstoren toegevoegd. Henricus Popta kocht de state in 1687 en liet dit
bezit bij zijn dood in 1712 na aan het door hem in het jaar daarvoor gestichte
Poptagasthuis. De voogden van dit gasthuis lieten het ‘Poptaslot’ rond 1780
moderniseren en uitbreiden met een vertrek ter plaatse van het woonhuis van de
naastgelegen boerderij. Het resterende deel van die boerderij is in de 19de eeuw
vernieuwd. Het Poptaslot is in 1906-'08 grondig gerestaureerd naar plannen van
J.F.L. Frowein. Kort daarna is een serre in galerijvorm aangebouwd. Het Poptaslot
is thans een museum.
Het interieur bevat enkele belangrijke 17de-eeuwse onderdelen in maniëristische
stijl, zoals een doorgang bekroond door een zandstenen fries, een doorgang en een
schouw geflankeerd door beelden in zandsteen in een later als voogdenkamer ingericht
vertrek en voorts enkele bedsteden. De voogdenkamer heeft bij de restauratie een
inrichting in Lodewijk XVI-stijl gekregen met een schoorsteenstuk van Frans Jurjen
Swart (1782).
Voor het woongebouw staat een poortgebouw met traptorentje. De sobere
onderbouw dateert uit de 16de eeuw, de rijk versierde bovenbouw in maniëristische
stijl uit 1631. De verhoogde halsgevel is voorzien van gekoppelde pilasters,
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Marssum, Heringastate of Poptaslot

frontons, cartouches en friezen met de wapens van de familie Heringa-Eysinga.
Boven de doorgang bevindt zich een (later toegevoegd) omlijst wapenschild met het
Poptawapen.
Het Poptagasthuis (Hegedyk 6), in 1711 door Henricus Popta gesticht, bestaat
uit vier eenlaags vleugels om een binnenhof. Oorspronkelijk waren er 26
eenkamerwoningen. De ingangsvleugel heeft een middenpartij met halsgevel en
poortdoorgang met dubbele stoep. De in Lodewijk XIV-stijl rijk gebeeldhouwde
zandstenen omlijsting met corintische pilasters wordt bekroond door twee allegorische
vrouwenfiguren en het Poptawapen. Rechts en links bevinden zich dakerkers met
versierde halsgevels en ook aan de hofzijde van de oost- en westvleugel zitten
halsgevels met gebeeldhouwde klauwstukken. De lange gevel langs de Buorren heeft
een kleiner zandstenen toegangspoortje met corintische pilasters, festoenen en
siervazen. Aan deze zijde kreeg het gasthuis in 1852 een uitbreiding met een rij
woningen. In 1952 zijn de eenkamerwoningen intern omgevormd tot grotere
wooneenheden en is het washuis verbouwd tot ketelhuis.
Woonhuizen. De puntgevel met vlechtingen van het diepe pand Buorren 10 bevat
een wapensteen uit 1786. De kleine villa Bitgumerdyk 4 is rond 1910 gebouwd met
een jugendstil-detaillering.
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Uit dezelfde tijd is het dubbele woonhuis Bitgumerdyk 1/Skoallestrjitte 11 met
chaletstijl-elementen.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Luniastate (Bitgumerdyk 87) heeft in
de voorgevel tussen twee kloostervensters een wapensteen met het jaartal 1726 en
de naam Jan Teekes Lunia. Andere kop-hals-rompboerderijen zijn Hegedyk 1, waarvan
het houtskelet van de schuur uit de 18de eeuw dateert, en Haven 8 uit de eerste helft
van de 19de eeuw. De laatste ligt aan de rand van de dorpsterp.
Poldermolens. De kleinste spinnenkopmolen in Friesland is de molen Terpzigt
(bij Hegedyk 44), een houten molen met vijzel uit 1888. De laatste restauratie is in
1981 uitgevoerd. De Marsummermolen (Franjumbuorsterpaed 29) is een met riet
gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van twee vijzels. De in 1903
door J.H. Westra gebouwde molen bemaalde de voormalige Marsummerpolder. Bij
de molen, die in 2000 is gerestaureerd, staat een molenaarshuis.

Menaldum (Menaam)
(gemeente Menaldumadeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een
kwelderwal. Aan de zuidoostzijde lag de Orxmastate (gesloopt in 1830). Tot circa
1850 was er met name bebouwing rond de kerk op de terp. In de tweede helft van
19de eeuw ontstond er lintbebouwing langs de uitvalswegen en werd een gedeelte
van de terp afgegraven. Sinds de jaren zestig van de 20ste eeuw is Menaldum verder
uitgegroeid als forenzenplaats van Leeuwarden.
De Herv. kerk (Skilpaed 2) is een forse zaalkerk met vijfzijdig gesloten koor,
transeptarm en tweelaags consistorie aan de noordzijde en een toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits. Op de fundamenten van een voorganger kwamen
respectievelijk in 1855 en 1874 het huidige koor en schip tot stand in eclectische
vormen, naar plannen van M. en J.P. Boonstra. Het door pilasters gelede schip heeft
aan de zuidzijde grote rondboogvensters met gietijzeren traceringen.

Menaldum, Raadhuis

De toren, waarvan de tweede en derde geleding zijn voorzien van een gepleisterd
rondboogfries, verrees in 1866 naar ontwerp van J.I. Douma. In de toren hangen een
door Johannes van Deventer gegoten klok (1473) en een klok van Hans Falck (1619).
Het kerkinterieur wordt gedekt door een tongewelf met roosters en trekstangen
op een verkropte kroonlijst met stucbloemen; de wanden hebben gestucte pilasters
met corinthische kapitelen. De door Gerryt Nijhoff vervaardigde preekstoel (1672)
is versierd met allegorische beelden van deugden en omrankte kolommen van
Hendrick Jansen in laatmaniëristische stijl. Tot de inventaris behoren verder enkele
rijk gebeeldhouwde grafzerken (16de-17de eeuw), een doophek, twee 17de-eeuwse
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herenbanken - waarvan één overhuifd -, een rouwbord voor de familie Camstra (1652)
en een door W. Hardorff gebouwd orgel (1861).
Het omheinde kerkhof heeft twee 19de-eeuwse toegangshekken. Aan het
omringende voetpad staat het voorm. schoolgebouwtje uit circa 1830 met een hoog
schilddak. Op een omgracht terrein staat de pastorie ‘De Weme’ (Mieddyk 3), een
fors neoclassicistisch middenganghuis uit 1838, voorzien van een ingangsomlijsting
met ionische pilasters en fronton.
Het voorm. armhuis (Greftwal 14-20), in 1832 gebouwd op het terrein van de
voorm. Orxmastate, omvat vijf éénkamerwoningen onder een hoog schilddak. Het
raadhuis (Dyksterbuorren 33) is in 1843 naar ontwerp van Th.A. Romein voltooid
als grietenijhuis. Het gepleisterde neoclassicistische gebouw is uitgevoerd met vlak
dak, attiek, kroonlijst en middenrisaliet. De ingangspartij is voorzien van gietijzeren
toskaanse zuilen en daarboven een serliana met Frans balkon en ‘gereduceerde’
corinthische zuilen. De voorm. openbare lagere school (Greate Buorren 6) is rond
1900 gebouwd als een drieklassig schoolgebouw. Pilasters en een spitsboogfries in
gele baksteen accentueren de voorgevel.
Woonhuizen. De van oorsprong 18de-eeuwse huizen Greate Buorren 10 (1779)
en Greate Buorren 31 hebben een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen. Het
in 1778 gebouwde dwarse huis Lytsebuorren 59 bevat een geheel betimmerd vertrek
met schouw. Dyksterbuorren 10 is een eenlaags neoclassicistisch herenhuis uit circa
1850, voorzien van een ingangsomlijsting met ionische pilasters. Dyksterbuorren 19
is een goed voorbeeld van een eclectisch middenganghuis met een door achtkantige
pilasters omlijste en met akroterie bekroonde verhoogde middenpartij. De kleine
villa Mieddyk 4 en het dubbele pand Dyksterbuorren 18-20 zijn rond 1905
opgetrokken in chaletstijl met decoratief houtsnijwerk bij de geveltoppen.
Het café ‘Vocht’ (Lytsedyk 16) is een sober neoclassicistisch pand uit circa 1850,
voorzien van een inpandige veranda met gietijzeren kolommen.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Rypsterdyk 21 heeft een van oorsprong
mogelijk 18de-eeuws voorhuis met zadeldak tussen topgevels en in de geveltop twee
kloostervensters en een onleesbaar geworden gevelsteen. Dyksterbuorren 21 is een
boerderij met dwars voorhuis, gebouwd in 1820 en rond 1870 in eclectische stijl
gewijzigd. Van hetzelfde type, maar rijker uitgevoerd is Bitgumerdyk 1 (circa 1870);
het eclectisch gedetailleerde voorhuis is voorzien van een attiek. De rond 1850
gebouwde stelpboerderij Lytsedyk 2 heeft een neoclassicistische lijstgevel. De schuur
is van jonger datum. De boerderij Lytsebuorren 61 heeft als voorhuis een villa met
jugendstil-detaillering uit circa 1910. Ten noorden van Menaldum ligt de
kop-hals-rompboerderij Great Fellingwert, voorheen It Fjouwerhûs (Fjouwerhûs 4).
De deel dateert volgens de jaartalankers uit 1771. Het
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Menaldum, Boerderij Great Fellingwert

langgerekte voorhuis - met zadeldak tussen topgevels - heeft boven de ingang een
smalle klokgevel in Lodewijk XV-stijl en een gevelsteen met het bouwjaar 1773. In
het woonhuis bevindt zich een kamer met houten betimmering en bijpassende schouw
uit de bouwtijd en in de woonkamer een strak vormgegeven schouw met
schoorsteenstuk. Op het erf staat een 18de-eeuwse schuur met duivengaten in de
geveltop.
De poldermolen ‘Rentmeester’ of ‘Noorderpoldermolen’ (Mieddyk 41), gelegen
ten zuidoosten van Menaldum, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op
veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1833 gebouwd en in 1981
naar de huidige plaats overgebracht en opgebouwd op de fundering van de in 1969
afgebrande Zuidoosterpoldermolen. De molen bemaalt het westelijk deel van het
bemalingsgebied De Puollen. De laatste restauratie vond plaats in 1995.
De Herv. kerk van Slappeterp (Menamerdyk 3), gelegen ten westen van
Menaldum, is een recht gesloten zaalkerk met pseudotransept en ongelede
zadeldaktoren. De kerk werd in 1926 ter plaatse van een voorganger gebouwd naar
een ontwerp van H.H. Kramer in expressionistische vormen. Schip en transept zijn
voorzien van smalle getrapte vensters. De kerk heeft een oorspronkelijk interieur
met gewelfribben op consoles versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten.
Deze zijn - evenals de keramische wijzerplaten van het torenuurwerk - mogelijk van
de hand van W.C. Brouwer. Van belang in de kerkinventaris zijn: het podium, de
kerkbanken, de tekstborden en het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel (1927).

Metslawier (Mitselwier)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. In de 17de
eeuw groef men aan de zuidzijde de Morrastervaart. Metslawier ontwikkelde zich
in de 19de eeuw tot hoofdplaats van Oostdongeradeel. De lage, enigszins
ovaalvormige, terp is afgegraven ter plaatse van de in 1771 afgebroken Unia State.
De meeste bebouwing ligt nog steeds binnen de ringweg (Master Fan Loanstrjitte,
B. Bekkerstrjitte). Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidzijde uitgebreid.
Metslawier is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 7) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een ingebouwde toren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1776 gebouwd
ter plaatse van een middeleeuwse voorganger. In de in 1925 herstelde toren hangt
een door Petrus Overney gegoten klok (1711). Tot de kerkinventaris behoren een
preekstoel (1776), een mogelijk door Yge Rintjes van snijwerk voorziene dubbele
herenbank met rococokrul (1777), een rijk gesneden rouwbord in Lodewijk

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

XVI-vormen voor Johannes Casparus Bergsma († 1793) en een door J. Radersma
gebouwd orgel (1819), afkomstig uit de kerk te Spannum (geplaatst in 1913). Verder
bevat de kerk een door H.G. vervaardigde zerk in vroege renaissance-vormen voor
Worp van Ropta († 1551) en Wick van Abinga († 1534) en een portretzerk voor
Christoffel van Sternsee († 1560) en Cunera van Ropta († 1555).
De (Geref.) Rehobothkerk (B. Bekkerstrjitte 27) is een recht gesloten zaalkerk
met houten geveltoren, gebouwd in 1912 naar plannen van J. Booyenga.
Het bejaardentehuis ‘De Skûle’ (Stasjonswei 2) dateert uit 1955 en is een goed
gedetailleerd voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.
Het voorm. raadhuis annex herberg (B. Bekkerstrjitte 15), een neoclassicistisch
pand met gepleisterde hoeklisenen, werd in 1876 gebouwd naar plannen van E.
Helder, met D.W. Booyinga als opzichter. In 1883 werd de deur tussen raadhuis en
herberg dichtgemetseld. Van 1909 tot 1984 was het hele gebouw in gebruik als
raadhuis van Westdongeradeel.
Scholen. De voorm. Chr. landbouwschool (Stationswei 23) dateert uit 1927 en
vertoont expressionistische details. De voorm. Chr. lagere school (Master fan
Loanstrjitte 33) is in 1922 gebouwd als een tweeklassige gangschool en in 1931
uitgebreid met een derde lokaal.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Tsjerkebuorren 8, met vlechtingen in de
topgevel en de datering ‘1770’, diende lange tijd als schoolmeesterswoning. Het
vergelijkbare woonhuis Tsjerkebuorren 6 stamt vermoedelijk uit dezelfde tijd, evenals
het dwarse huis Roptawei 10, dat in het midden is onderkelderd. Het gepleisterde
middenganghuis B. Bekkerstrjitte 5 is een streng neoclassicistisch pand uit circa 1840
met ranke pilasters en een hoger opgaande middenrisaliet met rondboogvensters.
Vergelijkbaar maar iets groter is de in 1848 voor burgemeester J.H. van Haersma de
With gebouwde villa B. Bekkerstrjitte 19. Het midden-19de-eeuwse middenganghuis
Roptawei 8 heeft eclectische details. De villa Nij Ropta (Roptawei 18) uit circa 1932
vertoont zakelijk expressionistische vormen.
Boerderijen. Van de laat-18de-eeuwse kop-hals-rompboerderij Master
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Metslawier, Boerderij Oldersma State (1981)

Fan Loanstrjitte 25 rest sinds 1906 enkel nog het voorhuis. Andere voorbeelden van
kop-halsrompboerderijen zijn Skipfeartsein 7-9 (vermoedelijk begin 19de eeuw) en
Master Fan Loanstrjitte 31 (circa 1860). De grote stelpboerderij Oldersma State (B.
Bekkerstrjitte 17) heeft een geheel ingebouwd woonhuis met toegangstrap en omlijste
ingang met gesneden bovenlicht. Het geheel is gedateerd 1839, maar waarschijnlijk
slaat dit slechts op de inbouw van het woonhuis, toen de mogelijk 18de-eeuwse
kop-hals-rompboerderij een andere oriëntatie kreeg door de sloop van het voorhuis
aan de Tsjerkebuorren.
De herberg ‘Café Veldzicht’ (Roptawei 14) is in opzet een boerderij, waarvan
het woongedeelte in 1834 als herberg werd ingericht. Dat deel werd in 1877 verbouwd
en kreeg rond 1906 het huidige aanzien met jugendstil-details.
De windmolen ‘Ropta’ (Roptawei 2) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen op gemetselde onderbouw. De molen werd in 1836 gebouwd als korenen
pelmolen door molenbouwer R. van de Werf in opdracht van D.J. Sluiter op de plaats
van de gesloopte Roptastins. In 1840 werd de molen tijdens een zware storm omver
geworpen en vervolgens als stellingmolen verhoogd herbouwd. De molen is in 1996
gerestaureerd.
Het voorm. station (Stasjonswei 27) werd in 1909-'10 gebouwd als haltegebouw
derde klasse van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de tak naar
Anjum van de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum-Metslawier (opgeheven in 1936). Het
eenlaagspand met iets uitspringend deel met topgevel doet nu dienst als notariskantoor.
De Herv. kerk van Wetsens (Opgong 1), gelegen ten zuidwesten van Metslawier
op een vrijwel geheel afgegraven radiale terp, is een oorspronkelijk aan St. Vitus
gewijde eenbeukige kerk. Het inwendig rond en uitwendig vijfzijdig gesloten tufstenen
koor dateert uit de eerste helft van de 12de eeuw; de hoeken hebben restanten van
tufstenen kralen. Het tufstenen schip kwam in de tweede helft van de 12de eeuw tot
stand en kreeg in de 13de eeuw twee gewelven. De noord- en de zuidgevel worden
geleed door een doorgaand spaarveld met afsluitend rondboogfries. Aan de zuidzijde
bevinden zich bouwsporen van een verdwenen kapelaanbouw. Bij een verhoging
van de kerk begin 16de eeuw heeft men de gewelven verwijderd en een nieuwe kap
geplaatst. De laat-gotische ingang is uit dezelfde tijd. In 1836 zijn in het koor
rondgesloten vensters aangebracht. Na de instorting van de toren kwam in 1842 de
driezijdig gesloten westgevel met hangende klokkenstoel tot stand. Bij de restauratie
van 1973-'74, naar plannen van P.B. Offringa, is ter plaatse van de verdwenen
nevenkapel een houten aanbouw geplaatst. De preekstoel in de kerk dateert
waarschijnlijk uit 1836.
De Herv. kerk van Jouswier (Bergsmawei 3), gelegen op een grotendeels
afgegraven terp ten zuiden van Metslawier en oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus,
is een kleine eenbeukige kerk met vierzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van
twee geledingen. De
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kerk werd in 1557 gebouwd. In 1823 zijn de kerkramen vernieuwd en in 1858 heeft
men de kerk wat verhoogd en voorzien van een nieuwe kap met tongewelf. De huidige
toren met vleugelmuren verrees in 1752 en werd in 1915 beklampt. In de toren hangt
een door Hermanus gegoten klok (1395). De kerk is in 1978 gerestaureerd, waarbij
de bepleistering uit 1876 is verwijderd, en opnieuw gerestaureerd in 1987. Tot de
inventaris behoren twee rijk gesneden rouwborden in rococo-vormen voor Willem
Bergsma († 1774) en Remelia Schik († 1781), een rouwbord in empire-vormen voor
Lucia Petronella Bergsma († 1831), een preekstoel met gietijzeren decoraties
(mogelijk uit 1858) en een door de gebroeders Adema gemaakt kabinetorgel (1872).
De Herv. kerk van Niawier (Nijewier), gelegen ten westen van Metslawier op
een lage terp met een rechthoekige structuur, is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren. De kerk werd in 1678 uit oud materiaal herbouwd en heeft boven
de poortvormige ingang een stichtingssteen. Tot de inventaris van de in 1817
gerepareerde kerk behoren een preekstoel uit 1678 en een door J.A. Hillebrand
gebouwd orgel (1818).

Midsland (Midslân)
(gemeente Terschelling)
Streekdorp op het eiland Terschelling, ontstaan op een oude strandwal. Nabij de
tegenwoordige hoofdstraat van Midsland werd in de 10de eeuw het houten kerkje
van Stryp gesticht. Ten noorden van Stryp verrees in de 14de of 15de eeuw de eerste
kerk van Midsland. Rond deze kerk en langs de Oosterburen ontstond een dorpskern
met stedelijk karakter. De over een slenk aangelegde Westerdam vormde de
verbinding met Stryp, dat met Midsland samengroeide. Nabij de rond 1925 aangelegde
Heereweg, naar Midsland aan Zee, werden recreatiewoningen gebouwd.
De Herv. kerk (Westerburen 2) is een eenbeukige kruiskerk met recht gesloten
koor en een opengewerkte dakruiter, gebouwd in 1880-'81 ter plaatse van een
17de-eeuwse voorganger. M. Daalder maakte het ontwerp met eclectische
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en neorenaissance-details. De omlijste hoofdingang bevindt zich aan de zuidelijke
dwarsarm. In de dakruiter hangt een door de Gebr. Van Bergen gegoten klok (1880).
Bij een reparatie van de kerk in 1916 zijn de muurbeëindigingen veranderd. Inwendig
heeft de kerk een gestukadoord kruisgewelf, twee galerijen en een orgelbalkon met
een door W. Hardorff gebouwd orgel (1896). Tegen de buitenzijde van de kerk staan
acht hardstenen grafzerken, waarvan de oudste uit 1540 dateert. Het iets verhoogde
kerkhof wordt omsloten door een gietijzeren hekwerk uit 1866. Het voorm.
diaconiehuis (Heereweg 18) is uit circa 1880.
Overige kerken. De Geref. kerk (Oosterburen 71) is een zaalkerk met kleine toren,
gebouwd rond 1950. De R.K. St. Brandaniuskerk (Brouwershoekweg 1) is een
moderne tentvormige kerk voor eilandgasten, gebouwd in 1960-'61 naar plannen van
P. Starmans.
Het voorm. polderhuis (Oosterburen 27) is een eenlaagspand met neoclassicistische
details, gebouwd in 1872 voor het bestuur van de ingepolderde Grieën, die samen
de Terschellinger polder vormen.
Woonhuizen. De dorpsbebouwing bestaat overwegend uit diepe eenlaagspanden.
De oudste daarvan bestaan uit een binnenkamer en een voorhuis dat wordt afgesloten
door een puntgevel met vlechtingen en siermetselwerk. Het gepleisterde huis
Oosterburen 1 zou een binnenkamer met bedstedewand bevatten. Dit geldt ook voor
Oosterburen 23 uit 1648 (gerestaureerd 1940). Zowel hier als bij Oosterburen 12
(1698) is het karakteristieke siermetselwerk in twee kleuren bij vlechtingen, fries en
boogvullingen zichtbaar. Het pand Oosterburen 5 (1722) kreeg later een klokgevel.
Eveneens klokgevels hebben de 19de-eeuwse huizen Oosterburen 3 en Westerburen
24. Traditioneel van vorm zijn Oosterburen 40 (1852) en Westerburen 8 (verbouwd
1871). Verwantschap met de jugendstil vertonen de huizen Westerburen 17 (circa
1910) en Oosterburen 51 (1913), het laatste gebouwd voor burgemeester J.R. Bakker.
Een traditionalistisch karakter heeft Oosterburen 50 (1935).
Het Stryper kerkhof (Hoofdweg ong.) was oorspronkelijk het kerkhof van de in
de 10de eeuw gestichte en in de 11de eeuw in tufsteen herbouwde St.-Martinuskerk
van Stryp, die in 1569 door de Watergeuzen werd verwoest. Vanaf 1966 tot 1986
zijn ter plekke opgravingen verricht. De plattegronden van de verschillende bouwfases
van de kerk zijn sindsdien aangegeven.) De grafstenen, waarvan de oudste uit 1617
stamt, maar vooral de als grafsteen hergebruikte Schellinger stoeppalen, geven het
kerkhof een bijzonder karakter.
Recreatiewoningen. Ten noorden van Midsland bij Midsland aan Zee bevinden
zich een aantal voorbeelden van sobere, aardige zomerwoningen met traditionalistische
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details: De Eersteling (West aan Zee 101; 1932), Kijkduin (Duinweg 75; 1932),
Punkaharju-Takharju (Midsland aan Zee 338-340; 1932), Branding (Midsland aan
Zee 311; 1934) en Skylge (West aan Zee 120; 1939).
Boerderijen. Rondom Midsland bevinden zich enkele interessante boerderijen
met voorhuis en schuur met dwarsdeel. Voorbeelden zijn de Coxhoeve (Dorreveldweg
26; 1866) en - in het zuidelijk gelegen gehucht Seeryp - Seerijp 4 (1871), met kleine
schuur, en Tjeskedobe (Seerijp 10; circa 1870) met ‘schúntsje’ (dakvormige
beeïndiging van de dwarsdeeldeuren). In het westelijk gelegen gehucht Baaiduinen
zijn de boerderijen Hoofdweg 11 (1879), Hoofdweg 35 (1884), met dubbel woonhuis,
en de met dwarsdeel uitgevoerde stelpboerderij Horp (Kaart 1; circa 1885) interessant.

Midsland, Stryper kerkhof, grafsteen

Mildam (Mildaam)
(gemeente Heerenveen)
Dorp, ontstaan in de 18de eeuw aan de Schoterlandseweg op een plaats waar de
Tjonger kon worden overgestoken. Na de Tweede Wereldoorlog is het uitgegroeid
tot een forensendorp van Heerenveen.

Katlijk bij Mildam, Herv. kerk (1984)

De voorm. Herv. kerk (Schoterlandseweg 37) is een zaalkerk met driezijdig
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gesloten koor, herbouwd in 1726 door Sijben Roels. Op het kerkhof staat een enkele
klokkenstoel met zadeldak. Daarin hangt een door Petrus Overney gegoten klok
(1688), afkomstig van de in 1972 gesloopte klokkenstoel van Hoornsterzwaag.
De Geref. kerk (Schoterlandseweg 74) is een zaalkerk uit 1857, waarvan de
voorgevel rond 1950 is vernieuwd. Het woonhuis Schoterlandseweg 80 is in 1935
gebouwd voor M. Zwaagstra naar plannen van M. Zwaagstra jr. in
zakelijk-expessionistische vormen.
Boerderijen. Van de hallenhuisboerderij Schoterlandseweg 7 stamt het voorhuis
uit 1685. De Heuvel (Schoterlandseweg 140) is een moderne boerderij van het type
‘slak’ uit 1930.
De poldermolen ‘Tjongermolen’ (Schoterlandseweg bij 30) is een met hout gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in
1869 gebouwd, herbouwd in 1918 en in 1983 naar zijn huidige plaats overgebracht.
Het jachthuis ‘'t Slotsje’ (Schoterlandseweg 26), gelegen ten oosten van Mildam
in het Katlijker Schar, is een zomerverblijf uit 1916. Het is naar plannen van J.G.
Brouwer in late neorenaissance-stijl gebouwd voor G.F. Bieruma Oosting. Bij de
restauratie in 1991 is de jachtkamer hersteld.
Katlijk (Ketlik). Dit dorp ten noordoosten van Mildam is ontstaan in de late
middeleeuwen. De Herv. kerk (Kerkelaan 20) is een eenbeukige laatgotische kerk
met steunberen en een driezijdig gesloten koor. De rond 1525 gebouwde kerk kreeg
in de 17de eeuw een schoudergevel en in de 18de eeuw nieuwe vensters. In de in
1977-'78 gerestaureerde kerk bevindt zich een 17de-eeuwse preekstoel. Terzijde van
de kerk staat een rond 1930 vernieuwde, dubbele klokkenstoel met zadeldak. Erin
hangen twee klokken uit 1952. Het woonhuis Weversbuurt 13 is een arbeiderswoning
met krimp, gebouwd in 1908 voor R. Hospes naar plannen van B. Overwijk.

Minnertsga (Minnertsgea)
(gemeente Het Bildt)
Terpdorp, ontstaan in de 8ste eeuw op een kwelderwal. In de omgeving van het dorp
lagen enkele adellijke stinzen. Eind 19de en begin 20ste eeuw is het dorp met name
langs de uitvalswegen gegroeid en ook in de omgeving van het station (1902) aan
de lijn Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936). Na de Tweede
Wereldoorlog is Minnertsga aan de zuid- en oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Meinardswei 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
eenbeukige kerk met steunberen, vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van
twee geledingen. De huidige laat-gotische kerk van afwisselend lagen rode en gele
baksteen kwam in de 16de eeuw tot stand. Van een 13de-eeuws gedeelte zijn resten
zichtbaar aan de noordzijde, ter plaats van een later afgebroken consistorie. Tegen
de noordgevel bevindt zich een laat-middeleeuws ingangsportaal met metselmozaïek
in een rechthoekige omlijsting met getordeerde kralen. De toren verrees in 1505 en
kreeg in 1818 een nieuw zadeldak. Na een brand in 1947 is de kerk in 1951-'55
gerestaureerd.
Tot de inventaris behoren vier psalmborden (1781) door Jan Willem Smitsen, een
vroeg 19de-eeuwse preekstoel, afkomstig uit de Doopsgez. kerk van Blija, en een
oorspronkelijk uit Vreren (B) afkomstig orgel (1785), dat via Welsrijp uiteindelijk
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in 1955 naar Minnertsga is overgeplaatst. In de kerk liggen verschillende oude
grafzerken, zoals die voor Hobbe Hermana († 1521), gemerkt GHHF, en voor Frowck
Beyama († 1547), in 1552 gemaakt door Benedictus Gerbrandtsz. Verder zijn er
enkele zerken afkomstig uit de gesloopte Galileërkerk te Leeuwarden, waaronder
één uit 1601 door Paulus Andriesz.
De Geref. kerk (Tilledijk 16) is een recht gesloten zaalkerk met ingezwenkte
houten geveltoren, gebouwd in 1908 in late neorenaissance-stijl.
Het kerklokaal van de Nederlands Herv. Gemeente (Meinardswei 6) - een
zaalgebouw met uitgebouwd ingangsportaal - is opgetrokken rond 1930 in
zakelijk-expressionistische vormen.
De openbare lagere school (Tilledijk 11) is rond 1900 gebouwd als een
tweeklassige middengangschool. De bijbehorende onderwijzerswoning (Tilledijk
13) is een villa met geometrische jugendstil-detaillering.
Het woonhuis Meinardswei 36 is een 18de-eeuws diep pand met een tuitgevel
voorzien van vlechtingen en een natuurstenen opzetstuk.
Het brandspuithuisje (Tsjerkstrjitte 1) is een eenvoudig neoclassicistisch
gebouwtje uit circa 1900.
Het trafohuisje (Tsjerkestrjitte 3), rond 1925 ontworpen door tekenaar Ouwendag
van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (PEB), heeft een overstekend zadeldak met
daarop twee ventilatiekapjes.
De hekpijlers bij de boerderij ‘Groot Lemmema’ (Hoarnestreek 9), gelegen ten
noordwesten van Minnertsga, zijn 18de-eeuwse natuurstenen pijlers, bekroond door
een schilddragende leeuw.

Morra (Moarre)
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. De lage, wat
ovaalvormige en weinig aangetaste terp wordt omgeven door een ringweg waarbinnen
nog steeds de meeste bebouwing ligt.
De Herv. kerk (Tsjerkestrjitte 12), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de
Evangelist, is een eenbeukige kerk
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met vijfzijdig gesloten koor en een speelse opengewerkte houten klokkentoren. Schip
en koor zijn in de tweede helft van de 13de-eeuw naar één plan gebouwd in
romano-gotische vormen. De koorvensters hebben kraalprofielen en het muurwerk
wordt afgesloten door een tandlijst. De gedichte noordelijke ingang heeft een
opmerkelijke romanogotische sleutelgatvormige omlijsting. De oude toren werd in
1843 vervangen door de huidige westgevel met neoclassicistisch houten torentje,
mogelijk naar ontwerp van R.J. Boorsma. In het torentje hangt een door Jurien
Balthasar gegoten klok (1659). In 1920-'21 is de kerk hersteld.
Tot de inventaris behoren een bescheiden marmeren epitaaf in maniëristische
vormen voor Wopke van Scheltema en Frouck Roorda van Genum (1625), twee
herenbanken (1622 en 18de eeuw), een preekstoel (1849) en een door Johann Michaell
Schwartsburg gebouwd orgel (1740; aangepast in 1827 en 1859), geschonken door
Jantje Nannes. Tegen de muur staan een grote zerk in maniëristische vormen voor
Sippe van Scheltema († 1627) en een grote zerk in Lodewijk XIV-vormen voor Jantje
Nannes († 1747) en Gerrit Sakes Botma († 1755). De neoclassicistische pastorie
(Butenwei 4) dateert uit circa 1860 en is in 1894 verbouwd.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Greate Buorren 7 is voorzien van de
jaartalankers ‘1772’. Begin 19de eeuw heeft men de hals verhoogd en haaks erop
een kamer aangebouwd. De Bûtenweister sate (Bûtenwei 1) is een moderne
stelpboerderij uit circa 1930.
Lioessens (Ljussens). Dit dorp ten noorden van Morra is ontstaan in de
middeleeuwen op een splitsing van wegen. De Herv. kerk (Doarpsstrjitte 50) is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren. De huidige
westgevel bevat inwendig enig tufsteenwerk uit de 12de eeuw. Van het
vroeg-13de-eeuwse schip resteert de noordmuur met lisenen en afgehakte tandlijst.
Rond 1480 heeft men de kerk in gotische vormen verbreed en verhoogd. De kerk
kreeg in 1827 steunberen en een geveltoren; daarin hangt een door Johannus gegoten
klok (1498). De koorsluiting is in 1909 gewijzigd herbouwd, de westgevel in 1924
beklampt. De preekstoel in de kerk dateert waarschijnlijk uit 1827. Het voorm. station
(Moarsterwei 19) is een eenlaagspand met iets uitspringend dwars geplaatst deel.
Het werd in 1909-'10 gebouwd als haltegebouw derde klasse van de Noord-Friesche
Locaalspoorwegmaatschappij aan de tak naar Anjum van de spoorlijn
Leeuwarden-Dokkum-Metslawier (opgeheven in 1936). De voorm. zuivelfabriek
‘De Dongeradelen’ (Moarsterwei 12-14) werd in 1915 gesticht en in 1973 gesloten.
Het kantoor annex directeurswoning heeft jugendstil-achtige elementen. De Geref.
kerk (Doarpstrjitte 16), een T-vormig gebouw met terzijde geplaatste toren met
tentdak, is in 1927 gebouwd met expressionistische details.
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Munnekeburen
(gemeente Weststellingwerf)

Munnekeburen, Trafohuisje

Streekdorp, ontstaan langs de Padsloot in het veengebied van de Westhoek. In de
19de eeuw concentreerde de bebouwing zich aan de westelijker gelegen Grintweg,
die de verbinding van Wolvega met Schoterzijl vormde.
De Herv. kerk (Grindweg 43) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren. De rolvoluten in de westgevel dateren van de bouw in 1806; de kerk is
in 1860 ingrijpend verbouwd. Het door de firma Van Enthoven gegoten kerkhofhek
is vermoedelijk ook uit die tijd. Het voorm. catechisatielokaal (Grindweg 70) dateert
uit circa 1910.
De voorm. openbare lagere school (Grindweg 37) is een drieklassige gangschool
uit 1925.
De boerderij Voetpad 20 is een stelpboerderij met uitgebouwd voorhuis uit circa
1890.
De schutsluis (bij Gracht 1) werd in 1921 gebouwd met hooggefundeerde
kolkwanden. De sluis vormt de verbinding van de Gracht met de Jonkers- of
Helomavaart.
Het trafohuisje (Grintweg ong.) dateert uit circa 1932 en heeft een zadeldak met
twee kleine dakkapellen.
Het gemaal (Langelilleweg 51), gelegen te Langelille ten westen van
Munnekeburen, werd rond 1930 gebouwd ter ontwatering van de ‘Groote Veenpolder
in Weststellingwerf’.
Scherpenzeel. Dit dorp ten zuiden
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van Munnekeburen wordt voor het eerst genoemd in 1245. De Herv. kerk (Grindweg
139), nu SOW-kerk, is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van
drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De in 1788 gebouwde kerk kreeg in
1860 aan de noordzijde een dwarsarm. De toren met neoclassicistische en neogotische
details verrees in 1879. Erin hangt een door Jacob Noteman gegoten klok (1638).
De kerk bevat vier door Ype Staak vervaardigde gebrandschilderde ramen (1788)
en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1881). De gedenkzuil (Grindweg
ong.) voor de in Scherpenzeel geboren Pieter Stuyvesant is een slanke ionische zuil
met bronzen schip, gemaakt in 1955 door de N.V. betonbouw v/h firma Koot &
Wildeboer naar ontwerp van de kunstenaar J. Popma.
Spanga. Gehucht ten zuiden van Munnekeburen. Uit circa 1880 dateert het
café-woonhuis Spangahoekweg 56 in eclectische vormen. De rond 1915 gebouwde
villaboerderij ‘Ruim Zicht’ (Spangahoekweg 52) vertoont jugendstil-details. De
enkele houten klokkenstoel met helmdak (bij Spangahoekweg 32) is geheel vernieuwd
in 1953 en bevat een klok uit 1949.

Munnekezijl (Muntsjesyl)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Dorp, ontstaan bij de rond 1476 op initiatief van de monniken van het Gerkesklooster
gebouwde zijl in de monding van de Lauwers. In 1539 werd deze sluis naar het oosten
verlegd en ten oosten hiervan legde men in 1585 een schans aan (inmiddels
verdwenen). Bij de verbetering van de Lauwers door de aanleg van het
Zijldiep/Munnekezijlsterried kwam in 1740-'41 de huidige keersluis tot stand en in
de nabijheid daarvan in 1882 een spuisluis.
De Herv. kerk (Methardusstraat 42) is een recht gesloten zaalkerk met
opengewerkte geveltoren, gebouwd in 1899 ter vervanging van een 17de-eeuwse
voorganger. Het ontwerp met neorenaissance-details is van H.A. Zondag. De kerk
bevat een preekstoel uit 1759,

Munnekezijl, Keersluis (1987)

gemaakt door Engbert Hendriks, Gabe Freeks en Freek Gabes.
De Geref. kerk (Methardusstraat 19) is een kruiskerk met rationalistische details,
voorzien van een slanke geveltoren boven het ingangsportaal. De kerk is in 1913-'14
gebouwd naar plannen van E. Reitsma.
Sluizen. De in 1740-'41 gebouwde keersluis in de Munnekezijlsterried (Lauwerswal
ong.) was oorspronkelijk uitgevoerd met eb-, vloed- en stormvloeddeuren. Door de
aanleg van de dijk van Nittershoek naar Zoutkamp en de Friese sluis bij Zoutkamp
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in 1874-'77 verloor de sluis zijn zeekerende functie. De huidige stormvloeddeuren
zijn uit 1915. Ter verbetering van de afwatering heeft men in 1882 een nieuw
kanaalvak met spuisluis annex noodwaterkering (bij De Schans 20) aangelegd naar
ontwerp van ir. Methardus. Deze sluis heeft elf kolken - elk met twee afsluitbare
stroomgaten - en aan de zeezijde een keermuur met steunberen. Aan de landzijde
loopt over de kolken een brug (de Friese brug). De sluis is in 1985 gerestaureerd.
Bij de keersluis staat een uit de sluis opgedolven 17de-eeuwse Schellinger stoepsteen.
De windmolen ‘Munnekezijlstermolen’ of ‘Rust roest’ (Poorthoek 8) is een met
riet gedekte achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw, gebouwd in 1856 als
pelmolen voor molenaar N. Bansema. De in 1999 gerestaureerde molen is thans als
korenmolen in gebruik.

Nes
(gemeente Ameland)
Hoofdplaats van het eiland Ameland, ontstaan in de middeleeuwen. Van dit
uitgestrekte esdorp dateert de karakteristieke open bebouwing grotendeels uit de
17de en 18de eeuw. De aan de oostzijde van het dorp gelegen middeleeuwse kerk
stortte in 1731 in en werd westelijker herbouwd. Tussen 1771 en 1845 bouwde men
geen nieuwe huizen, maar werden er wel diverse afgebroken. In 1852-'53 ontstond
aan zee een eerste badinrichting. In 1860 werd deze gesloten. In 1902 deed men een
nieuwe en meer succesvolle poging badgasten te trekken. De verharding van de
Strandweg in de jaren twintig van de 20ste eeuw bevorderde de bouw van
recreatiewoningen in het duingebied tussen Nes en Buren. Na de Tweede
Wereldoorlog is Nes vooral aan de zuidzijde enigszins uitgebreid. Nes is een
beschermd dorpsgezicht.
De klokkentoren (Torenstraat 2) is een vrijstaande zadeldaktoren van drie
geledingen, gebouwd in 1664 in opdracht van Watse Frans van Cammingha en Rixt
van Donia. In 1732 kwam in opdracht van stadhouder Willem Carel Hendrik Friso
(de latere Willem IV) een verhoging met een geleding en zadeldak tot stand. Het
jaartalcartouche boven de ingang hoort bij een verbouwing in 1890.
De Herv. kerk (Kerkplein 1) is een
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Nes, R.K. St.-Clemenskerk

sobere zaalkerk uit 1824, gebouwd op de fundamenten van een voorganger uit 1734,
die een - verderop gelegen - middeleeuwse kerk verving. Het portaal is waarschijnlijk
bij een verbouwing van 1913 toegevoegd. Tot de inventaris behoren een eenvoudige
preekstoel (18de eeuw) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (front 1868,
instrument 1888).
De R.K. St.-Clemenskerk (Kardinaal De Jongweg 33) is een eenbeukige
neogotische kerk uit 1878-'79 met smaller driezijdig gesloten koor en een dakruiter.
In het ontwerp van P.J.H. Cuypers zijn inheemse en Scandinavische invloeden
verwerkt, zoals te zien is aan het houten voorschot van de voorgevel en de gekoppelde
lancetvensters. In 1962 voegde men het transept en een dag- en doopkapel toe. De
kerk is in 1987-'88 gerestaureerd. Inwendig heeft het schip een houten en het koor
een stenen gewelf. De kerk bevat een door atelier Cuypers & Stoltzenberg vervaardigd
hoofdaltaar (1885). De gebrandschilderde vensters dateren uit 1897, de door J. Ydema,
J. Metz en W. Edes op de triomfboog aangebrachte schilderingen uit 1940.
Op het kerkhof bevinden zich onder meer een baarhuisje (circa 1890), een
gietijzeren kruisigingbeeld en enkele graven van pastoors, waaronder dat van O.A.
Scholten († 1911).
De Doopsgez. kerk (Vermaningspad 1) is een midden-19de-eeuwse, sobere
zaalkerk met aangebouwde pastorie.
Het voorm. raadhuis (Rixt van Doniaweg 2), een bijna vierkant eenlaagspand
met neoclassicistische details, kwam in 1900 tot stand ter plaatse van een voorganger
uit 1837.
Het voorm. waterstaatsgebouw (Reeweg 23) is een sober neoclassicistisch pand
uit 1877.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Rixt van Doniaweg 16) is in 1880
gebouwd als een drieklassige gangschool met neoclassicistische details. Uit circa
1935 dateert de R.K. lagere school (Kardinaal De Jongweg 29). De met riet gedekte
Burgemeester Waldaschool (Ballumerweg 24) kwam in 1951 gereed; bij het
toegangspad staan twee walviskaken.
Het brandspuithuisje (Kardinaal De Jongweg ong.) is een eenvoudig gebouwtje
uit circa 1890.
Woonhuizen. Veel woonhuizen zijn van het voor Ameland karakteristieke
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Nes, Woonhuis Rixt van Doniaweg 8

Nes, Woonhuis Van der Stratenweg 1

type commandeurshuizen. Deze diepe eenlaagspanden hebben een zadeldak tussen
puntgevels, voorzien van vlechtingen en twee lijsten - vaak een tandlijst en daarboven
een bloklijst. In het geval van een enkele lijst, zoals bij Torenstraat 12, zou het niet
om een woning van een commandeur, maar om een stuurmanswoning gaan. Binnen
is de schouw tegen de voorgevel geplaatst, wat leidt tot een asymmetrische plaatsing
van het zoldervenster. Boven dat venster zit een hijshaak. Aan de andere zijde van
het schoorsteenkanaal bevindt zich op die hoogte soms een kleine lichtopening.
Enkele huizen hebben inwendig (restanten van) tegeltableaus en bedstedenwanden.
Het oudste huis, Rixt van Doniaweg 8 uit 1625 (gerestaureerd in 1926), is door zijn
maniëristische in- en uitgezwenkt topgevel met vlakke pinakels en fries met
siermetselwerk, verwant aan de in die tijd in Noord-Holland gebouwde huizen. Het
huis Vermaningspad 4 is een goed voorbeeld van een dubbel huis waarin
oorspronkelijk de bedsteden tegen de scheidingsmuur waren geplaatst. Om een brede
gang mogelijk te maken, heeft het pand aan één kant een lager doorlopend dak, de
‘lege weech’ (laagwand). Andere dubbele huizen zijn Van der Stratenweg 1 en 2
(1699); het laatstgenoemde huis werd door een verdubbeling in 1771 een ‘langhuis’
(Kerkplein 3). Goede 17de-eeuwse voorbeelden zijn: Burg. Waldastraat 14 (1671),
Burg. Waldastraat 13 (1679), Kardinaal de Jongweg 3 (1680), Van der Straten-
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weg 9 (1682), Vermaningspad 6 (1684) en Kardinaal de Jongweg 19 (1691). Met
een laagwand uitgevoerde 18de-eeuwse voorbeelden zijn: Burg. Waldastraat 12
(1719), 24 (1751) en Rixt van Doniaweg 13 (1722). Het huis Kerkstraat 3 (1702) is
het jongste voorbeeld met tand- en bloklijsten in de puntgevel; later werden twee
geprofileerde bakstenen lijsten toegepast, zoals bij: Rixt van Doniaweg 5 (1731), 3
(1741), Burg. Waldastraat 3 (1731), J. Hofkerweg 2 (1733), Van der Stratenweg 12
(1741; later gepleisterd), Van der Stratenweg 3 en 10 (beide 1747). Het laatste
gedateerde voorbeeld is Kerkstraat 1 uit 1796. Enkele huizen zijn tot
dwarsdeelboerderij verbouwd, waaronder Kardinaal de Jongweg 6 (1771) en Rixt
van Doniaweg 15 (1788); de laatste heeft een dakvormige beeïndiging van de
dwarsdeeldeuren (‘schúntsje’).
Recreatiewoningen. In de duinen ten noorden van Nes staan enkele
vermeldenswaardige vooroorlogse zomerwoningen. De in 1925 gebouwde woning
Riposo (Strandweg 40) heeft een paraboolvormig dak. Rond die tijd gebouwd zijn
ook Strandweg 37 en Ons Domein (Kievitsweg 12). Forser van vorm en uitgevoerd
met expressionistische details is Canidunum (Duinweg 15), waarschijnlijk
opgetrokken naar plannen van T. Venstra voor dr. H.J. Leopold. Vergelijkbaar van
omvang zijn de woningen Visschershut (Duinweg 17) en Fosta Huis (Duinweg 19).
Rond 1930 gebouwde, meer bescheiden woningen met rieten daken zijn: De Vijfhoek
(Kievitsweg 46), Steenuiltje (Zwarteweg 18), De Molshoop (Zwarteweg 19) en Terra
Amoena (Zwarteweg 20). Een laat voorbeeld van dit type is Somero (Zwarteweg 5)
uit 1944.
Horeca. Uit 1899 dateert het pension ‘Konditorei’ (Van Heeckerenstraat 1). De
herberg ‘Van Heeckerenshuys’ (Van Heeckerenstraat 11) is een eenlaagspand uit
circa 1910.
Windmolen ‘De Phoenix’ (bij Molenweg 10) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren. De korenmolen werd in 1880 voor J.P. Boelens gebouwd
door molenmaker Van

Nes, Recreatiewoning Visschershut

der Meer, ter plaatse van een afgebrande voorganger uit 1834. De molen is in 1981-'82
gerestaureerd.
Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (Bramerduinenpad ong.) was
oorspronkelijk het kerkhof van de in 1752 gesloopte middeleeuwse kerk. Interessante,
ranke grafstenen zijn onder meer die voor Pieter Jacobs Schots († 1797) en Grietke
Leenderts († 1808). Sober is de grafsteen voor burgemeester D.W.C. baron van
Heeckeren († 1888). Een afbeelding met schepen heeft de steen voor D. de Vries (†
1919). De midden 19de eeuw gestichte oude R.K. begraafplaats (Schoolstraat ong.)
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bevat diverse ranke grafstenen, waaronder die voor F.C. Molenaar († 1890), gemaakt
door G. Jager.
Buren (Bueren). Deze buurtschap ten oosten van Nes is - later dan de andere
Amelander dorpen - ontstaan in de late middeleeuwen rondom een brink. Het dorp
heeft enkele interessante boerderijen. Met een dwarsdeel uitgevoerd zijn de
19de-eeuwse boerderijen Strandweg 33 (circa 1890), Strandweg 36 en Meester
Oudweg 1 (1899). Een combinatie van een boerderij met schuur en dwarsdeel en
een stelpboerderij is T. Boelensweg 1 (circa 1935).

Nes
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De lage terp heeft een rechthoekige
structuur met drie kerkpaden. Aan de zuidwestzijde bevindt zich het uiteinde van de
Nesser Opvaart.
De Herv. kerk (Wâlddyk 9), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Evangelist,
is een eenbeukige kerk met iets inspringend, vierzijdig gesloten koor en een ongelede
zadeldaktoren. De midden-12de-eeuwse oostmuur van de toren is mogelijk een restant
van een gereduceerd westwerk. Hiertegen werd eind 12de eeuw een toren gebouwd,
gevolgd door een schip en in het midden van de 13de eeuw een met lisenen,
rondboogfries en tandlijst versierd koor. In de 16de eeuw kreeg de kerk
spitsboogvensters. De in 1604 deels beklampte toren bevat een door Gert gegoten
klok (1477) en een klok van Petrus Overney (1686). De kerk is in 1974 gerestaureerd.
Het interieur van het schip wordt gedekt door een houten tongewelf uit 1604. Tot de
inventaris behoren een aan Yge Rintjes toegeschreven preekstoel in rococovormen
(1775), een herenbank met opzetstuk (1775) en een orgel uit 1906.
De Geref. kerk (Wiesterwei 2) is een kruiskerk met dakruiter, portaal en
aanbouwen in de binnenhoeken, opgetrokken in 1925 met expressionistische
elementen.
De voorm. openbare lagere school (Headstrjitte 6) is rond 1900 gebouwd als een
tweeklassige middengangschool.
Het woonhuis Foarstrjitte 21, gebouwd in 1913 met jugendstil-elementen, heeft
een aangebouwd pakhuis voor de toenmalige aardappel- en graanhandel.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

238
Boerderijen. De grote kop-hals-rompboerderij Wiesterwei 12 heeft een schuur
gedateerd ‘1794’. In het voorhuis uit 1804 bevinden zich een tegeltableau en een
bedstedenwand met rococo- en empire-elementen. Andere voorbeelden van
kop-hals-rompboerderijen zijn Nijkerksterwei 14 (1768), Nijkerksterwei 18 (1814)
en Wiesterwei 3 (1804). De rond 1855 gebouwde boerderij Nijwei 14 heeft een dwars
geplaatst voorhuis.

Nieuwehorne (Nijhoarne)
(gemeente Heerenveen)

Nieuwehorne, Sluis

Streekdorp, ontstaan in de 18de eeuw aan de Schoterlandseweg nabij de plaats
waar deze verbindingsweg met Drenthe zich splitst in een Binnenweg
(Schoterlandseweg) en een Buitenweg. Na de Tweede Wereldoorlog is tussen deze
wegen aan de westzijde enige kernvorming opgetreden.
De Herv. kerk (Schoterlandseweg 38) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren en gepleisterde westgevel, gebouwd in 1778 in opdracht van
grietman Daniël de Block van Scheltinga en hersteld rond 1850. In de geveltoren
hangt een mogelijk 15de-eeuwse klok, gegoten door Johannes van Bomen.
Het woonhuis Schoterlandseweg 92, gebouwd in 1929 als dokterswoning, vertoont
zakelijk-expessionistische elementen.
Boerderijen. De hallenhuisboerderij Schoterlandseweg 3 heeft mogelijk een
17de-eeuwse oorsprong; de voorkamer zou nog tegelwanden bezitten. Het
bedrijfsgedeelte is in de 19de eeuw vervangen door een grotere Friese schuur. Van
de boerderij Hoog Elten (Schoterlandseweg 17) dateert het schuurdeel uit 1747 en
het voorhuis met expressionistische details uit 1929.
De sluis in het Tjongerkanaal (bij Sevenaerpad 5) is gebouwd bij de kanalisatie
van de Tjonger in 1886-'88. De in chaletvormen uitgevoerde sluiswachterwoning
(Sevenaerpad 5) stamt uit dezelfde tijd.
Oudehorne (Aldhoarne). Dorp gelegen ten oosten van Nieuwehorne. De Geref.
kerk (Schoterlandseweg 20) is een recht gesloten zaalkerk met geveltoren en portaal,
gebouwd in 1924 met rationalistische elementen. Op de Alg. begraafplaats (bij
Schoterlandseweg 81) staat een in gewapend beton uitgevoerde dubbele klokkenstoel
met zadeldak uit 1920, gesigneerd door (aannemer) H. Diepenbroek. De klokken
zijn uit 1949.

Nij Beets
(gemeente Opsterland)
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Streekdorp, ontstaan na de start van de vervening in 1863. De bebouwing
concentreerde zich vooral langs de oostzijde van de Schipsloot.
Kerken. De Herv. kerk (Doarpsstrjitte 7), nu SOW-kerk, is een recht gesloten
zaalkerk uit 1908 met houten dakruiter en gepleisterd klimmend boogfries. De Geref.
kerk (Prikkewei 35), nu SOW-kerk, is een sobere, recht gesloten zaalkerk uit 1917.
Het turfgravershuisje (Domela Nieuwenhuisweg 49) is een eenkamerwoning
aan de Schipsloot, gebouwd rond 1870 en nu ingericht als Laagveenderijmuseum.
De Alg. begraafplaats (Domela Nieuwenhuisweg 19-20) heeft zowel een
baarhuisje als een lijkwagenhuisje, beide uit circa 1920.
Het gemaal (Rijpen 3), gelegen ten zuidwesten van Nij Beets, werd in 1924-'25
gebouwd naar plannen van G.R. Bloembergen en was één van de eerste elektrische
poldergemalen. Het bemaalt de ‘Groote Veenpolder in Smallingerland en Opsterland’.

Nijetrijne
(gemeente Weststellingwerf)

Nijetrijne, Scheenesluis

Langgerekt gehucht, ontstaan aan een weg door de veenplassen van de Westhoek.
De naastgelegen vaart werd in 1955 gedempt bij de aanleg van de Pieter
Stuyvesantweg van Wolvega naar de Noordoostpolder.
De Herv. kerk (Pieter Stuyvesantweg 186), nu Maranthakerk, is een sobere
rechtgesloten zaalkerk uit 1919.
Poldermolens. Ten noordoosten van Nijetrijne staat De Rietvink (Veendijk 6),
een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel.
De molen werd in 1855 gebouwd als één van de zes molens ter bemaling van de
‘Groote Veenpolder in Weststellingwerf’. Dit geldt ook voor de molen De Reiger
(Veendijk 4), een met riet gedekte achtkantige grondzeiler
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op veldmuren, voorzien van een vijzel. Deze in 1871 gebouwde molen is in 1969
gerestaureerd. Beide molens hebben nog een bijbehorende molenaarswoning. Langs
de Pieter Stuyvesantweg, in het natuurgebied de Rottige Meente, staan 13 kleine en
middelgrote, vroeg-20ste-eeuwse Amerikaanse windmotoren.
Sluizen. De Scheenesluis (bij Veendijk 7) werd in 1914 gebouwd naar plannen
van J. van der Veen. De sluis met houten draaibrug ligt ter plaatse van een houten
voorganger, die tot stand kwam in het kader van de drooglegging in 1847 van de
‘Groote Veenpolder in Weststellingwerf’. Uit de tijd van de herbouw stammen de
sluismeesterswoning, een café en een kleine scheepshelling. De Driewegsluis (bij
Lindedijk 2) is een opmerkelijke sluis met drie paar sluisdeuren, één paar in de
Jonkers- of Helomavaart en twee paren in de Linde. De sluis werd in 1927 gebouwd
ter plaatse van een uit 1775 stammende voorganger, nadat de Provincie in 1917 de
Jonkersvaart over had genomen van de vervenersfamilie Heloma. De sluis heeft tot
1973 dienst gedaan en is in 1995 gerestaureerd.

Nijland (Nijlân)
(gemeente Wymbritseradiel)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw als het enige dorp in de oudste inpoldering (circa
1175) van de Middelzee. De concentrische dorpsstructuur, met boerderijen in een
ring rond de kerk en radiale uitvalswegen, vertoont overeenkomst met een terpdorp.
In de 17de en 18de eeuw ontstond aan de zuidzijde een meer lintvormige uitbreiding.
Eind 19de eeuw bebouwde men de Hottingawei en de Tramstrjitte en na de Tweede
Wereldoorlog kwam aan de zuidoostzijde een nieuwbouwwijk tot stand. Nijland is
een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Tsjerkegreft 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk voorzien van een toren van twee geledingen met
ingesnoerde spits. De laat-13de-eeuwse toren is in 1615 of in 1668 verhoogd en na
verzakking in 1866 rechtgezet. In de toren hangt een door Hendrik Wegewaert gegoten
klok

Nijland, Boerderij Huniasathe

(1619). De huidige kerk kwam in het tweede kwart van de 16de eeuw in twee fasen
tot stand, waarbij men gebruik maakte van sloopmateriaal van een 13de-eeuwse
voorganger, waarvan een klein deel van de noordmuur is behouden. Aan de zuidzijde
bevindt zich een rond 1600 aangebrachte toegang, voorzien van een natuurstenen
bekroning met hoofdgestel en een fronton uit 1664. De kerk is deels in 1967 en deels
in 1981 gerestaureerd onder leiding van S. Lautenbach.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, dat in het schip schuil gaat
achter een stucgewelf uit 1870-'72, aangebracht naar plannen van A. Breunissen
Troost. De afscheiding tussen koor en schip dateert uit 1862. De preekstoel uit 1659
draagt de inscriptie ‘S.P.Q.N.’ (Senatus Populus Que Novae Terrae). Tot de inventaris
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behoren verder een afscheiding uit 1659 onder de orgelgalerij, kerkbanken uit 1798
en een door W. van Gruisen gebouwd orgel uit 1840. Verder bevat de kerk een zerk
voor Jarich Hottinga (1475), een aan Benedictus Gerbrandtsz. toegeschreven
priesterzerk met portret voor Kempo Hottinga (1536), een door Vincent Lucas
gebeeldhouwde zerk (1550) voor Sydts van Botnia († 1548) en diverse 17de- en
18de-eeuwse grafzerken.

Nijland, Boerderij Trije Dyken 1

De eenlaags pastorie (Tsjerkegreft 1), met 16de-eeuwse elementen, dateert in de
huidige vorm uit 1787, is in 1883 ingerijpend verbouwd naar ontwerp van A.
Beunissen Troost en in 1937 verkleind.
Scholen. De voorm. school Eile Polle 16 is een eenlaags gebouw dat mogelijk al
in de 16de eeuw als school annex kosterswoning functioneerde. Het oudste gedeelte
van de voorm. openbare lagere school Tsjerkegreft 5 dateert uit 1859. Deze werd in
1875 met een naai- en breischool uitgebreid. De huidige vorm met topgevels dateert
uit 1953. De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning Tsjerkegreft
15-17 dateert uit 1884. De Chr. lagere school Tramstrjitte 45 kwam in 1909 tot stand
op een L-vormige plattegrond naar ontwerp van W.C. de Groot.
Woonhuizen. De woningen, winkels en bedrijven aan de zuidzijde van de
Tramstrjitte hebben een 19de-eeuws karakter, zoals Tramstrjitte 10, een woning met
timmermansbedrijf uit 1874. Aan de overzijde staan de woonhuizen Tramstrjitte
35-39 uit 1908. Buxus Zathe (Tramstrjitte 6) is een rentenierswoning met dwars
geplaatst voorhuis en een schuurgedeelte uit 1867 naar ontwerp van A. Breunissen
Troost. De voorm. herberg en stalling (Ingenawei 1) uit 1872 naar ontwerp van A.
Breunissen Troost is een geschilderd, sober neoclassicistisch pand met achteraanbouw.
Boerderijen. Van de boerderij Hiddemawei 1 resteert het voorhuis met de
jaartalankers ‘1785’. Interessante boerderijen aan de kerkring zijn de
kophals-rompboerderij Tsjerkegreft 17, met onderkelderd voorhuis uit 1832 en een
schuur uit 1868, en de vroeg-19de-eeuwse stelpboerderij Tsjerkegreft 7. In de
omgeving van het dorp liggen enkele interessante boerderijen, waaronder de
kop-hals-rompboerderij Huniasathe (Huniadijk 9) uit circa 1895, met een melkkelder
onder het voorhuis en in de voorgevel een gevelsteen van het Weeshuis te Bolsward.
Andere voorbeelden zijn de stelpboerderijen Olgastate (Skiepeleane 1; 1865), met
melkkelder onder het voorhuis, en Trije Dyken 1 (1916), met hoger opgetrokken
middengedeelte.
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De twee kleine gemalen in de Tsjaerddyk (bij Tsjaerddyk 5 en 17), gelegen ten
zuidoosten van Nijland, dateren uit circa 1930 en vertonen expressionistische
invloeden.
Folsgare (Folsgeare). Dit terpdorp ten zuidoosten van Nijland is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Tsjaerddyk 53) is een driezijdig gesloten zaalkerk
met ongelede zadeldaktoren. De mogelijk 13de-eeuwse toren is in 1963 gerestaureerd.
In de toren hangt een door Geert van Wou en Johan ter Steghe gegoten klok (1532).
De kerk met omlijste ingang dateert uit 1875. Tot de inventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1908),
afkomstig uit de Geref. kerk te Marrum (overgebracht in 1964). Interessante
boerderijen zijn de vroeg-19de-eeuwse kop-rompboerderij Tsjaerddyk 43 - met
onderkelderd voorhuis - en de stelpboerderijen Easthimmerwei 21 en Monumentwei
2, beide uit 1911.

Noardburgum (Noordbergum)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de 19de eeuw door aaneengroeiing van verspreide bebouwing op
de heide, die op initiatief van N. Ypey werd ontgonnen. In 1930 werd Noardburgum
een zelfstandig dorp.
De Herv. kerk (Rijksstraatweg 15) is een recht gesloten zaalkerk uit 1849-'50,
gebouwd met neoclassicistische details, spitsboogvensters en een dakruiter met
koepeldakje. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1907).
Op het kerkhof bevindt zich de grafzerk van de stichter van de kerk, ds. Thoden van
Velzen († 1892). Het voorm. catechisatielokaal uit 1895 is een eenvoudig zaalgebouw
in chaletstijl. De forse pastorie (Rijksstraatweg 13) dateert uit 1849 en is in 1905
verbouwd.
De Doopsgez. kerk (Zevenhuisterweg 39) is een recht gesloten zaalkerk met
dakruiter, gebouwd in 1936 met expressionistische details.
Het voorm. armenhuis (Dr. Ypeylaan 8) is een langgerekt tweebeukig
eenlaagspand uit 1843. Momenteel is het een klompenmakerij annex museum.
Scholen. De voorm. naai- en breischool ‘Ypeystichting’ (Dr. Ypeylaan 2) is een
eenlaags pand uit 1873. De voorm. openbare lagere school (Rijksstraatweg 58) en
de voorm. Chr. lagere school (Rijksstraatweg 38) zijn beide in 1922 gebouwd als
vierklassige middengangscholen.

Noordwolde
(gemeente Weststellingwerf)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de Drentse kant van de Lindevallei. Op de
kruising van de Heerenweg (nu Hoofdstraat) en de in 1642 gegraven Noordwolder
Sloot (later Kolonievaart) ontstond een kern die vanwege de turfwinning uitgroeide
en tot in de 19de eeuw de hoofdplaats van Weststellingwerf was. Na het midden van
de 19de eeuw verschoof de werkgelegenheid naar rietvlechterijen, mandenmakerijen,
stoelenfabricage (opgericht 1873) en later rotanverwerking. In 1914 opende de
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stroomtram Oosterwolde-Steenwijk. Na de Tweede Wereldoorlog is Noordwolde
vooral aan de zuidzijde uitgebreid en heeft men de Kolonievaart gedempt.
De Herv. kerk (Hoofdstraat Oost 57) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren, gebouwd in 1639-'40 ter plaatse van een laat-gotische voorganger,
waarvan mogelijk nog een deel van de westmuur resteert. De kerkkap

Noordwolde, Rijksrietvlechtschool

stamt uit 1639. Na een verbouwing en vergroting in 1853 werd in 1874 de geveltoren
toegevoegd. Bij de restauratie in 1966 heeft men het stucgewelf uit 1853 vervangen
door een nieuw houten gewelf. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse
preekstoelkuip, een 18de-eeuwse afscheiding tussen schip en portaal en een door L.
van Dam & Zn. gebouwd orgel (1876). Op het kerkhof staat een 17de-eeuwse
Schellinger stoepsteen, hergebruikt als grafsteen. De pastorie (Hoofdstraat Oost 55)
dateert uit 1868.
De Geref. kerk (Dwarsvaartweg 1) is een zaalkerk in expressionistische vormen
uit 1933.
De voorm. Rijksrietvlechtschool (Hoofdstraat Oost 34) is een fors pand met
eenlaags aangebouwde vlechtlokalen, die samen een E-vormige plattegrond maken.
De school werd in 1910-'11 gebouwd naar ontwerp van de rijksbouwmeester voor
onderwijsgebouwen, J.A.W. Vrijman, in een door eenvoudige chalet-elementen
gekenmerkte stijl. Sinds 2000 dient het gebouw als museum.
De openbare lagere school (Oosterstreek 23) is in 1924 gebouwd als een
vierklassige middengangschool met onderwijzerswoning (Oosterstreek 21).
Horeca. Het café annex woonhuis Hoofdstraat West 10 verrees rond 1850 in
sobere neoclassicistische vormen. Het in 1918 gebouwde café annex woonhuis
Nieuweweg 86 vertoont late jugendstil-elementen.
De windmolen ‘Windlust’ (Industriestraat 29) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen met stenen onderbouw. De in 1859-'60 als grondzeiler gebouwde
korenmolen is in 1880 op zijn huidige plaats als stellingmolen herbouwd en in 1996
gerestaureerd.
Het voorm. tramstation (tegenover Rotanstraat 4) is een sober langgerekt gebouw
met jugendstil-invloeden, gebouwd in 1913. Het is lange tijd in gebruik geweest als
brandweergarage.
De Herv. kerk van Boijl (Boijlerweg 87), gelegen ten noordoosten van
Noordwolde, is een zaalkerk met driezijdige sluiting en overhoekse steunberen.
Volgens de gevelankers werd de kerk in 1617 gebouwd ter plaatse van een oudere
voorganger. Het gebouw is in 1957
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gerestaureerd. Op het kerkhof staat een enkele houten klokkenstoel met zadeldak,
oorspronkelijk gebouwd in 1696 en later diverse malen vernieuwd; de klok stamt uit
1399.
De voorm. Herv. kerk van Vinkega (Noordwolderweg 27), gelegen ten zuidwesten
van Noordwolde, is een driezijdig gesloten zaalkerk met steunberen, aangebouwde
consistoriekamer en een gedrongen toren van twee geledingen met - afwijkend
oost-west gericht - zadeldak. De kerk werd in 1899 gebouwd in een stijl met
neogotische elementen naar plannen van B. Rouwkema.
De Herv. kerk van De Hoeve (Jokweg 11), gelegen ten westen van Noordwolde,
is een recht gesloten zaalkerk uit circa 1920 met opengewerkte houten geveltoren.

Oentsjerk (Oenkerk)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug, met aan de westzijde de wat
afzijdig gelegen kerk en bebouwing langs de weg van Leeuwarden naar Dokkum.
Van de states bij het dorp werd de Eysingastate in 1759 en de Heemstrastate rond
1970 gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog is Oentsjerk vooral aan de oostzijde
uitgebreid.
De Herv. kerk (Wijnserdijk 9), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een eenbeukige
kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren. Het huidige
laat-romaanse schip verrees rond 1230 ter plaatse van een smallere 12de-eeuwse
voorganger. Tegen het schip werd in de 14de eeuw de toren aangebouwd. In het
muurwerk van het schip zijn de aanzetten zichtbaar van aanbouwen, mogelijk
gebouwd rond 1500 en vermoedelijk begin 17de eeuw gesloopt. De toren is
waarschijnlijk bij een reparatie in 1656 aan twee zijden beklampt en voorzien van
het huidige zadeldak. In de toren hangt een door Herman gegoten klok (1493). De
tegenwoordige koorsluiting stamt uit de 19de eeuw. De kerk is in 1937 en in 1974-'76
gerestaureerd.
Tot de kerkinventaris behoren een geschilderde preekstoel in maniëristische vormen
(1632), vervaardigd door Dirck Claesz., een overhuifde herenbank (1641) en een
door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1872). Verder bevat de kerk een zandstenen
epitaaf (1625) voor Jelte van Eysinga en zes rouwborden, waaronder één met
krijgsattributen voor Feye van Heemstra (1748). Sinds de restauratie van 1937 staan
in de benedenruimte van de toren enkele interessante zerken opgesteld, zoals de door
Vincent Lucas gemaakte grote hardstenen zerk in vroege renaissancevormen voor
Aede van Eysinga († 1551) en Tieth van Sieckema († 1555). Andere zerken zijn
onder meer die uit 1621 voor Aede Eysinga († 1619), gesigneerd (Y)R, en die voor
kapiteinter-zee Jan de Wit († 1786). Op het kerkhof bevinden zich twee 17de-eeuwse
zerken en de omhekte grafkelder van de familie Van Heemstra. In de koorsluiting is
een door H. Krop vervaardigde bronzen gedenkplaat voor M.Th. van Welderen baron
Rengers († 1945) ingemetseld.
De Geref. kerk (Rengerswei 15) is een zaalkerk uit 1874 met ranke dakruiter. Bij
een verbouwing in 1907, naar plannen van Y. van der Veen, kreeg de kerk een
T-vormige opzet.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

De voorm. Chr. lagere school (Rengerswei 21) is in 1899 gebouwd als een
vierklassige gangschool.
De Staniastate (Rengerswei 98) is een landhuis met middenrisaliet, dubbele
dakkapel en een balkon op twee corintische hardstenen zuilen. Het oorspronkelijke
huis werd in de 16de eeuw gesticht door Jeppe van Stania. In 1738 liet Hans Hendrik
van Haersma een nieuw huis bouwen, dat in 1813 grotendeels afbrandde.
Vermoedelijk zijn de resten verbouwd tot boerderij achter het huidige huis (afgebroken
in 1953). Het huidige neoclassicistische huis kwam in 1854 tot stand voor T.M.T.
Looxma. In 1934 werd het huis een ‘uithof’ van het Fries Museum, waartoe het in
1939 een aanbouw kreeg. Inwendig resteren nog elementen van stijlkamers die
toentertijd in het pand waren ingericht. Sinds 1978 huisvest het gebouw een
adviesbureau. De rond 1738 naar plannen van Johann Hermann Knoop aangelegde
formele tuin werd in 1821 voor Jan Hendrik van Boelens omgevormd tot een
parkaanleg in landschapsstijl, naar plannen van L.P. Roodbaard, met een speelweide
en vijvers in voor- en achtertuin, die onderling

Oentsjerk, Woonhuis Unia State

verbonden zijn door een serpentinevijver. In het park bevinden zich enkele
18de-eeuwse hermen en een als folly bedoeld eendenhuis, opgebouwd uit gesinterde
steen.
Woonhuizen. Van de gesloopte Heemstrastate resteert nog de tuinmanswoning
Rengerswei 62 uit circa 1850. Het café annex woonhuis Rengerswei 51 verrees rond
1860 in sobere neoclassicistische vormen. Het Jelte Binneshûs (Rengerswei 53) is
een eenlaags rentenierswoning, gebouwd in 1909 naar plannen van B.R. de Jong.
Op het dak liggen Lucas IJsbrandspannen. De Unia State (Rengerswei 92), gebouwd
rond 1860 als dokterswoning, kreeg door een verbouwing in 1915 zijn huidige
chaletachtige aanzien.
Mûnein (Moleneind). Gehucht ten oosten van Oentsjerk. Aardige woningen zijn
Kaetsjemuoiwei 35, een eenvoudige arbeiderswoning met krimp (circa 1870), en Dr.
Kijlstrawei 3-11 en Kaetsjemuoiwei 29, die in 1907 naar plannen van A.R. Jong zijn
gebouwd, vermoedelijk als dienstwoningen bij de Staniastate. De uit 1880 daterende
boerderij Kaetsjemuoiwei 28 is van het kop-hals-romp-type.
Roodkerk (Readtsjerk) (gemeente Dantumadeel). Dorp ten noordoosten van
Oentsjerk, ontstaan op een uitloper van de hogere gronden van de Trynwalden. De
Herv. kerk (Kerkweg 17), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een vierzijdig
gesloten zaalkerk met houten geveltoren. Van de vroeg-12de-eeuwse romaanse kerk
is de tufstenen noordmuur nog zichtbaar. De westgevel is rond 1775 vernieuwd en
voorzien van een geveltoren; daarin
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hangt een door Nicolaus gegoten klok (1307). Waarschijnlijk heeft men in 1846 de
romaanse zuidmuur beklampt en de huidige koorsluiting gebouwd. De kerk bevat
rouwborden voor Feijo Haring Harinxma thoe Heeg († 1779) en zijn vrouw Tzietske
van Heemstra († 1778), bewoners van de Camminghastate te Aldtsjerk. De boerderij
Helbird 7 is een kop-hals-rompboerderij van mogelijk laat-18de-eeuwse oorsprong,
met een bakhuis en bijschuren. De poldermolen ‘De Hoop’ (bij Rietveldsweg 2b) is
een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel.
De in 1863 gebouwde molen is in 1911 vanuit Groningen naar de huidige plaats
overgebracht en bemaalde voorheen de Roodkerkerpolder. De molen is in 1999
gerestaureerd.

Oldeberkoop
(gemeente Ooststellingwerf)

Oldeberkoop, Herv. kerk (1971)

Streekdorp, voor het eerst genoemd in 1228 als Brocope. De bebouwing
concentreerde zich rond de dorpsbrink met kerk en aan de Binnenweg (nu
Oosterwoldseweg), die was aangelegd op de rug tussen de Tjongervallei en de
Lindevallei. Aan de oostkant werd hier in 1593 de Bekhofschans aangelegd. Haaks
op de Binnenweg lag de Doldersumse heerbaan (nu Heerenveenseweg). Tot 1848
was Oldeberkoop hoofdplaats van Ooststellingwerf. In 1887-'88 kreeg het dorp een
verbinding met de gekanaliseerde Tjonger. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen
vooral aan de zuidoostzijde enige uitbreidingen tot stand. Oldeberkoop is een
beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Willinge Prinsstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is
een ruime eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede
zadeldaktoren. Het met tufsteen beklede romaanse schip dateert uit de tweede helft
van de 12de eeuw en heeft aan de bovenzijde een zone spaarvelden met afwisselend
twee en drie rondbogen, met daarin enkele kleine rondboogvensters. Ook inwendig
is een dergelijk geleding met spaarvelden zichtbaar. In de 14de eeuw is de kerk
verlengd in gotische vormen, waarna het begin 16de eeuw een nieuw, oorspronkelijk
in steen overwelfd, laatgotisch koor kreeg. De in 1585 ingestorte toren werd rond
1608 in zijn huidige vorm herbouwd. Bij de restauratie in 1927-'30, naar plannen
van H.M. Hulsbergen, zijn de herstellingen uit 1845 grotendeels verwijderd; een
tweede restauratie volgde in 1964. Het bij de eerste restauratie ontpleisterde interieur
wordt in zijn geheel gedekt door een mogelijk 17de-eeuws houten tongewelf met
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trekbalken. Uit de 14de eeuw stamt het achtkantige zandstenen doopvont op schacht
en rond voetstuk; de nieuwe bovenrand is in 1964 toegevoegd. De preekstoel en
herenbank stammen uit de 17de eeuw. Het orgel heeft een door J.C. Scheuer
vervaardigd front (1858). In het door L.J. van Dam & Zn. vernieuwde orgel (1919)
is pijpwerk hergebruikt van een door Van Gruisen voor de kerk van Warga gebouwd
orgel (1787). In het koor liggen zerken voor Suffridas Lycklama († 1645), Eyso van
Terwischa († 1623) en Arent Barels († 1702). Op het ommuurde kerkhof liggen twee
17de-eeuwse zerken en bevindt zich een grafkelder van de familie Prins.
De Geref. kapel (Molenlaantje 6) is een kleine zaalkerk uit 1936.
Het voorm. postkantoor (Oosterwoldseweg 11) is een woonhuis met aangebouwd
kantoor, opgetrokken in 1911 naar een ontwerp met jugendstil-details van G. van
der Broek.
De voorm. lagere landbouwschool (Wolvegasterweg 16) is gebouwd in 1922 als
een middengangschool met rationalistische details naar plannen van G. van der Broek.
Hij ontwierp ook de bijbehorende directeurswoning ‘Stellinga’ (Wolvegasterweg
14).
Woonhuizen. Het wit vertinde voorm. molenaarshuis Molenhoek 13 draagt in de
topgevel de datering ‘1759’ en bevat inwendig vermoedelijk enkele 18de-eeuwse
interieuronderdelen. De voorm. pastorie Willinge Prinsstraat 12 is een deftig pand
met omlijste ingang en stoeppalen, gebouwd in 1838 voor mr. J.A. Willinge. Het wit
gepleisterde, forse herenhuis Lunia (Molenhoek 2) vertoont eclectische details. P.L.
Willinge Prins liet het pand in 1895 bouwen naar ontwerp van H.H. Kramer. In het
tegenover gelegen weiland bevindt zich een duivenslag in huisvorm met schaliedakje
(circa 1870; gerestaureerd in 1971). Het herenhuis Vredewoud (Willinge Prinsstraat
4), met rijke neorenaissance- en chaletelementen, werd in 1899 voor E. Willinge
Prins gebouwd naar plannen van M.O. Meek ter plaatse van een oudere voorganger.
De rentmeesters- en tuinmanswoning Klein Vredewoud (Willinge Prinsstraat 19) is
ook van zijn hand. De eenlaagspanden Willinge Prinsstraat 13-17 hebben een
19de-eeuws uiterlijk, maar mogelijk een oudere kern.
Boerderijen. De boerderij De Bekhof (Bekhof 1) is een kleine hallenhuisboerderij
met een mogelijke 18de-eeuwse oorsprong, waarvan het bedrijfsgedeelte in de 19de
eeuw is vervangen door een friese schuur. De boerderij Willinge Prinsstraat 6 is een
voor dit gebied karakteristieke kop-romp-boerderij uit 1866. Wolvegasterweg 43 uit
circa 1850 is vergelijkbaar. De gelede boerderij Heerenveenseweg 12 kreeg in
opdracht van J.A. Willinge Prins in 1910 een nieuw voorhuis met zadeldak tussen
trapgevels. De boerderij Wolvegasterweg 64 is van het type slak en werd rond 1930
gebouwd.
Horeca. De herberg De Zwaan (Oosterwoldseweg 10) is een onderkelderd pand
met bordestrap, omlijste ingang en dakerker. De empiredetails van deur en omlijsting
wijzen op een datering rond 1800. Tot 1836 was de
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Oldeberkoop, Huis Vredewoud

herberg deels in gebruik als bestuurskamer voor de grietenij Ooststellingwerf. Het
met stalling uitgevoerde hotel-restaurant Het wapen van Ooststellingwerf
(Oosterwoldseweg 5) is oorspronkelijk gebouwd in 1867 en later voorzien van een
verdieping.

Oldeberkoop, Boerderij Willinge Prinsstraat 6

De winkel Oosterwoldseweg 11 is een kenmerkende dorpswinkel uit 1915. De
voorm. Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank (Willinge Prinsstraat 10), opgericht
in 1902, is een gedeeltelijk tweelaags pand uit 1928, met elementen in
zakelijk-expressionistische vormen uit 1938.
De Alg. begraafplaats (Pastoorslaan ong.), gesticht in 1908, heeft een rond 1915
gebouwde grafkelder met gebogen afrit voor de familie E. Willinge Prins.
Nijeberkoop. Dit dorp ten noordoosten van Oldeberkoop is ontstaan in de 13de
eeuw. De kerk werd in 1826 gesloopt. De voorm. openbare lagere school (Bovenweg
32) is in 1898 gebouwd als tweeklassige school met onderwijzerswoning (Bovenweg
34). De boerderij ‘Boschhoeve’ (Bovenweg 23) is een villaboerderij met dienstwoning
(Bovenweg 25), beide uit 1909. Op de Alg. begraafplaats (bij Bovenweg 30) staat
een in 1948 vernieuwde, enkele klokkenstoel met zadeldak.

Oldeholtpade
(gemeente Weststellingwerf)
Streekdorp, voor het eerst genoemd in 1204 en ontstaan aan de Binnenweg (nu
Hoofdweg) van Wolvega naar Oosterwolde.
De Herv. kerk (Hoofdweg 164), oorspronkelijk gewijd aan St. Stephanus, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, steunberen en een zware ongelede
toren met traptoren en ingesnoerde naaldspits. De huidige, laat-gotische kerk kwam
in 1545 gereed ter plaatse van een in 1204 tot parochiekerk verheven voorganger.
De toren verrees in 1608. De kerk is in 1983-'84 gerestaureerd, de toren in 1989.
Van de inventaris dateren de preekstoel, het doophek en een overhuifde herenbank
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uit circa 1650; een tweede herenbank is iets jonger. Het door Hendrik Meijer
vervaardigde kabinetorgel (1800) met schijnfront van Gabry (1844) is in 1883
overgebracht uit de Janskerk te Haarlem en gerestaureerd in 1973.
De arbeiderswoning Hoofdweg 114 dateert uit circa 1880. Op het achterterrein
staat een molenromp uit dezelfde tijd.
De stelpboerderij ‘Zorg en Genot’ (Hoofdweg 173) dateert uit circa 1915.
De Herv. kerk van Nijeholtpade (Kerkweg 4), gelegen ten noordoosten van
Oldeholtpade, is een lage laat-gotische eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. De oorspronkelijk aan
St. Nicolaas gewijde kerk werd begin 16de eeuw gebouwd. De vermoedelijk
gelijktijdig gebouwde toren had oorspronkelijk aan de voet drie openingen, maar
deze zijn waarschijnlijk in de 17de eeuw gedicht; in de 18de eeuw verrees aan de
westzijde een overhoekse steunbeer. In de toren hangen een door Willem Wegewaert
gegoten klok (1598) en een klok van Gheraert Koster (1611). Tot de kerkinventaris
behoren een doophek (circa 1660) en een door J.F. Kruse gebouwd orgel (1883). Op
het kerkhof bevindt zich een zerk met zeis en zandloper voor de gebroeders T.K.
Buitinga († 1881) en H.K. Buitinga († 1883).
De Herv. kerk van Oldeholtwolde (Kerkweg 6), gelegen ten noordwesten van
Oldeholtpade, is een driezijdig gesloten zaalkerk met half ingebouwde toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits. De van neogotische spitsboogvensters voorziene
kerk verrees in 1875 naar plannen van T.D. Gaastra.
Ter Idzard. Streekdorp ten noorden van Oldeholtpade. De voorm. Herv. kerk
(Idzardaweg 61), oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius, is een eenvoudige
laat-gotische kerk met driezijdige sluiting en een ingebouwde toren met ingesnoerde
spits. De kerk werd rond 1500 gebouwd en kreeg in 1903 een toren en een nieuwe
westgevel naar plannen van W.A. Scheenstra en H. Edinga. Vermoedelijk heeft men
toen ook de kerk (gedeeltelijk) bepleisterd. De kerk bevat drie gebeeldhouwde epitafen
voor de familie Van Idzaerda (1531, 1603 en 1620) en drie oude zerken. De
arbeiderswoning Idzardaweg 80 dateert uit circa 1880, de stelpboerderij ‘Terwischa
Zathe’ (Idzardaweg 78) uit 1883.
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Oldetrijne
(gemeente Weststellingwerf)
Streekdorp ontstaan in de late middeleeuwen aan de (Binnen)weg van Schoterzijl
naar Wolvega.
De voorm. Herv. kerk (Kerkhofslaan 4) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
geveltoren gebouwd in 1870. De rolvoluten in de westgevel stammen mogelijk van
een 18de-eeuwse voorganger.
De openbare lagere school (Sonnegaweg 61) is een tweeklassige gangschool uit
circa 1880 met later haaks aangebouwde derde lokaal.
De boerderij ‘Hoeve Clara’ (P. Stuyvesantweg 85) is een rond 1905 opgetrokken
stelpboerderij met uitgebouwd voorhuis.
De Alg. begraafplaats (Kerkhofslaan 20), aangelegd rond 1850, heeft een
baarhuisje uit circa 1880.
De klokkenstoel van Nijeholtwolde (tegenover Weerdijk 10), gelegen ten
noordoosten van Oldetrijne, is een in 1973 herstelde enkele houten klokkenstoel met
helmdak. Erin hangt een door Christiaan en Jan Seest gegoten klok (1788).
De klokkenstoel van Sonnega (bij Sonnegaweg 14), gelegen ten noordoosten van
Oldetrijne, is een rond 1640 opgerichte en rond 1920 herstelde enkele klokkenstoel
met helmdak. Op de bijbehorende begraafplaats ligt het restant van de zerk voor
Anna Lugtiens († 1640).
Oldelamer. Dit streekdorp ten noorden van Oldetrijne wordt voor het eerst

Oldetrijne, Herv. kerk

Sonnega bij Oldetrijne, Klokkenstoel

genoemd in 1165 en is ontstaan aan de Weerdijk (nu Hoofdweg), die later onderdeel
vormde van de weg van Schoterzijl naar Wolvega. De Herv. kerk (Hoofdweg 63) is
een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1794 met een van rolvoluten voorziene westgevel.
In de in 1869 toegevoegde geveltoren hangt een door Nicolaas Rogier Obertin gegoten
klok (1629). De in 1992 gerestaureerde kerk bevat een preekstoel uit circa 1700. Uit
1880 is de in eclectische vormen uitgevoerde pastorie (Hoofdweg 53). De
stelpboerderij Kerkeweg 12 dateert uit 1865.
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Nijelamer. Gehucht ten noordoosten van Oldetrijne. De enkele houten klokkenstoel
met helmdak (bij Schipslootweg 17) dateert oorspronkelijk uit 1795 maar is later
diverse malen vernieuwd. Erin hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok
(1599). Op het bijbehorende verhoogde kerkhof ligt een grafzerk voor Wemme
Carstedochter († 1651). Het voorm. elektrische gemaal (Kooiweg 32) is in 1929
gebouwd in functionalistische stijl, naar plannen van G.B. Bergsma en/of R. Zwage,
ter ontwatering van de polder ‘De Ontginning’. Momenteel dient het als
verenigingsgebouw.

Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
(gemeente Dongeradeel)
Dorp, ontstaan na de indijking van het gebied in de 11de-12de eeuw. Langs De
Buorren kwam een lintbebouwing tot ontwikkeling, later aangevuld met
dorpsuitbreidingen in oostelijke en westelijke richting.
De Herv. kerk (De Buorren 14), oorspronkelijk gewijd aan St. Cecilia, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een forse zadeldaktoren van twee
geledingen. De 13de-eeuwse toren - met overwelfde benedenruimte - is in 1825-'33
hersteld en in 1969-'70 gerestaureerd. In de toren hangt een door de gebroeders Van
Bergen in 1909 hergoten klok van Jurien Balthasar (1668), waarvan het
oorspronkelijke opschrift en de wapens behouden zijn. Het laat-gotische koor kwam
eind 15de eeuw tot stand, kort daarop gevolgd door een nieuw schip. Tot de inventaris
behoren twee midden-18de-eeuwse herenbanken, waarvan één met opzetstuk in
rococo-vormen, een mogelijk door Yge Rintjes in rococo-vormen gesneden preekstoel
met doophek (1775) en een door J.A. Hillebrand gebouwd orgel (1813), uitgebreid
door W. van Gruisen (1831).
Op het kerkhof ligt onder meer een grafzerk voor F. Sjoerds († 1770). Het voorm.
kerkelijke verenigingsgebouw (F. Sjoerdsstritte 2) is een zaalgebouw met
spitsboogvensters uit 1912, in 1958 voorzien van een nieuwe ingang.
De Geref. kerk (Langgrousterwei 7) is een L-vormige kerk uit 1890 met houten
geveltoren.
Woonhuizen. Het in 1913 gebouwde huis Buorren 29 heeft chaletstijl- en
jugendstil-elementen. Zakelijk-expressionistische vormen vertoont het huis Buorren
6 uit circa 1935.
Boerderijen. De kop-hals-romp-boerderij Bollingawier 2 heeft een lang en in het
midden onderkelderd voorhuis, gebouwd rond 1800. De grote kop-hals-rompboerderij
Donia Sathe (Ropsterwei 5), met zijkamer en bijschuur, werd in 1803 gebouwd voor
Maayke Hendriks van der Meij. Momenteel is hier architectenbureau Gunnar Daan
gevestigd. De in 1871 gebouwde boerderij Buorren 2 heeft een dwars geplaatst
voorhuis met eclectische details.

Oosterwolde
(gemeente Ooststellingwerf)
Streekdorp, dat voor het eerst in 1207 wordt genoemd. Het oudste deel is 't
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Oosterwolde, Woonhuis Oostenburg

Oost, de verbinding tussen de Brink en de Oostenbrink, waaromheen verschillende
kleine nederzettingen lagen. In 1816-'18 werd aan de zuidzijde de Opsterlandse
Compagnonsvaart gegraven met daarin het vijfde- of Nanningaverlaat (1816). In
1886 werd Oosterwolde hoofdplaats van Ooststellingwerf. Het zwaartepunt van de
bebouwing verschoof naar de vaart en de haaks daarop gelegen Brinkstraat en
Stationsstraat. Ten zuiden hiervan verrees in 1911 het tramstation. De in 1887
gestichte zuivelfabriek groeide uit tot vestiging van Frico-kaas. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam rond het dorp een ring van nieuwe woonwijken tot stand.
De Herv. kerk (Brink 26) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten geveltoren,
gebouwd in 1735 in opdracht van Daniël de Block-Lycklama à Nijeholt ter vervanging
van een middeleeuwse voorganger. In 1790 is de torenspits vernieuwd. Tot de
inventaris behoren een achtzijdig zandstenen doopvont (14de eeuw), een herenbank
(begin 17de eeuw), een preekstoel (circa 1735) en een door H.J. Noorman gebouwd
orgel (1866).
Op het kerkhof staat een in 1967 vernieuwde, dubbele houten klokkenstoel met
schilddak. Erin hangt een in 1936 door de Gebr. van Bergen met behoud van de oude
opschriften en versieringen hergoten klok uit 1492. Interessante graftekens zijn de
obelisk op postament voor hulponderwijzer Harm Noordhof († 1863) en de omhekte
grafkelder voor de familie Tadema. De pastorie (Weeneweg 5) dateert uit 1898.
De Herv. kapel (Prinsenstraat 5) is een zaalgebouw met portiek en overhoekse
dakruiter, gebouwd in 1928 in zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van
M.O. Meek.
Het raadhuis (Brink 1) is een fors pand, dat zijn huidige uiterlijk in
traditionalistische vormen kreeg in 1929 bij een ingrijpende verbouwing van een
voorganger uit 1886. De aanbouwen dateren uit 1979-'81.
Scholen. De voorm. ULO-school (Molenweg 21) is in 1914 gebouwd als een
tweeklassige school met onderwijzerswoning (Molenweg 20). De Chr. lagere school
(Rijweg 41) is een L-vormige, drieklassige school met expressionistische elementen
uit 1924.
Het postkantoor (Stationsstraat 12) is gebouwd in 1917-'20 in sobere
expressionistische vormen naar plannen van J. Crouwel.
Woonhuizen. Het neoclassicistische herenhuis Hoogengaarde (Nanningaweg 16)
dateert uit circa 1860. De notariswoning De Brinkhorst (Brinkstraat 9) werd in 1898
gebouwd in een combinatie van neorenaissance- en chaletelementen. De voor P.
Buwalda in 1905 gebouwde dokterswoning Oostenburg ('t Oost 1) vertoont
jugendstil-vormen. Jugendstil-details hebben de huizen Quadoelenweg 8-9 (1909)
en 't Oost 52 (1911), en de hoekwinkel Molenweg 1 (1915). Van expressionistische
details voorzien zijn Quadoelenweg 17 en 21, beide uit 1924. De in 1938 gebouwde

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

burgemeesterswoning Huize de Balhof ('t Oost 56) is een goed voorbeeld van een
met riet gedekt traditionalistische villa naar plannen van A. Baart.
Het voorm. tramstation (Stationsplein 2), met gepleisterd, hoger opgaand
middendeel, werd in 1911 gebouwd als eindpunt van de tramlijn
Oosterwolde-Gorredijk en dient momenteel als café.
De voorm. coöperatieve aankoopvereniging ‘Oosterwolde’ (Nanningaweg 33)
is een complex van diverse bouwvolumes met rationalistische en jugendstil-elementen.
Het werd in 1915 gebouwd, mogelijk naar plannen M.O. Meek. De silo is uit circa
1955.
De klokkenstoel van Langedijke (Klokhuisdijk 2), gelegen ten zuiden van
Oosterwolde, is een enkele houten klokkenstoel met schilddak, mogelijk opgericht
na de sloop van de kerk in 1830. Erin hangt een klok uit 1300, de vroegst gedateerde
klok van Friesland.
Fochteloo. Streekdorp ten oosten van Oosterwolde. De dubbele klokkenstoel met
schilddak (bij Zuideinde 25) is vernieuwd na de sloop van de kerk in 1837 en
gerestaureerd in 1967. De twee klokken zijn mogelijk 14de-eeuws. De Herv. kapel
(Zuideinde 34) is een zaalkerk met sierspant uit 1918. De in 1908 gebouwde,
karakteristieke boerderij Zuideinde 12 heeft een eenlaags dwars voorhuis.

Oosterzee (Eastersee)
(gemeente Lemsterland)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen en tot ontwikkeling gekomen met twee
dorpskernen: Oosterzee-Buren en Oosterzee-Gietersebrug. Vanaf de 18de eeuw werd
vanuit Oosterzee en Echten de zuidelijk gelegen Veenpolder van Echten eerst
verveend en daarna in cultuur gebracht. Dit proces werd in de tweede helft van de
19de eeuw voltooid.
De Herv. kerk (Buren 29) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
bakstenen geveltoren met achthoekige open houten bekroning en koepeldak. De
huidige kerk kwam in 1860 tot stand in neoclassicistische stijl ter vervanging van
een middeleeuwse voorganger buiten de dorpskern. In de geveltoren hangt een door
Geert van Wou gegoten klok (1498); het mechanisch smeedijzeren torenuurwerk
dateert uit

Oosterzee, Herv. kerk (1980)
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Oosterzee, Herenhuis Buorren 19

1602. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris
uit 1860 behoren een preekstoel met klankbord, een doophek, banken en een
orgelgalerij. Het door de firma L. van Dam & Zn. gebouwde orgel (1891) bevindt
zich sinds 1909 in deze kerk.
Woonhuizen. Het U-vormige herenhuis Buren 19 dateert uit 1782. De voorgevel
heeft een kroonlijst en een bakstenen dakkapel met een kleine gedecoreerde klokgevel.
In het dorp staan diverse eenlaags huizen met (afgeplat) schilddak en dakkapel, zoals
Buren 10 en Buren 14 (circa 1850), met neoclassicistische ingangsomlijsting,
Beukenlaan 38 (circa 1870), Herenweg 102 (circa 1875) en het dubbele huis
Beukenlaan 34-36 (circa 1910).
Boerderijen. Voorbeelden van koprompboerderijen met onderkelderd voorhuis
zijn Westeind 4 en Buren 23 uit de eerste helft van de 19de eeuw en de boerderij
Haniastate (Herenweg 87) uit 1876. De door architect De Groot ontworpen boerderij
Buorren 35, gebouwd in 1928, heeft een villaachtig voorhuis met expressionistische
vormen en een haaks geplaatste schuur met mansardedak.
Het elektrische gemaal (Herenweg 37) is een klein gebouw uit 1940 met
traditionalistische vormen.
Bantega (Bantegea). Dit dorp ten zuidoosten van Oosterzee is ontstaan rond 1900
toen het in cultuur brengen van de Veenpolder van Echten was voltooid. De voorm.
Herv. kerk (Bandsloot 16) is een recht gesloten, donker geschilderde zaalkerk met
neoclassicistische details, die bij een verbouwing in 1916 de huidige vorm kreeg.
Op het kerkhof (tegenover Middenweg 146) staat een uit 1923 daterende houten
klokkenstoel met helmdak. De recht gesloten zaalkerk van de Vrije Evangelische
Gemeente Rehoboth (Middenweg 114) dateert uit circa 1950. De voorm. Chr. lagere
school (Middenweg 125) werd in 1920 gebouwd als een drieklassige gangschool,
mogelijk naar ontwerp van J. van der Werf. De lange voorgevel heeft een
kanteelachtige beëindiging. Aardige woonhuizen zijn het eenlaagshuis Middenweg
123, gebouwd in 1920 naar ontwerp van A. de Weerd en K. Bangma, en de ten
noordwesten van Bantega gelegen arbeiderswoning Otterweg 28 (circa 1920) met
mansardedak.

Oosterzee, Boerderij Buorren 35
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Opeinde (De Pein)
(gemeente Smallingerland)
Streekdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug met verspreide bebouwing
langs de Lijkweg (nu Kommisjewei). De vaart tussen de Wijde Ee en De Leijen werd
in 1883 verbreed. Bij de kruising van vaart en weg ontstond een kleine dorpskern.
De Herv. kerk (Kommisjewei 25) is een kruiskerk, voorzien van een portaal en
een toren van twee geledingen met tentdak. De kerk verrees in 1908 naar plannen
van W. te Riele ter vervanging van een voorganger ter plaatse van de huidige
begraafplaats. Boven de ingang is een maniëristische gevelsteen (circa 1630)
hergebruikt. In de toren hangt een klok uit 1659. Het kerkinterieur heeft een
gestukadoorde koepel over de middenruimte. Tot de inventaris behoort een door
Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1909).
Boerderijen. De keuterboerderij Nijtap 3 dateert vermoedelijk uit 1686 en heeft
binnen een 19de-eeuwse bedstedewand en een schouw met tegelbekleding. Goede
voorbeelden van kop-rompboerderijen zijn: Vrijburg (Nijtap 65), met de jaartalankers
‘1805’, Kommisjewei 7 (circa 1860) en Kommisjewei 161 (1875). De stelpboerderij
Kommisjewei 163 dateert uit circa 1860. Het boerderijcomplex Kommisjewei 32-34
bestaat uit een vrijstaande villa met een veestal waar oorspronkelijk twee
arbeiderswoningen waren ingebouwd. Het door C.R. de Boer en G.M. van Manen
ontworpen complex is in 1928 gebouwd voor J.I. en J.K. Douma.
De winkel annex werkplaats Nijtap 2 is in 1930 gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van J. Bosma voor E.C. Hogendijk.
De Alg. begraafplaats (bij Nijtap 21) ontstond circa 1860 rondom de kerk van
Opeinde. Toen verrees ook de dubbele houten klokkenstoel met schilddak. De kerk
werd in 1909 gesloopt.

Opeinde, Herv. kerk

Opeinde, Boerderij Kommisjewei 32

Oppenhuizen (Toppenhuzen)
(gemeente Wymbritseradiel)
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Vaartdorp, ontstaan rond het jaar 1000. Tot circa 1850 bestond het dorp uit een
lintbebouwing aan weerszijden van de
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vaart It Ges. Na de aanleg in 1866-'68 van de weg Sneek-Oppenhuizen - evenwijdig
aan It Ges - ontstond bebouwing aan weerszijden van deze weg en groeide
Oppenhuizen vast aan Uitwellingerga.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een toren van drie geledingen met omloop en ingesnoerde spits. De kerk werd
in 1695 gesticht door grietman D.G. Burmania en in 1834 hersteld. In de in 1817
opgetrokken toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1483). Het
uitgebouwde portaal tegen de koorsluiting dateert uit 1914. Het kerkinterieur wordt
gedekt door een houten gewelf met verhoogd middendeel. Het orgel is in 1909
gebouwd door Bakker & Timmenga.
De voorm. pastorie (Tsjerkebuorren 43) is een fors eenlaagspand uit 1866 met
eclectische elementen, ontworpen door A. Breunissen Troost.
Woonhuizen. De eenlaagse diaconiewoningen Noardein 8-12 dateren uit 1857.
Eenlaags renteniershuizen zijn Gea-sicht (Sjaerdawei 44; 1874), Noardein 85 (circa
1875) en Sjaerdawei 46 (circa 1890).
De stelpboerderij Tsjerkebuorren 45 dateert uit 1874 en heeft links in het voorhuis
een melkkelder.
De draaibrug over de Boeresloot (bij Noardein 9) is een ijzeren brug uit circa
1890, die in de jaren twintig van de 20ste eeuw is vernieuwd.
De Geeuwpoldermolen, gelegen ten oosten van Oppenhuizen aan de Modderige
Geeuw, is een houten spinnenkopmolen met vijzel. De in 1832 of 1841 gebouwde
poldermolen bemaalt de Geeuwpolder en is bij een restauratie in 1987 grotendeels
vernieuwd.

Oranjewoud (Oranjewâld)
(gemeente Heerenveen)
Gehucht, ontstaan nabij de middeleeuwse kerk van Brongerga, toen in 1676 prinses
Albertina Agnes, dochter van Frederik Hendrik, een landgoed kocht op een zandrug
ten zuiden van de Schoterlandse venen. De belangrijkste boerderij van dat goed werd
in gebruik genomen als het buitenhuis ‘Oranjewoud’ en verder vergroot. Van de in
de jaren 1703-'07 met medewerking van Daniël Marot begonnen vernieuwing tot
lustslot waren bij de dood van Johan Willem Friso in 1711 de zijvleugels gereed.
Zijn weduwe, Maria Louisa van Hessen-Kassel (Marijke Muoi), liet deze vleugels
inrichten. Het hoofdgebouw kwam niet tot stand, maar wel een grote tuinaanleg met
de Prinsenwijk als ‘grand canal’. In 1747

Oranjewoud, Landhuis Oranjewoud

volgden nog de aanleg van sterrenbossen en een doolhof en in 1794 werden de tuinen
gereorganiseerd naar plannen van P.W. Schonck. De vleugels van het slot verkocht
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men in 1803-'05 voor afbraak. Op het in 1822 opgesplitste en verkochte terrein
verrezen enkele landhuizen. De bosrijke omgeving leidde tot de vestiging van diverse
logementen/uitspanningen, waaronder De Kom (1872), Oranjewoud (Weener; 1904)
en Heidewoud (Tjaarda; 1891).
Oranjewoud (Lindelaan 1). Mogelijk op een deel van de fundering van het oude
huis Oranjewoud liet mr. H.W. de Blocq van Scheltinga in 1829-'30 een landhuis in
neoclassicistische vormen bouwen. Dit blokvormige, gepleisterde huis, voorzien van
een hoger opgaand middendeel met fronton, is mogelijk ontworpen door A. Bruinsma.
De rechter zijvleugel werd rond 1845 toegevoegd en in 1909 verlengd. Bij de restau-
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ratie in 1953 zijn enkele historiserende elementen toegevoegd, waaronder een met
leien gedekte traptoren. Het grotendeels wit gepleisterd koetshuis met T-vormige
plattegrond kwam in 1829 tot stand en werd 1877 uitgebreid. Het kreeg zijn huidige
gedaante na een brand in 1947.
Zowel de omgrachte private tuin rond het huis als de overtuin - sinds 1953
gemeentelijk wandelpark - maakten oorspronkelijk deel uit van de parkaanleg van
het oude huis Oranjewoud en werden vanaf 1829 heringericht in landschapsstijl,
mogelijk naar plannen van tuinman J.N.H. Meijer. In de tuin staat een
laat-19de-eeuwse uitzichttoren van twee geledingen met pijlers van rode baksteen
en wanden bekleed met gevlochten rieten matten. Het uitzichtplateau wordt bekroond
door een tentdak. Ondanks de aanduiding als ‘Chineese toren’ lijken de vormgeving
en de toegepaste symbolen vooral geïnspireerd op de Afrikaanse bouwstijl. In de
tuin bevinden zich verder nog een midden-19de-eeuws ornamenteel eendenhok en
een vroeg-20ste-eeuwse dierenbegraafplaats. Ter plaatse van een voorganger uit
1870 verrees in 1917 de dienstwoning Albertine Agnesweg 2, uitgevoerd in cottagestijl
naar plannen van J.G. Brouwer.
Oranjestein (Van Limburg Stirumweg 2) is een gepleisterd landhuis met risaliet,
afgesloten door een attieklijst. Het is ontstaan uit de rentmeesterswoning van
Oranjewoud, die in 1820 door P. Cats werd gekocht en vervolgens in 1821-'22
vergroot. Bij een verbouwing in 1855, in opdracht van J. Bieruma Oosting, kreeg
het huis zijn huidige uiterlijk naar ontwerp van H.R. Stoett. In 1897 volgde een
verbouwing en uitbreiding van het achterhuis naar plannen van H.H. Kramer.
De parkaanleg in landschapsstijl kwam in 1820-'25 tot stand naar plannen van
L.P. Roodbaard en werd verder uitgebreid in 1842-'45 en 1872. Hier bevinden zich
onder meer een menagerie, een tuinhuisje en een ijskelder. De tuinmanswoning
(Bieruma Oostingweg 11), gebouwd in 1854 in een combinatie van vroege chaletstijl
met spitsboogvensters, is door G. Brouwer ontworpen. H.R. Stoett ontwierp de in
1875 gebouwde oranjerie (Marijke Muoiweg

Oranjewoud, Belvédère (1990)

ong.) waarin zich fragmenten bevinden van het familiegraf afkomstig uit de voorm.
Schoterlandse kerk te Heerenveen.
Overige landhuizen. Het gepleisterde landhuis Klein Jachtlust (Koningin
Julianaweg 73) werd gebouwd in 1856 voor P. Heringa Cats naar plannen van J.I.
Douma en door hem verbouwd in 1867 en 1876. De dienstwoning Kon. Julianaweg
75 uit 1870 is eveneens ontworpen door Douma. Het langgerekte huis Prinsenhof
(Bieruma Oostingweg 1) kwam in 1906 tot stand in neorenaissance-stijl voor het
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echtpaar Van Limburg Stirum-De Blocq van Scheltinga. Het ontwerp is vermoedelijk
van J.G. Brouwer, die het huis in 1907 in dezelfde stijl uitbreidde. Th.C. van Eijk
Bijleveld liet in 1908 het forse landhuis Woudoord (Kon. Wilhelminaweg 11) bouwen
naar een ontwerp in rationalistische stijl van K.P.C. de Bazel. Het vertoont de voor
hem karakteristieke meanderende baksteenversiering in de daklijst. In de tuin staat
een draaibaar prieel uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Het huis Klemburg (Marijke Muoiwei 7), een rijzig pand met
trapgevel, is vermoedelijk rond 1795 gebouwd als tuinmanshuis van het verdwenen
landgoed Klemburg. Het in chaletstijl uitgevoerde woonhuis Bieruma Oostingweg
13 werd in 1884 gebouwd naar plannen van G. Brouwer. Uit 1920 dateert Het Hoge
Dak (Kon. Julianaweg 45), een houten prefabhuis met hoge rieten kap, gerealiseerd
door bouwbureau Jos. Souren in opdracht van T. Binnerts.
Het voorm. tolhuisje (Kon. Julianaweg 2) stamt uit circa 1820. Het eenlaags pand
is voorzien van spitsboogvensters en een rieten dak op houten toskaanse zuilen.
De belvédère (Bieruma Oostingweg bij 15) is een ranke, in gewapend beton
opgetrokken uitkijktoren uit 1924, gebouwd ter plaatse van een houten voorganger
uit 1917. De opengewerkte achtkantige toren verrees in opdracht van A.W. Tjaarda,
de eigenaar van de verderop gelegen uitspanning Heidewoud, op een door hem in
1907 gekochte natuurlijke ophoging bekend als de ‘Berg van Brongerga’ en later als
‘Tjaarda's Bos’. De uitvoering lag in handen van de firma Boltje & Buwalda, mogelijk
naar plannen van S.H. Zwarts. De toren is in 1993 gerestaureerd en versterkt.
De Alg. begraafplaats (Marijke Muoiweg ong.) heeft een enkele houten
klokkenstoel met zadeldak en een mogelijk uit de 13de-eeuw stammende klok. De
oorspronkelijke kerk van Brongerga op deze plek werd in de 18de eeuw afgebroken.
Op de begraafplaats bevindt zich de grafkelder van de familie Van Limburg Stirum,
met gebogen afrit en neoclassicistische ingangspartij. De grafkelder werd kort voor
1916 gebouwd in opdracht van C.L.A.J. graaf van Limburg Stirum, eigenaar van
Oranjewoud.

Oudebildtzijl (Aldebiltsyl)
(gemeente Het Bildt)
Dorp, ontstaan na 1500 bij de voormalige zeesluis (zijl) in de Oudebildtdijk. De
bebouwing, gesitueerd langs de dijk en de haaks daarop gegraven vaart, vertoont een
overwegend 19de-eeuws karakter. Ter plaatse van de oude zeesluis heeft men in
1906 een nieuwe sluis en brug gebouwd. Oudebildtzijl is een beschermd dorpsgezicht.
De Doopsgez. kerk (Ds. Schuilingstraat 6) is een recht gesloten zaalkerk voorzien
van een geveltoren met
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Oudebildtzijl, Doopsgez. kerk met Julianatoren (1991)

opengewerkte houten bekroning en vierzijdige spits. De in 1806 met empiredetails
gebouwde kerk werd in 1909 vergroot met de ervoor gelegen pastorie en
‘Julianatoren’. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris
uit de bouwtijd behoren een scheidingswand, een preekstoel en sobere kerkbanken,
waarvan twee overhuifd; alles met empire-detaillering. Het orgel dateert uit 1896 en
staat op een orgelgalerij. De pastorie uit 1909 heeft een centrale ingangspartij met
gepleisterde pilasteromlijsting en rondbogig fronton. Recht boven de ingang verrijst
de Julianatoren, een vierkante houten toren in neoclassicistische vormen.
Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk Leysterstreek 29 is een eenvoudige kleine
zaalkerk uit 1905 met neorenaissance-details. De voorgevel is voorzien van gekleurd
siermetselwerk en een gepleisterde afdeklijst met opzetstuk en vazen. De Geref. kerk
Van Albedaweg 61, een voor de bouwtijd karakteristieke kruiskerk in
expressionistische vormen, dateert uit circa 1930.
De openbare lagere school ‘De Oprel’ (Ds. Schuilingstraat 17) is in 1898 gebouwd
als een langgerekte vierklassige school met neorenaissancedetaillering. De kopse
gevel bevat het wapenschild van de gemeente Het Bildt. De bijbehorende
onderwijzerswoning (Ds. Schuilingstraat 19) is een middenganghuis met chaletdetails.
Het woonhuis Ds. Schuilingstraat 36 is een middenganghuis met inpandig portiek
en eclectische details, gebouwd in 1885.
Het café ‘Het grauwe paard’ (Monnikebildtdijk 1) is een breed tweebeukig
neoclassicistisch pand onder schilddaken uit circa 1830.
De voorm. zuivelfabriek ‘Bildtsche Coöperatieve Stoom zuivel- en kaasfabriek
De Broederschap’ (Van Albedaweg 29-31) is opgericht in 1892 en in 1925 herbouwd
in de huidige vorm met in hoogte verschillende, blokvormige volumes.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp liggen de kop-hals-rompboerderij
Koedijk 1, waarvan het lange voorhuis topgevels heeft en de schuur is gedateerd
‘1797’ - en de stelpboerderij Zeldenrust (Roodpad 7) uit circa 1885, met
zaadzoldervensters in de voorgevel.

Oudega (Aldegea)
(gemeente Smallingerland)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandrug. In de loop van de tijd
ontwikkelden zich enkele buurten en bij de kerk ontstond een kleine kern. Tot de
Franse tijd was Oudega hoofdplaats van de grietenij Smallingerland. De in 1660
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gebouwde Haersmastate werd in 1841 gesloopt. Via het Ouddiep heeft Oudega
verbinding met de Wijde Ee. De haven is in 1981 tot jachthaven omgevormd.
De Herv. kerk (Buorren 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Agatha, is een forse
eenbeukige kerk met recht gesloten koor en een ongelede toren met tentdak. De kerk
werd begin 12de eeuw in tufsteen opgetrokken met aan de buitenzijde een geleding
in twee zones; beneden spaarvelden met telkens twee gekoppelde rondbogen, boven
kleine rondboogvensters. Tegen de blinde westgevel verrees rond 1250 de romaanse
toren, waarvan de tufstenen spits in 1888 is vervangen door het huidige, in baksteen
gemetselde, tentdak. In de toren hangen een 14de-eeuwse klok en een klok uit 1949;
verder bevindt zich hier een houten blok voor het vastketenen van misdadigers.
De kerk heeft de nodige wijzigingen ondergaan. Waarschijnlijk in de 14de eeuw
kreeg de kerk het huidige gotische koor en twee nieuwe toegangen. Ook werd de
kap steiler gemaakt. De koorsluiting verving men in 1599 door de huidige oostgevel,
waarbij de kap en de kapvoet zijn verlaagd. In 1717 kregen de oostgevel en het schip
nieuwe rondboogvensters. Bij een verbouwing in 1875 werden de muren en de kap
weer verhoogd. Ten slotte heeft men bij de restauratie in 1921, naar plannen van G.J.
Veenstra, aan de noordzijde de romaanse indeling hersteld.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, aangebracht in 1921 en
door J. Por voorzien van ornamentranden. De kerk bevat enkele vroege sarcofagen
en deksels in rode Bremer zandsteen, een 17de-eeuwse preekstoel, vier
gebrandschilderde ramen met wapenseries (1717) - vervaardigd door Hendrick Busch,
Douwe Feenstra en Piebe Harmens - en een door L. van Dam gebouwd orgel (1875;
uitgebreid in 1921 door Bakker & Timmenga). Aan de aanzienlijke familie Van
Haersma herinneren de herenbank (begin 17de eeuw), zes rechtop geplaatste, rijk
gebeeldhouwde hardstenen zerken (17de/18de eeuw) en een belangwekkende serie
van elf rijk versierde rouwborden (1707-'92).
De voorm. pastorie (Buorren 7) stamt in oorsprong uit 1743. Naar plannen van
B. Kloosterman kreeg het in 1910 zijn huidige gepleisterde aanzien in
jugendstilvormen. Daarbij zijn in het hoger opgaande middendeel enkele elementen
van de 18de-eeuwse klokgevel hergebruikt. Ook het voorm. verenigingsgebouw
(Fabrykswei 6) dateert uit 1910.

Oudega (Smallingerland), Pastorie
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De Geref. kerk (Buorren 31) is een zaalkerk met geveltoren, gebouwd in 1910 met
rationalistische details en jugendstil-verwijzingen.
Het voorm. rechthuis (Buorren 11) is een dwars eenlaagspand met Vlaamse
puntgevel, met daarin een gevelsteen met een geblinddoekte Vrouwe Justitia,
gedateerd ‘1738’. Het huis is in 1993 gerestaureerd.
De openbare lagere school (Buorren 39) is een tweeklassige school uit circa
1890, die rond 1920 met een klas is uitgebreid.
Woonhuizen. Het diepe pand Buorren 19 heeft mogelijk een 18de-eeuwse
oorsprong. Het pand kreeg recent een nieuwe voorgevel. Mounehoek 4 werd in 1908
met jugendstil-vormen gebouwd als molenaarshuis. Van de in 1908 gebouwde
stellingmolen resteert de romp en een uit 1918 stammend pakhuis.
De Blauwe steen (bij Aldegeasterdyk 30) is een omhekte granieten kei, die al uit
1664 bekend is en die de grens tussen Oudega en Nijega markeert.
Nijega (Nyegea). Dit dorp ten noordoosten van Oudega is in de late middeleeuwen
ontstaan als streekdorp. De Herv. kerk (Hearrewei 1) is een recht gesloten, deels
spits. De met neoclassicistische en neorenaissancedetails uitgevoerde kerk verrees
gepleisterde zaalkerk, voorzien van een toren van twee geledingen met achtkantige
in 1893-'94 naar plannen van D.D. Duursma ter plaatse van een voorganger. In de
toren hangt een klok uit 1381. Bij een restauratie in 1957, naar plannen van J. Baart,
is de kerk inwendig bijna geheel vernieuwd. Het orgel is in 1893 gebouwd. Uit die
tijd dateren ook het fraaie gietijzeren hek rond het kerkhof, de kosterswoning
(Kommisjewei 2) en het rijker eclectisch vormgegeven pand Kommisjewei 10,
vermoedelijk de pastorie. Het eenvoudige tolhuis (Hearrewei 3) dateert uit circa
1890. De boerderij Aldegeasterdyk 6 is in 1937 gebouwd naar plannen van L.
Alssema.

Oudega (aldegea)
(gemeente Wymbritseradiel)

Oudega (Wymbritseradiel), Boerderij Hagenadyk 63

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen langs de vaart tussen het Oudegaasterbrekken
en de Schuttelpoel. De dorpskern ligt in het westen bij de kerk. Na de aanleg van het
spoor in 1885 en na de Tweede Wereldoorlog is Oudega in noordelijke richting
enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Pastorijstrjitte 23) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een
houten geveltoren voorzien van een spits met frontalen. De kerk werd in 1755 naar
plannen van Jelte Eeltjes gebouwd, gedeeltelijk op de fundamenten van een
middeleeuwse voorganger. Rond 1870 heeft men de kerk aan de oostzijde vergroot
en is de geveltoren geplaatst. In de toren hangt een door Franciscus Simon en Andreas
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Obertin gegoten klok (1623). Tot de kerkinventaris behoren een mogelijk door Eite
Tjebbes vervaardigde preekstoel (1755) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1873). In de kerk liggen diverse 15de- 16de- en 17de-eeuwse zerken, waaronder
die voor leden van de familie Hoytema. Twee van de oorspronkelijk in 1756 door
Ype Staak vervaardigde gebrandschilderde ramen zijn in 1989 herplaatst.

Oudemirdum, Landhuis Rinia-State

De voorm. Chr. lagere school (Hagenadyk 15) is gebouwd in 1922 als een
drieklassige gangschool met topgevel in het midden van de lange zijde.
Het woonhuis Hagenadyk 23 is een deels onderkelderd, eenlaags huis uit circa
1880 met hoger opgetrokken middenrisaliet voorzien van een fronton.
Boerderijen. Voorbeelden van boerderijen met een dwars geplaatst, villa-achtig,
eenlaags voorhuis zijn de deels gepleisterde boerderij Hagenadyk 63 (1918) en
Rigedyk 13 (1930); de laatste heeft een melkkelder en opkamer in het midden van
het voorhuis en een 19de-eeuwse schuur.
De Herv. kerk van Sandfirden (Sânfurd) (Sandfirden 2), gelegen ten westen van
Oudega, is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een houten geveltoren met
ingesnoerde spits. Blijkens jaartalankers werd de kerk gebouwd in 1732, ter
vervanging van een middeleeuwse voorganger. Bij een verbouwing in 1813 werd de
toren gewijzigd, de kerk verhoogd en werden de huidige vensters aangebracht. Rond
1869 heeft men de kerk aan de oostzijde verlengd en de zuidmuur beklampt. De
westgevel is rond 1985 gerestaureerd, de kerk en het interieur in 1999. Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf, vermoedelijk uit 1813. Tot de inventaris
behoren een rode zandstenen sarcofaagdeksel (12de eeuw), een preekstoel (kuip circa
1650; klankbord 19de eeuws), een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1857;
gerestaureerd in 1957) en kerkbanken (circa 1869).
De klokkenstoel ‘it Klokhûs’ van Idzega (Idzegea) (Klokhûsdyk 7), ten
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zuiden van Oudega, is een enkele houten klokkenstoel met zadeldak. De lage,
wijdbeense constructie, is de 20ste-eeuwse vervanger van een stoel uit 1826. Onder
de klokkenstoel bevinden zich fragmenten van altaarstenen en een grafzerk uit 1623.

Oudehaske (Aldehaske)
(gemeente Skarsterlân)
Wegdorp, waarschijnlijk rond 1200 ontstaan aan de ontginningsas tussen Heerenveen
en Joure en de daarlangs gelegen vaart. In de tweede helft van de 19de eeuw werden
de eerder verveende polders drooggemalen. Na 1960 is Oudehaske in zuidelijke
richting sterk gegroeid.
De Herv. kerk (Badweg ong.) is een recht gesloten zaalkerk voorzien van een
houten geveltoren met ingesnoerde spits. De in 1906 gebouwde kerk heeft
rondboogvensters in verdiepte velden en aan de achterzijde meer recente aanbouwen.
Woonhuizen. Uit het eind van de 19de eeuw dateren de eenlaags huizen Jousterweg
112 (circa 1890), met een tot dakkapel opgetrokken geveldeel, en Jousterweg 118
(1899), een gepleisterd huis met schilddak en dakkapel. Een hoger opgetrokken
gevelgedeelte met driezijdige erker hebben de 20ste-eeuwse eenlaags huizen Us
Wente (Jousterweg 249; 1926) en Jousterweg 158 (1930), het laatste naar ontwerp
van architect Waterlander.
Boerderijen. Van de boerderij De Greveling (Jousterweg 140) is alleen het dwarse
voorhuis - met kelder, omlijste ingang en dakkapel - behouden gebleven. Het interieur
bevat een rijke 18de-eeuwse betimmering en betegeling. De boerderij Jousterweg
53 heeft een dwars geplaatst voorhuis met souterrain, gebouwd in 1906 naar ontwerp
van J.K. van Dijk.
Het trafohuisje (bij Jousterweg 45) dateert uit circa 1940 en heeft een hoog
opgaand zadeldak en een topgevel met vlechtingen.
Haskerhorne (Haskerhoarne). Dit wegdorp ten westen van Oudehaske is
waarschijnlijk ontstaan rond 1200 aan de ontginningsas Joure-Heerenveen. De Herv.
kerk (Haulsterweg 1) is een driezijdig gesloten, deels gepleisterd zaalkerkje voorzien
van een geveltoren met ingesnoerde spits. De huidige kerk kwam in de 18de eeuw
tot stand en kreeg in 1913 een nieuwe westgevel. Tot de inventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel en een in 1873 geplaatst orgel (circa 1760) in een oudere
kast (circa 1740). Verder bevat de kerk enkele grafzerken uit de 16de tot de 18de
eeuw. Het gemaal (bij Polderbosdijk 5) is een eenlaags gecementeerd gebouw met
zadeldak tussen topgevels, opgetrokken rond 1870 en gewijzigd in 1915. De
stelpboerderij ‘Beatrix Hoeve’ (Tsjerkepaad 7) dateert uit 1938 en vertoont
expressionistische invloeden. Ten zuidwesten van Haskerhorne staan de woonhuizen
Haulsterweg 44-58, gebouwd in 1918 als een serie vrijstaande eenlaags huizen met
zadeldaken haaks op de weg.
Vegelinsoord (Vegelinsoard). Buurtschap ten noorden van Oudehaske, ontstaan
in de tweede helft van de 19de eeuw toen dit gebied werd verveend. De naam van
de buurtschap was aanvankelijk Stobbegat. Vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw
werd het verveende gebied in cultuur gebracht. Van de bebouwing met hoofdzakelijk
kleine boerderijen en arbeiderswoningen resteren onder meer de boerderijen Deelswal
3 (1888), met onderkelderd blokvormig voorhuis op de hoek van de schuur,
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Middenweg 1 (1929), een keuterij van het krimptype, en de kop-rompboerderij
Grevenweg 4 (1939). Ten noorden van Vegelinsoord staat de poldermolen
‘Deelsmolen’ of ‘Grevensmolen’ (Deelswal 4), een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap. De in 1859-'60 gebouwde
molen bemaalde voorheen het noordelijke deel van de Haskerveenpolder. De laatste
restauratie is in 1993 uitgevoerd.

Oudemirdum (Aldemardum)
(gemeente Gaasterlân-Sleat)
Esdorp, ontstaan in de 12de of 13de eeuw op een zandrug, waarop later de weg van
Sloten naar Stavoren werd aangelegd. Centraal in het dorp ligt de rechthoekige Brink.
Na 1850 is het dorp in noordelijke en oostelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een tweebeukige kerk voorzien van een geveltoren
met ingesnoerde spits. Op de fundamenten van een voorganger bouwde men in 1790
een eenbeukige kerk met driezijdige koorsluiting en neoclassicistische invloeden.
Aan de noordzijde kwam in 1926 de tweede beuk tot stand. In de geveltoren hangt
een door Steven Butendiic gegoten klok (1458). Tot de kerkinventaris behoren een
zerk van rode Bremer zandsteen (12de-eeuw), een preekstoel (circa 1650) en een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1900). Verder bevat de kerk onder meer
een door Ype Staak vervaardigd gebrandschilderd raam (1790).
De kerk van de Geref. gemeente (Huningspaed 3) is een recht gesloten zaalkerk
uit circa 1930 met zakelijk-expressionistische vormen.
De Rinia-State (Star Numanswei 7-9) is een gepleisterd neoclassicistisch landhuis,
gebouwd in 1843 naar ontwerp van Th.A. Romein voor de weduwe Drieling. Het
huis, bestaande uit een hoger opgaand middendeel met fronton en aan weerszijden
een lagere vleugel, heeft aan de voorzijde een driezijdige erker met balkon.

Oudemirdum, Luchtmacht-uitkijktoren (1992)
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Woonhuizen. Het eenlaagspand Brink 1 is een in 1910 gebouwd woonhuis met
voorm. winkelgedeelte. Rond 1920 gebouwd zijn de vrijstaande eenlaags huizen
Simmerwille (J. Schotanuswei 40) en J. Schotanuswei 98, de laatste met
expressionistische vormen.
De luchtmacht-uitkijktoren (Huningspaed ong.), gelegen op het hoogste punt
in Gaasterland, werd in 1953 gebouwd in prefab-beton volgens het Raat-systeem
naar een standaardontwerp van architectenbureau M. Zwaagstra. De uitkijktoren is
in 1992 gerestaureerd.
De voorm. herberg ‘Kippenburg’ (Kippenburg 5), gelegen ten noordoosten van
Oudemirdum in het gelijknamige buurtschap, is een tweebeukig, wit geschilderd
pand uit 1850 met aan de achterzijde een houten uitbouw op kolommen. De
naastgelegen stelpboerderij (Kippenburg 4) dateert uit circa 1910.
Nijemirdum (Nijemardum). Dit streekdorp ten oosten van Oudemirdum is in de
12de of 13de eeuw ontstaan op een zandrug. Op het kerkhof staat een toren
(Lyklamawei 18) van drie geledingen met tentdak, oorspronkelijk behorend bij een
in de 18de eeuw gesloopte middeleeuwse kerk. De laat-gotische toren dateert mogelijk
uit de tweede helft van de 14de eeuw en is rond 1500 verhoogd. In de in 1974
gerestaureerde toren hangt een door Petit & Fritsen gegoten replica (1960) van een
door Jacob Waghevens gegoten klok (1541). De Geref. kerk (Lyklamawei 11) is een
recht gesloten zaalkerk uit circa 1895 voorzien van een houten geveltoren met
ingesnoerde spits. De voorm. openbare lagere school (Lyklamawei 34), thans Herv.
kerk, dateert uit 1899; de naastgelegen voorm. eenlaags onderwijzerswoning
(Lyklamawei 36) stamt uit circa 1870. De poldermolen ‘'t Zwaantje’ of
‘Huitebuurtstermolen’ (Sânfeartsdyk ong.) is een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap. De in 1893 ter vervanging
van een afgebrande voorganger gebouwde molen bemaalt de Huitebuursterpolder.
Bij een restauratie in 1986 zijn onderdelen gebruikt van de gesloopte molen ‘De
Noordster’ uit Nieuwe Bildtdijk.

Oudeschoot (Aldskoat)
(gemeente Heerenveen)

Oudeschoot, Julia Jan Woutersstichting (1977)

Streekdorp, ontstaan in de late middeleeuwen en tot 1934 hoofdplaats van de
grietenij Schoterland. Door de aanleg van de weg van Zwolle naar Leeuwarden in
1828 kreeg het dorp een kruisvormige plattegrond. Na de Tweede Wereldoorlog is
Oudeschoot deel gaan uitmaken van Zuid-Heerenveen.
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De Herv. kerk (Schoterlandseweg 24) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren, gebouwd in 1752 in opdracht van Menno van Coehoorn van
Scheltinga en Martha Kinnema van Scheltinga ter plaatse van een oudere voorganger.
Tot de inventaris behoren een preekstoel met Lodewijk XIV-snijwerk, drie
herenbanken - waarvan twee 19de-eeuws - en een door W. Hardorff gebouwd orgel
(1871). Het kerkhof bevat onder meer grafrijzerken van de familie Taconis
(1868-1915) en twee 19de-eeuwse grafkelders, waarvan één van de familie Wouters.
De pastorie (Schoterlandseweg 41) is een middenganghuis in eclectische vormen,
gebouwd in 1881 en gedekt met platte Friese pannen.
De Geref. kerk (Marktweg 55) is een moderne kerk met vrijstaande toren uit
1965, opgetrokken naar plannen van W. Ingwersen.
De Julia Jan Woutersstichting (Schoterlandseweg 45) is een fors rusthuis in
neorenaissance-vormen, gelegen in een parkachtige omgeving. Het rusthuis verrees
in 1901 op de kelderverdieping van het uit 1763 stammende en in 1798 herbouwde
landhuis Veenwijk, dit in overeenstemming met het testament van de laatste
eigenaresse, Julia Hartsinck-Wouters. De plannen werden verzorgd door Joh. Borger
en J.G. Brouwer. De laatste voerde in 1927 ook de noordwestelijke uitbreiding uit
naar een uit 1910 stammend plan van H.H. Kramer. De bestuurskamer bevat enkele
uit het landhuis hergebruikte stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-vormen. De
eveneens naar plannen van J.G. Brouwer in neorenaissance-vormen uitgevoerde
tuinmanswoning (Schoterlandseweg 43) stamt ook uit 1901. In de bossen ten noorden
van het rusthuis bevindt zich een tussen 1807 en 1810 gebouwde grafkelder voor de
familie Bienema, stichters van Veenwijk.
De Heremastate (Marktweg 75) is een statig gepleisterd landhuis in eclectische
vormen met hoger opgaand middendeel afgesloten met een fronton. Het huis werd
in 1829 gebouwd voor Fokke Bienema, rond 1910 verbouwd en in 1974 gerestaureerd.
Villa De Nijhorst (Marktweg 77) is gebouwd in 1913 voor A.G. Wassenaar naar
plannen van C.J. Wierda. De vormgeving met ‘Um 1800’-details is verwant aan het
werk van De Bazel.
Boerderijen. Van rond 1850 dateert de kop-rompboerderij Schoterlandse-
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weg 57. Het voorhuis met eclectische details van de kop-rompboerderij Oranjehoeve
(Schoterlandseweg 63) werd in 1867 gebouwd naar plannen van H. Luiking voor J.
Bieruma Oosting. De huidige schuur kwam in 1898 na een brand tot stand naar
plannen van J.G. Brouwer. Op het erf achter de boerderij bevindt zich een overdekte
mestbergplaats uit 1867, genaamd ‘de Goudmijn’.
Nieuweschoot (Nijskoat). Streekdorp ten westen van Oudeschoot aan de in
1840-'41 ter verbinding van de Heerensloot met de Tjonger gegraven Engelenvaart.
De Herv. kerk (Rotstergaastweg 43) is een eenbeukige laatgotische kerk met
steunberen en een driezijdig gesloten koor. De kerk werd waarschijnlijk pas in de
17de eeuw - maar mogelijk al in de 15de eeuw - uit ouder materiaal opgetrokken.
Op het kerkhof staat een enkele klokkenstoel met zadeldak uit circa 1930, met daarin
een 15de-eeuwse klok. Interessante boerderijen zijn de kop-hals-rompboerderij
Rotstergaastweg 95 uit 1861 en de stelpboerderij ‘Masoncounty’ (Rotstergaastweg
16) uit circa 1925.

Oudwoude (Aldwâld)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Dorp, bestaande uit twee kernen met lintbebouwing aan een vermoedelijk
laatmiddeleeuwse ontginningsas (Foarwei). Recenter is de bebouwing aan de haaks
daarop staande weg (Jan Binneswei) naar Wijgeest. De kernen zijn in het begin van
de 20ste eeuw aaneengegroeid.
De Herv. kerk (Foarwei 46) is een eenbeukige kerk met driezijdige sluiting en
een kleine houten geveltoren. De huidige laat-gotische kerk werd in de 15de eeuw
gebouwd met gebruik van materiaal van een voorganger. De westelijke beëindiging
kwam in de periode 1689-'94 tot stand. Rond 1880 heeft men de kerk gepleisterd en
voorzien van een nieuwe geveltoren. Bij de restauratie in 1965, naar plannen van A.
Baart jr., is de kerk ontpleisterd. De kerk bevat zes gesneden en twee ruitvormige
geschilderde rouwborden voor de heren van Veenklooster (Fogelsangh state) uit de
periode 1675-1783; drie hiervan zijn afkomstig uit de kerk van Kollum. Tot de
inventaris behoren verder een 18de-eeuwse preekstoel en overhuifde herenbank en
een door L.J. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1856).
Op het kerkhof bevinden zich de 19de-eeuwse grafkelders van de families Van
Heemstra en Van Limburg Stirum. De pastorie (Foarwei 38) is een middenganghuis
uit 1806, in 1906 voorzien van een hoger opgaande middenrisaliet in
jugendstil-vormen. Het verenigingsgebouw (Foarwei 42) is een zaalgebouw uit circa
1900, uitgebreid in 1920.
De openbare lagere school (Foarwei 34) is een tweeklassige middengangschool
met naastgelegen onderwijzerswoning (Foarwei 36), gebouwd in 1898 en verbouwd
in 1953 en 1986. In de gevel bevindt zich een gevelsteen in rococo-vormen van een
voorganger uit 1775, gesticht door grietman Hendrik van Hiemstra (Heemstra).
Boerderijen. De kop-rompboerderij Foarwei 32 stamt uit 1763; vergelijkbaar
maar met zijkamer is de rond 1860 gebouwde boerderij Foarwei 30. Uit die tijd
dateert ook de kop-halsrompboerderij Foarwei 48. De moderne stelpboerderij
Simmerwei 6 is uit 1927.
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Paesens-Moddergat
(gemeente Dongeradeel)
Dorp met twee kernen. Het dijkdorp Paesens ontstond kort na de aanleg van de eerste
zeedijk in de 11de eeuw bij een zijl in de monding van het stroompje de Paesens, de
scheiding tussen Oost- en Westdongeradeel. Tot de tweede helft van de 18de eeuw
concentreerde de bebouwing zich rond de kerk van Paesens. Daarna volgde er een
uitbreiding op het gebied van Westdongeradeel. Deze uitbreiding, Moddergat
genoemd, bestaat uit de gehuchten De Kamp en De Oere (de oever). Het bij een
wadgeul gelegen De Oere is een gaaf bewaarde vissersnederzetting. In de rond 1970
op Deltahoogte gebrachte zeedijk herinnert een monument uit 1958 aan de stormramp
van 1883, waarbij de vissersvloot van De Oere grotendeels werd weggevaagd en
waarna de visserij verliep. Moddergat is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk van Paesens (De Buorren 9), oorspronkelijk gewijd aan St.
Antonius, is een licht taps toelopende eenbeukige kerk met even inspringende
halfronde koorsluiting en een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De
laat-romaanse bakstenen kerk werd rond 1200 gebouwd. Na de sloop van de oude
toren heeft men in 1792 het schip westwaarts verlengd en een nieuwe geveltoren met
vleugelmuren opgetrokken.
Daarin hangt een door Johannes gegoten klok (1507). Het interieur wordt gedekt
door een houten tongewelf, mogelijk uit 1792. De kerk bevat een door J.Th. Gilmann
gebouwd orgel (1758), afkomstig uit de R.K. St.-Laurentiuskerk te Haarlem (geplaatst
in 1908). Op het kerkhof ligt onder meer een zerk uit 1776 als stoepsteen.
De Geref. kerk van Moddergat (Seewei 40) is een recht gesloten zaalkerk uit
1912 met ingangsomlijsting en houten geveltoren.
Woonhuizen. Vooral in De Oere staat een aantal interessante vissershuizen. Deze
eenlaagspanden hebben een zadeldak tussen topgevels, waarbij één dakschild lager
doorloopt (afluiving) aan de zijde waar de bedsteden waren. De schouw zit aan de
kopse zijde. In één van de topgevels zit doorgaans een turfluik. Er zijn een- en
tweekamerwoningen. Van beide typen is in 1971-'72 een exemplaar overgebracht
naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. De dubbele visserswoning De Oere 42-44
is gedateerd ‘1770’ en was in de Franse tijd deels als douanehuis in gebruik. De
vissershuizen Visserspad 4, 6 en 8 vormen samen het museum ‘It Fiskershûske’.
Nummer 4 - gebouwd in 1794 en gerestaureerd in 1965 - heeft nog de oorspronkelijke
inrichting met betegelde wanden en schouw en een houten bedstedenwand. Bij het
museum staan twee boethuisjes. De vissershuisjes Reddingbootreed 2 (1795), 4, 6
(1796) en 8 vormen eveneens een aardig ensemble. Andere voorbeelden zijn: De
Oere 10, De Oere 50 (1839), De Oere 52a, 't Reedsje 9 en De Buorren 19. De in
1836 opgetrokken visserswoning Seewei 49 is in 1863 met een tweede kamer
uitgebreid. De indeling met bedstedenwand is bewaard gebleven. Het middenganghuis
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Paesens-Moddergat, Visserhuisjes Reddingbootreed 2-8

De Buorren 11 dateert uit circa 1860.
De boerderij De Buorren 2 heeft een breed, dwars geplaatst voorhuis en bij de
hals een haaks aangebouwde kamer. De schuur is in ankers gedateerd ‘1821’.

Paesens-Moddergat, Woonhuis It Fiskershuske, interieur

De windmolen ‘De Hond’ (Mounewei 4) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen op gemetselde onderbouw, in 1861 als koren- en pelmolen gebouwd
voor H.F. Ritzema en P.G. Sijtsma. De voor het laatst in 1995 gerestaureerde molen
heeft een gevelsteen met de afbeelding van een hond. Bij de molen staat een
molenaarshuis.
Het reddingsboothuis (Reddingbootreed 7) is een sober stenen eenlaagspand uit
1878.

Parrega (Parregea)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Vooral tussen 1875 en 1925 vond lintvormige
uitbreiding plaats in zuidelijke richting langs de westzijde van de Workumertrekvaart
(Trekweg) en in oostelijke richting langs Hortsweg naar Hieslum.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 3) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en ongelede forse zadeldaktoren. Kerk en toren zijn van oorsprong waarschijnlijk
vroeg-gotisch 13de-eeuws. De bovenbouw van de toren is, mogelijk in de 16de eeuw,
vernieuwd. Het koor van het schip is mogelijk is de 17de eeuw vernieuwd waarbij
de noordgevel is ommetseld. De torenklok is in 1402 gegoten door Hermanus. Het
schip heeft een 16de-eeuwse kap waarin het beschot voor het tongewelf nooit is
aangebracht. Het kerkhof wordt omringd door een smeedijzeren hek (circa 1880)
met funeraire symbolen.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenlaags woonhuizen zijn Trekweg 32 (circa
1910), een dwars pand met verhoogd middenrisaliet, Trekweg 56 (circa 1910),
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Hortsweg 41 (1915), met haaks uitgebouwd gedeelte, en Hortsweg 49 (1917) met
portiek.
De voorm. dorpsherberg (Trekweg 58), thans café ‘De Harmonie’, is een
tweelaags dwars pand met schilddak uit de eerste helft van de 19de eeuw. Links
tegen de herberg staat de stal en achter de herberg een houten schuur met zadeldak.
De schrobplaatsen of boenstappen in de walkant van de Workumertrekvaart (bij
Trekweg 64) zijn in beton uitgevoerde vlakke plateaus met trede en zitplaats,
aangelegd rond 1920.
Boerderijen. De stelpboerderijen Waubert Zathe (Trekweg 1; 1906) en Trekweg
64 (1909) hebben beide een terugliggend gedeelte met melkkelder en opkamer. Ten
zuiden van Parrega ligt de stelpboerderij Trekweg 152 (circa 1935) die
zakelijk-expressionistische vormen vertoont.
De Herv. kerk van Hieslum (bij Sierdsmaweg 4), gelegen ten zuiden van Parrega,
is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een houten geveltoren met
ingesnoerde spits. De kerk werd in 1874 gebouwd naar ontwerp van T.D. de Vries.
In de geveltoren hangt een door Petrus Overney gegoten klok (1673). De kerk bevat
een 17de-eeuwse preekstoel.
Dedgum (Dedzjum). Dit terpdorp ten noordoosten van Parrega is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Buren 16) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een
toren van drie geledingen met kroonlijst en ingesnoerde spits. De huidige kerk werd
in 1889 gebouwd naar ontwerp van J. van Reenen. Tot de inventaris behoren een
vroeg 18de-eeuwse preekstoel en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1893).
Rond het kerkhof staat een smeedijzeren hek (1889) met funeraire symbolen. De
stelpboerderij (Arkumerlaan 4) dateert uit 1888 en heeft links van het woongedeelte
een melkkelder.

Peins
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, mogelijk rond het begin van de jaartelling ontstaan op een kwelderwal.
Over de kwelderwal werd de weg van Franeker naar Menaldum aangelegd. In de
directe omgeving van de kerk staan enkele van oorsprong 17de- en 18de-eeuwse
eenlaags woonhuizen.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren.
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Peins, Verenigingsgebouw Rehoboth

Bij de ingrijpende verbouwing in 1865 zijn van de middeleeuwse kerk enkele delen
van de rond 1300 gebouwde noord- en zuidmuur en een gedeelte van de westmuur
behouden gebleven. Rond 1910 is de westgevel gewijzigd. In de geveltoren hangt
een door Jurriën Balthasar gegoten klok (1654). De kerk bevat een door L. van Dam
& Zn. gebouwd orgel (1867).
Het verenigingsgebouw ‘Rehoboth’ (Dorpsstraat 49) dateert uit 1913. Het
eenlaagspand heeft een zorgvuldig gedetailleerde voorgevel met neorenaissance- en
jugendstil-elementen.
Schalsum (Skalsum). Terpdorp gelegen op een kwelderwal ten zuidwesten van
Peins. De Herv. kerk (Kerkstraat 4), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een ongelede toren met balustrade
en ingesnoerde spits. Schip en koor kwamen in het midden van de 13de eeuw tot
stand. Begin 16de eeuw heeft men de kerk iets verhoogd en voorzien van een nieuwe
kap met houten tongewelf. In de door steunberen gelede zuidgevel zijn sporen van
de oorspronkelijke ingangen en vensters zichtbaar en een deel van een romaans
blokfries. De noordmuur is in de 19de eeuw vernieuwd. De mogelijk 13de- of
14de-eeuwse toren is later deels beklampt. Tot de kerkinventaris behoren een rijk
gesneden preekstoel (1711), een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1862) en
verder een rode zandstenen zerk uit 1486 en enkele 17de-eeuwse zerken.

Schalsum bij Peins, Herv. kerk (1985)

De voorm. pastorie, later burgemeesterswoning (Dorpsstraat 50) is een wit gepleisterd
eclectisch herenhuis uit 1883 voorzien van paneellisenen en decoratieve
vensteromlijstingen. De woonhuizen Dorpsstraat 22 en 24 zijn gave voorbeelden van
kleine jugendstilvilla's uit circa 1910. Ten noorden van het dorp ligt de
Schalsumermolen (bij Rijksstraatweg 9), een met riet gedekte achtkantige grondzeiler
op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1801 gebouwde poldermolen, die de
voormalige Grote Schalsumerpolder bemaalde, is voor het laatst gerestaureerd in
1979.
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Zweins (Sweins). Terpdorp gelegen op een kwelderwal ten zuiden van Peins met
bij het dorp oorspronkelijk een middeleeuwse stinswier. De Herv. kerk (Hoofdweg
1) is een aan de kopse zijden driezijdig gesloten zaalkerk met koepelvormige dakruiter.
De in 1783 ter vervanging van een middeleeuwse voorganger gebouwde kerk heeft
grote rondboogvensters en in de westgevel een brede rondboog toegangsdeur. In de
dakruiter hangt een door Steven Butendiic gegoten klok (1471). Tot de inventaris
uit de bouwtijd behoren de preekstoel, enkele herenbanken en de door Johan Wenthin
vervaardigde orgelkast (1785); het instrument is in 1877 door L. van Dam & Zn.
ingrijpend gewijzigd. Verder bevat de kerk een zerk in rode Bremersteen (1482),
enkele 16de- en 17de-eeuwse grafzerken, waaronder die voor Seerp Fetze van Adelen
(† 1553) en zijn zoon Klaes († 1567), en een zandstenen epitaaf voor Jaeycke van
Vierssen († 1652), echtgenote van Ignatius van Kingma. Ten zuidoosten van Zweins
ligt de portierswoning van de gesloopte Kingma State (Kingmatille 12). Tegen het
vierkante gebouwtje met tentdak sluit een restant van de oorspronkelijke tuinmuur
aan. Deze door pilasters gelede muur heeft een natuurstenen lijst met hoekbollen als
afdekking. Een cartouche vermeldt het jaar 1657.

Peperga
(gemeente Weststellingwerf)
Streekdorp, ontstaan in de middeleeuwen langs de (Binnen)weg van Oldemarkt naar
Noordwolde. De spoorweghalte uit 1870 (gesloten in 1941) was vooral van belang
voor het vervoer van boter uit Oldemarkt en stoelen uit Noordwolde
De Herv. kerk (Pepergaweg 12), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
driezijdig gesloten zaalkerk met een rijzige toren van drie geledingen met achtkantige
bakstenen lantaarn en ingezwenkte naaldspits. De toren van de in opzet
laat-middeleeuwse kerk werd - volgens een gedenksteen in rode zandsteen - in 1537
verhoogd met een derde geleding en een lantaarn in laat-gotische vormen; de door
kruisbloemen beëindigde pinakels geven de toren een rijk silhouet. De kerk zelf werd
in 1810 herbouwd, mogelijk met gebruik van oudere muurresten. Tot de inventaris
behoren een gotische priesterzerk (1510), grafzerken
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Peperga, Herv. kerk

uit 1666 en 1668, een vermoedelijk 17de-eeuwse preekstoel en een orgel uit 1912.
Op het kerkhof staat een grafteken met obelisk voor J.B. de Jong († 1918).
De R.K. St.-Fredericuskerk (Pepergaweg 45) is een driebeukige neogotische
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een achtkantige vieringtoren met spits,
gebouwd in 1921-'22 naar ontwerp van W. te Riele. De kerk kwam tot stand ter
vervanging van een zuidelijker gelegen voorganger (Overburen), waarvan het kerkhof
resteert (1839). Het kerkinterieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Tot de
inventaris behoren de uit de oude kerk afkomstige neogotische preekstoel (1872) en
het door de gebroeders Brom vervaardigde doopvont en hoofdaltaar; de oude
communiebank is verwerkt in de altaartafel. Op het kerkhof staat een uit natuursteen
vervaardigde calvarieberg. De pastorie (Pepergaweg 47) werd eveneens ontworpen
door W. te Riele.
Steggerda. Streekdorp, ontstaan aan de (Binnen)weg bij de kruising met de rond
1608 aangelegde Steggerdersloot. De Herv. kerk (Steggerdaweg 35) is een driezijdig
gesloten zaalkerk met steunberen en een toren van twee geledingen met ingesnoerde
spits. De in 1739 gebouwde kerk is in 1903 gewijzigd en geheel nieuw ommetseld
naar plannen van B. Rouwkema. In dezelfde tijd is een consistoriekamer aangebouwd.
De kerk bevat een grafzerk uit 1642. De in 1898 gebouwde pastorie (Stegerdaweg
39) heeft neorenaissance-details en gegolfde Friese pannen. De boerderij
Steggerdaweg 87 stamt volgens een datering op een balk in het interieur uit 1731.
Deze hallenhuisboerderij is in 1957 gerestaureerd naar plannen van J.J.M. Vegter.
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Steggerda bij Peperga, Herv. kerk

Pingjum (Penjum)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp met een blokvormige verkaveling, ontstaan in de vroege middeleeuwen
op de zuidelijke kwelderwal van de Marneslenk. In de 17de eeuw kreeg het dorp ten
zuiden en westen van de kerk een dicht bebouwde, langgerekte structuur (Grote en
Kleine Buren); aan de oostzijde, langs de Pingjumer Vaart (Burenlaan), ontstond een
op de haven georiënteerde bebouwing. In de tweede helft van de 19de eeuw vond
uitbreiding in zuidelijke richting plaats en na de gedeeltelijke afgraving van de terp
rond 1900 volgde een uitbreiding in noordoostelijke richting. In de Tweede
Wereldoorlog werd de oostzijde van het dorp zwaar beschadigd. Na de oorlog is het
dorp aan de noordwestzijde uitgebreid. Pingjum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Grote Buren 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Victor, is een
eenbeukige driezijdig gesloten kerk met een zadeldaktoren van drie geledingen. De
toren verrees in de 12de of 13de eeuw en werd in de 15de eeuw verhoogd. In de
toren hangt een klok van Willem Wegewaert (1598) en een door Franciscus Simon,
Andreas en Nicolaas Rogier Obertin gegoten klok (1629). De huidige laat-gotische
kerk kwam rond 1500 tot stand en werd in 1759 aan de zuid- en oostzijde vernieuwd.
Tegen de koorsluiting bevindt zich een waterput uit 1842.
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De kerk bevat een door E. Leichel gebouwd orgel (1878). De voorm. pastorie (Grote
Buren 17) is een eclectisch pand uit circa 1880.
De voorm. Doopsgez. schuilkerk (Grote Buren 28), gebouwd rond 1600, is een
klein zaalgebouw achter een onopvallende kosterswoning. Het kerkinterieur wordt
gedekt door een houten koepelgewelf. Het gebouw is één van de oudste nog bestaande
doopsgezinde schuilkerken in Nederland.
De Geref. kerk (Pibemalaan 11) is een recht gesloten zaalkerk uit circa 1905 met
deels opengewerkte dakruiter.
De voorm. openbare lagere school (Grote Buren 47) is rond 1900 gebouwd als
een drieklassige gangschool met onderwijzerswoning.
Woonhuizen. Bij het kerkhof staan de diaconiewoningen Kerkpad 3-9 en het
diaconiegebouw Kerkpad 11, alle daterend uit 1861. Dwarse eenlaags huizen met
portiek zijn Grote Buren 15 (circa 1870), dat deels is onderkelderd, en Grote Buren
14 (circa 1875). Pibemalaan 25 is een woonhuis met werkplaats uit circa 1910. In
1919 opgetrokken is Pibemalaan 19-21, een eenlaags dubbel woonhuis met verhoogd
middenrisaliet.
De boerderij ‘Meilsmastate’ (Riegeweg 6) is een kop-hals-rompboerderij uit 1859
met een onderkelderd, dwars geplaatst voorhuis.

Poppenwier (Poppingawier)
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De kleine, dicht bebouwde terp heeft
een rechthoekige structuur met ‘kerkring’. Aan de zuidzijde loopt de voormalige
opvaart en aan de oostzijde sluit een lintbebouwing langs de Bûtenbuorren en Pôle
aan. Poppenwier is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Binnenbuorren 12) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1860 gebouwd
ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. In de toren bevinden zich een
uurwerk uit 1578 en twee luidklokken, waarvan één gegoten door Petrus Overney
(1700). In de kerk ligt een door Benedictus Gerbrandtsz. rijk gebeeldhouwde grafzerk
(1543).
De Doopsgez. kerk (Mennopaed ong.) is een zaalkerk met schilddak uit 1848.
Woonhuizen. Voorbeelden van 18de-eeuwse eenlaags huizen met zadeldaken
zijn Binnenbuorren 9, met vlechtingen in de topgevels, en het kleinere pand
Binnenbuorren 14. Een eenlaags huis met expressionistische details is Marsherne
15 uit circa 1925. Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Marsherne 14 uit circa
1875 heeft een onderkelderd voorhuis. De rond 1920 gebouwde boerderij LV (Lieve
Vrouw) of Albadaleen (Bûtenbuorren 10) bestaat uit een vrijstaand woonhuis met
haakse uitbouw en een naastgelegen stal.
De voorm. herberg (Butenbuorren 8) is een blokvormig pand circa 1830.
Dearsum (Deersum). Dit terpdorp ten westen van Poppenwier is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Dearsum 34), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas,
is een eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een zadeldaktoren. De romaanse
kerk kwam rond 1200 tot stand. De dichtgezette toegang in de noordgevel is mogelijk
15de-eeuws. In de 16de eeuw heeft men in de zuidgevel spitsboogvensters
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aangebracht. De kerk is in 1948-'51 ingrijpend gerestaureerd. De toren verrees in de
13de eeuw. De voorm. pastorie (Dearsum 35) is een eenlaagspand uit circa 1880 met
hoger opgetrokken middenrisaliet. Andere aardige eenlaags woonhuizen in het dorp
zijn Dearsum 68 (1861), met kroonlijst en dakkapel, Dearsum 22 (circa 1900), met
verhoogd

Dearsum bij Poppenwier, Boerderij Snitserdyk 16

middenrisaliet, en Dearsum 28 (circa 1900), met overstekend zadeldak. De
kop-hals-rompboerderij Snitserdyk 16 (circa 1880) heeft een onderkelderd voorhuis.

Raard
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. De enigszins
ovaalvormige terp is eind 19de eeuw voor een belangrijk deel afgegraven.
De voorm. Herv. kerk (De Buorren 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes
de Doper, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren
met ingesnoerde spits. Het bakstenen koor met gemetselde kralen verrees rond 1200,
kort daarop gevolgd door het schip. Het muurwerk werd in 1807 iets verlaagd en
toen heeft men ook de toren met vleugelmuren gebouwd. In de toren hangen een
door Wolter Schonenborch gegoten klok (1523) en een klok van Hans Falck (1620).
De kerk is in 1978 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa
1650) en enkele 17de-eeuwse zerken. Op het kerkhof ligt een zerkenrij van de familie
Van Kleffens, waaronder die voor Syds Klaases van Kleffens († 1782).
De Geref. kerk (De Tange 3) is een recht gesloten zaalkerk met geveltoren, portaal
en rationalistische details, gebouwd in 1918 ter vervanging van een voorganger uit
1893.
De Herv. kerk van Bornwird (Boarnwert) (Tsjerkepaed 1), gelegen op een
grotendeels afgegraven terp ten noordoosten van Raard en oorspronkelijk gewijd
aan Maria, is een eenbeukige recht gesloten kerk met houten geveltoren. Rond 1200
verrees het - oorspronkelijk rond halfgesloten - koor. In de 13de eeuw kwam het
romano-gotische schip tot stand met twee koepelgewelven, waarbij het oostelijke
gewelf gedeeltelijk het koor meenam. Op de nieuwe scheiding tussen koor en schip
bracht men een triomfboog aan. De gewelven in het schip zijn rond 1550 gesloopt
toen de kerk werd verhoogd en voorzien van de huidige kap. In 1816 werd het
koorgewelf gesloopt en de
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koorapsis vervangen door een rechte beëindiging. De rond 1550 opgetrokken
kerktoren werd in 1898 gesloopt en vervangen door de huidige geveltoren. Daarin
hangt een door Eppe van der Arck gegoten klok (1653). Het noordelijke dakschild
van de kerk wordt gedekt door onder- en bovenpannen. Het poortje van de
noordingang, met klokvormige beëindiging, aanzetkrullen en opschrift, dateert uit
1751 en sierde tot 1906 de pastorie van Hiaure. Bij de restauratie in 1989 zijn in het
interieur op de triomfboog resten van 13de-eeuwse muurschilderingen aangetroffen.
De preekstoel stamt waarschijnlijk uit 1816. Onder de huidige kerkvloer ligt een
door Benedictus Gerbrandtsz. vervaardigde zerk (1565) voor Frans van Aylva (†
1563).

Raerd (Rauwerd)
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Begin 20ste
eeuw kwam enige lintbebouwing tot stand langs de Slotsdyk.
De Herv. kerk (Buorren 9) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
half ingebouwde, ongelede toren met ingesnoerde spits. De op een verhoogd kerkhof
gelegen kerk kwam in 1814 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse
voorganger. In de toren hangt een door Johan Nicolaus Derck gegoten klok (1762).
Tot de kerkinventaris uit het derde kwart van de 18de eeuw behoren een preekstoel
met doophek, twee overhuifde herenbanken en twee rouwborden (1768 en 1793)
voor Aedo Johan Heringa van Eysinga en Cecilia van Sminia. Het orgel is in 1816
door J.A. Hillebrand gebouwd (in 1863 gewijzigd door L. van Dam & Zn.). Verder
staan in de kerk vier 16de- en 17de-eeuwse zerken opgesteld, waaronder één in
vroege renaissance-vormen voor Aede van Jonghama († 1536), gebeeldhouwd door
Benedictus Gerbrandtsz., en één in maniëristische vormen voor Aede van Heringa
(† 1575).
De voorm. pastorie (Buorren 30) is een gepleisterd pand uit circa 1870 met
verhoogd middenrisaliet. Ook het gepleisterde pand Buorren 23 (circa 1890) heeft
als pastorie gefungeerd.
Het voorm. raadhuis van Rauwerderhem (Buorren 28) is een blokvormig pand
met bordes en balkon met omlijst venster, gebouwd in 1939-'40 in traditionalistische
vormen naar ontwerp van P. de Vries.
Het poortgebouw van de in 1912 gesloopte Jonghemastate (Slotsdyk ong.) heeft
rondboogdoorgangen en een zadeldak tussen tuitgevels met toppilasters. Aan de
voorzijde bevinden zich de jaartalankers ‘1603’ en een wapensteen met de wapens
van de families Eysingha en Heringha. Aan de hofzijde zitten duivengaten.
De voorm. lagere school (Buorren 56) is een gangschool uit circa 1890.
Woonhuizen. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren de eenlaags huizen
Buorren 7 (circa 1870), een dwars huis met zadeldak tussen topgevels, Buorren 54
(circa 1880), een blokvormig pand met wenkbrauwen, en Buorren 5 (circa 1890),
een diep huis met forse dakkapel. De dubbele arbeiderswoning Skoallestrjitte 4-6
dateert uit circa 1905. Vanaf omstreeks 1910 kwam aan de oostzijde van de Slotsdyk
een reeks eenlaags woonhuizen tot stand. Voorbeelden met invloeden van zowel de
chaletstijl als de jugendstil zijn Slotsdyk 26 en 28 (beide circa 1910), Slotsdyk 18

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

(1912) en Slotsdyk 22-24 (1916). Iets jonger zijn de deels gepleisterde villa
Sonnehoeck (Slotsdyk 20; circa 1915), met samengestelde plattegrond, en het huis
Slotsdyk 36 (circa 1920), dat expressionistische invloeden vertoont. Het woon- en
winkelpand Buorren 27 dateert uit circa 1930. Slotsdyk 3 is een woonhuis uit circa
1935 met zakelijk-expressionistische invloeden.
Boerderijen. Voorbeelden van kophals-rompboerderijen met onderkelderd voorhuis
zijn Poppenwiersterdyk 5, met de jaartalankers ‘1828’, en Hegedyk 10 uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

Reduzum (Roordahuizum)
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. In de 19de eeuw kreeg het dorp een
uitbreiding met een lintbebouwing langs de Haedstrjitte. Na de Tweede Wereldoorlog
is aan de noordzijde een nieuwe wijk gebouwd.
De Herv. kerk (Haedstrjitte 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Vincentius, is een
vierzijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van drie geledingen met
ingesnoerde naaldspits. De middeleeuwse kerk (mogelijk uit de 15de eeuw) werd in
1726 aan de zuidzijde beklampt en kreeg een natuurstenen ingangspoortje met het
gebeeldhouwde wapen van jhr. Tjalling Homme van Kamstra. De in 1878 naar
ontwerp van de architect-aannemer J.R. Nijdam in eclectische vormen opgetrokken
toren heeft een opvallende neogotische ingangspartij. In de toren hangt een door
Andries en Nicolaas Rogier Obertin gegoten klok (1628). Het kerkinterieur heeft
midden-19de-eeuws stucwerk als afwerking. Tot de inventaris behoren een
kinderzerkje (1627), een preekstoel (midden 17de eeuw) en een door A. van Gruisen
gebouwd orgel (1784-'85; gewijzigd 1859-'60 en gerestaureerd 1995-'96).
Woonhuizen. Het dorp heeft voornamelijk eenlaags woonhuizen. Uit de 18de
eeuw dateert het diepe huis Hoofdstraat 24, voorzien van een topgevel met vlechtingen
en de jaartalankers ‘1743’. Mogelijk rond 1850 is Buorren 15 gebouwd als een
koemelkers- of arbeiderswoning. Het circa 1870 gebouwde pand Ayttawei 7 heeft
een aangebouwd pakhuis. Uit circa 1880 dateren de huizen Haven 2, 4 en 9.
Vroeg-20ste-eeuwse blokvormige huizen met (afgeplat) schilddak zijn het dubbele
huis De Trije Romers 8-10 (circa 1900) en De Trije Romers 12 en 14 (beide circa
1910); het laatste pand heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet. De Trije Romers
13 is een notariskantoor met woonhuis gebouwd rond 1900 met een hoger opgetrokken
middendeel. Andere huizen uit het begin van de 20ste eeuw zijn: Haedstrjitte 48-50
(circa 1910), het in kalkzandsteen opgetrokken huis Ayttawei 77 (circa 1915) en het
van een uitbouw voorziene huis De Trije Romers 2 (circa 1915). Het dubbele
woonhuis De Trije Romers 1-3 uit 1921 heeft erkers en twee hoger opgetrokken
geveldelen. Aan de Haedstrjitte dateert een aantal huizen
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uit de jaren twintig, zoals Haedstrjitte 39 met gebroken tentdak, het dubbele huis
Haedstrjitte 74-76 en Haedstrjitte 45, 47 en 49. Het dorpscafé (Haedstrjitte 14),
mogelijk vroeger een herberg, is een blokvormig wit geschilderd pand uit 1855.
De voorm. coöperatieve zuivelfabriek ‘De Eendracht’ (Ayttawei 73) dateert uit
1890 en bestaat uit twee haakse bouwdelen met directeurswoning. De rond 1900
gebouwde arbeiderswoningen Ayttawei 47-69 behoorden mogelijk ook bij de fabriek.
Boerderijen. Van de in oorsprong vermoedelijk midden-17de-eeuwse boerderij
Tsienzerbuorren 3 resteert alleen de in 1806 verbouwde ‘kop’ met uitgebouwde
melkkelder. Inwendig zijn 19de-eeuwse interieurdelen behouden. Voorbeelden van
kop-hals-rompboerderijen met onderkelderd voorhuis zijn Ayttawei 2 (1837),
Haedstrjitte 23 (1851), 't Eksternest (Ayttawei 24; circa 1880) en de Tjepma-State
(Overijsselsestraatweg 22; circa 1880). Interessant zijn de kleine stelpboerderij
Buorren 8 (circa 1880) en de koprompboerderij Nije Twixel (Haedstrjitte 70; circa
1920). Ten zuidwesten van Reduzum liggen verder nog onder meer de
kop-hals-rompboerderijen Tsienzerbuorren 5, met de jaartalankers ‘1828’, en
Tsienzerbuorren 12 (1899) en de stelpboerderij De Ronde Schoorsteen
(Tsienzerbuorren 14; 1930) met rieten kap.
Idaerd (Idaard). Dit terpdorp ten oosten van Reduzum is ontstaan in de vroege
middeleeuwen. De Herv. kerk (Buorren 6), oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis,
is een driezijdig gesloten zaalkerk met ongelede zadeldaktoren. Volgens gedenkstenen
werd de 15de-eeuwse toren - die jongere topgevels heeft - in 1541 hersteld en kwam
de huidige kerk in 1774 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse voorganger.
In de toren hangt een mogelijk 13de-eeuwse klok. De kerk is in 1981-'82 gerestaureerd
onder leiding van R. Kijlstra. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel
met klankbord, een door Dirk Embderveld vervaardigde herenbank in Lodewijk
XV-stijl van de familie Van Scheltinga (1778) en een door L.J. van Dam onder
toezicht van zijn vader L. van Dam gebouwd orgel met snijwerk van L. Stoffels
(1806; gewijzigd in 1886 en gerestaureerd in 1982). Verder bevat de kerk enkele
17de- en 18de-eeuwse grafzerken voor leden van de families Roorda en Van
Scheltinga en enkele 17de- en 18de-eeuwse rouwborden. De zes gebrandschilderde
ramen uit 1774 zijn door Ype Staak vervaardigd. De voorm. pastorie (Buorren 11)
dateert uit circa 1930. Het voorm. verenigingsgebouw (Buorren 7), nu dorpshuis, is
rond 1880 gebouwd. Uit die tijd stamt ook het blokvormige eenlaags woonhuis
Buorren 4. Interessante boerderijen zijn de kop-hals-rompboerderij ‘Sybesma’
(Buorren 13; 1862) en de stelpboerderij Buorren 2 (1893).

Reitsum
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het is één
van de vier zogeheten Vlieterpen, met een kerk en slechts enkele huizen. De terp
werd eind 19de eeuw voor een belangrijk deel afgegraven.
De Herv. kerk (Flieterpsterdyk 16) is een kleine driezijdig gesloten zaalkerk met
noordelijke aanbouw en een houten geveltoren. De kerk werd in 1738 gebouwd en
in 1874 vergroot en voorzien van een geveltoren. Daarin hangt een door Hendrik
Wegewaert gegoten klok (1612). De noordelijke aanbouw kwam in 1881 tot stand.
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De kerk bevat een rijke preekstoel (1638) en een door Bakker & Timmenga gebouwd
orgel (1885). Op het kerkhof bevinden zich een omhekte zerk van J.J.A. Ploos van
Amstel († 1895), één van de voormannen van de Doleantie van 1886, en een grafteken
met gebroken zuil voor J. Hogendijk († 1909).
De voorm. Geref. kerk (Flieterpsterdyk 23) is een recht gesloten zaalkerk uit 1896
met houten geveltoren en aangebouwde consistorie.
De Herv. kerk van Lichtaard (Noardermieddijk 3), gelegen ten oosten van
Reitsum op een gedeeltelijk afgegraven terp, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een ingebouwde zadeldaktoren. De kerk kwam midden 16de eeuw
tot stand en kreeg in 1642 een omklamping. Bij een verbouwing in 1851, naar plannen
van J.G. Rolsma, is waarschijnlijk de zadeldaktoren vernieuwd. In de toren, die aan
de noorden de zuidzijde van een houten beplanking is voorzien, hangen een mogelijk
14de-eeuwse klok en een klok uit 1404. De in 1973 gerestaureerde kerk bevat een
preekstoel uit 1642, die verwant is aan die in Reitsum.

Ried (Rie)
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling aan de Riedstroom
op een kwelderwal. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgegroeid tot een dorp
met een meer vierkante plattegrond.
De Herv. kerk (Kerkpad 1) is een gepleisterde, driezijdig gesloten zaalkerk
voorzien van een toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. De huidige
kerk kwam in 1653 tot stand ter vervanging van een voorganger. De toren is blijkens
een stichtingssteen al in 1625 herbouwd door meester Abe Ede. In de toren hangt
een door Hans Falck gegoten klok (1634). Een andere gevelsteen herinnert aan het
bepleisteren van de kerk en het plaatsen van de gietijzeren spitsboogvensters in 1871.
Tot de inventaris behoren een door Poulus Rycles - met snijwerk van Cornelis
Cornelisz. - vervaardigde preekstoel (1727) en een door L.J. van Dam gebouwd orgel
(1829) in een orgelkast uit circa 1700. Rond de kerk ligt een verhoogd kerkhof,
omstreeks 1870 aangelegd door J.B. Roorda, met een gietijzeren toegangshek.
De openbare lagere school en voorm. onderwijzerswoning (Hoofdstraat 4-4a)
dateren uit circa 1880. Het tweeklassige schoolgebouw met sobere neorenaissance
detaillering en de onderwijzerswoning zijn samengetrokken en aan de achterzijde
uitgebreid.
Het woonhuis Hoofdstraat 17 uit circa 1910 vertoont een jugendstil-detaillering.
De bijbehorende werkplaats was mogelijk oorspronkelijk een smederij.
Boerderijen. De boerderij Hoofdstraat 2 heeft als woonhuis een eclectisch
middenganghuis uit 1861, voorzien
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van een fraaie inpandige ingangspartij met corintische pilasters en vensters met korte
houten buitenjaloezieën van verticale planken. Naast het huis staan een oudere, met
riet gedekte schuur en een houten koetshuisje in chaletstijl (circa 1900). De
kop-hals-rompboerderij Andlastate (Dongjummerweg 10) heeft een dwars geplaatst
voorhuis in eclectische vormen uit 1873. Vlakbij ligt over de Riedstroom een betonnen
brug uit circa 1920. De kop-hals-rompboerderij Berlikumerweg 16 heeft een villa
met jugendstil-detaillering als woonhuis.
De voorm. zuivelfabriek (Hoofdstraat 7) is een tweelaags, deels wit geschilderd,
gebouw met plat dak, opgetrokken in 1909 met jugendstil-detaillering.
Het trafohuisje (bij Hoofdstraat 7), een bakstenen gebouwtje met schilddak en
twee houten ventilatiekanalen, is rond 1925 gebouwd.

Ried, Boerderij Hoofdstraat 2

Rijs (Riis)
(gemeente Gaasterlân-Sleat)

Rijs, Villa Mooi Gaasterland

Dorp, ontstaan in de 12de of 13de eeuw op een zandrug. Ter plaatse van een rond
1500 gestichte uithof van de St.-Odulphusabdij te Hemelum werd eind 17de eeuw
het Huis Rijs gebouwd (gesloopt in 1937). Rond 1850 kwam daar een kleine
bebouwingskern tot ontwikkeling. Rijs bestaat verder uit verspreide bebouwing.
Het Rijster Bos (Murnsterleane ong.) behoorde bij het laat-17de-eeuwse landhuis
Huis Rijs, dat in 1937 werd gesloopt. Het bos werd in de tweede helft

Rijs, Boerderij Wite Brêge

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

van de 17de eeuw in opdracht van Hiob de Wildt aangelegd en rond 1850 in
landschappelijke stijl uitgebreid voor de familie Van Swinderen. In het bos staat een
zeszijdig neoclassicistisch Vredestempeltje (Murnserleane 1), oorspronkelijk gebouwd
in 1814 ter herinnering aan de bevrijding van de Fransen. Het tempeltje is diverse
keren herbouwd, zoals in 1976-'77 naar ontwerp van H. Oud.
Woonhuizen. Het gepleisterde eenlaagspand Marderleane 43 is een voorm.
brugwachterswoning uit circa 1875. De forse, deels gepleisterde villa Mooi
Gaasterland (Marderleane 1) kwam in 1912 tot stand voor de Maatschappij
Gaasterland als woonhuis annex kantoor naar een ontwerp met chaletstijl-invloeden
van M.J. van den Schilden. De kapel op het terrein is in 1937 gebouwd voor de
toenmalige eigenaar, de Utrechtse Diocesane Bond der Katholieke Arbeiders
Beweging. Nu is er een medisch kindertehuis gevestigd. De gepleisterde villa
Rijsterbosch (Marderleane 2) met late jugendstil-elementen dateert uit circa 1915.
In zakelijk-expressionistische stijl gebouwd is de villa Huize Rys (Freule van
Swinderenlaan 1) uit 1937. In het Rijster Bos zijn in de jaren dertig en vijftig van de
20ste eeuw enkele houten recreatiewoningen gebouwd, zoals Nooit-Gedacht
(Enkhuizerlaan 6) met expressionistische invloeden.
Het voorm. logement (Mientwei 1), thans ‘Hotel Jans’, is een gepleisterd pand
uit 1890.
Boerderijen. De rond 1860 gebouwde stelpboerderij Leise Leane 1 heeft links
onder het voorhuis een melkkelder. De kop-hals-rompboerderij Wite Brêge (Leise
Leane 17), met eenlaags villa-achtig voorhuis met rieten, gebroken tentdak, dateert
uit circa 1930 en vertoont expressionistische invloeden.

Rinsumageest (Rinsumageast)
(gemeente Dantumadeel)
Dorp, ontstaan in de volle middeleeuwen op een zandrug (geest), op de overgang
naar het kleigebied. Het vaak als ‘De Geest’ aangeduide dorp was tot 1881 de
hoofdplaats van Dantumadeel. Ten zuiden van de kerk stond de Tjaardastins (gesloopt
in 1834). De kerk ligt wat afzijdig van de overige dorpsbebouwing, die vanaf de
17de eeuw langs de Murk en de in 1648 haaks daarop gegraven trekvaart naar de
Dokkumer Ee tot ontwikkeling kwam. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp met
name aan de zuidzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Juckemaweg 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Alexander, is
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Rinsumageest, Herv. kerk, plattegrond

Rinsumageest, Herv. kerk

een tweebeukige kerk met halfrond gesloten koor en een forse zadeldaktoren van
twee geledingen. Rond 1100 verrees het tufstenen koor met spaarvelden, gesloten
door gekoppelde rondboogvensters. Het driedelige venster aan de zuidzijde waarschijnlijk een hagioscoop - is in de 13de eeuw aangebracht. In de 12de eeuw
werd het koor verhoogd en kwam een driebeukig tufstenen schip tot stand met kleine
rondboogvensters in de lichtbeuk. Rond 1525 heeft men de smalle zijbeuken gesloopt,
de doorgangen aan de noordzijde dichtgezet en aan de zuidzijde een bredere,
laat-gotische zijbeuk opgetrokken. Het classicistische poortje (1647) van de
noordingang is in 1805 geplaatst en is afkomstig van de gesloopte Eijsingastate. De
oorspronkelijk 13de-eeuwse toren werd, getuige een door Maria van Tyarda geplaatste
maniëristische gevelsteen, in 1610 grotendeels vernieuwd en voorzien van een nieuwe
traptoren tussen de schipbeuken. De toren heeft op de verdieping een opvallend rijk
stergewelf. In 1805 zijn de noord- en de westgevel beklampt. In de toren hangt een
door Hans Falck gegoten klok (1620). De kerk is in 1943-'45 hersteld en in 1987-'88
gerestaureerd.
Inwendig is het belangrijkste onderdeel van de kerk de kleine, opvallende crypte,
waarschijnlijk tegen het midden van de 16de eeuw aangebracht. De graatgewelven
rusten op kraagstenen en op twee middenzuilen. Deze vroeg-13de-eeuwse zuilen
zijn mogelijk afkomstig uit het nabijgelegen, in 1580 opgeheven klooster Klaarkamp.
Bijzonder zijn de uit Caensteen vervaardigde kapitelen met een aan corintische
kapitelen refererende decoratie. De abaci en zuilschachten bestaan uit kalksinter, een
materiaal afkomstig uit de Romeinse waterleiding van de Eiffel naar Keulen, waarin
het als een soort ‘ketelsteen’ is gevormd.
Tot de inventaris behoren twee vermeldenswaardige zerken voor de geslachten
Tjaarda (circa 1600) en Aylva (1618), een 19de-eeuwse preekstoel en een door
Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1892). Aan de oostzijde van de zuiderbeuk
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bevindt zich een epitaaf in vroegerenaissance vormen voor Syds Tjaarda († 1545)
en Moedt van Sythiema († 1557).
De Geref. kerk (Kerkstraat 4) is een recht gesloten zaalkerk met houten geveltoren,
gebouwd in 1913 in rationalistische vormen naar plannen van Tj. Kuipers.
Het voorm. rechthuis annex herberg (Rechthuisstraat 1) is een fors, vermoedelijk
laat-17de-eeuws, pand met schilddak en pilastergevel. Tot 1881 diende het ook als
raadhuis en daarna alleen als café (‘Pijper’).
Woonhuizen. Het dwarse woonhuis T.S. Siniaweg 9 heeft een vroeg-17de-eeuws
opzet en strekken met natuursteenblokken uit die tijd. Waarschijnlijk begin 19de
eeuw heeft men de verdieping gesloopt en een nieuwe ingangsomlijsting aangebracht.
T.S. Siniaweg 11 is een laat-18de-eeuws tweebeukige dwars huis met hoger opgaande
middenrisaliet. De voorm. pastorie Tjaerdaweg 20 is een middenganghuis, waarvan
de aanzetkrullen van de tot klokgevel opgetrokken middenrisaliet dateren uit 1790.
Bij een ingrijpende verbouwing in 1918 is een nieuwe ingang met rationalistische
details aangebracht. Het neoclassicistische middenganghuis Kerkstraat 12 is in 1875
gebouwd door A. Terpstra voor A.O. Viersen. Het woon- en winkelpand Tjaerdaweg
9 (circa 1895) heeft neorenaissance-details, het huis Van Aylvaweg 33 (circa 1905)
vertoont jugendstil-elementen.
De boerderij ‘Tjaardastate’ (Van Aylvaweg 32) is een grote
kop-hals-rompboerderij. Het hoge, onderkelderde voorhuis is rond 1860 gebouwd.
Het bedrijfsgedeelte heeft mogelijk een oudere kern. Achter de boerderij staat een
duiventil annex kleinveehok, gebouwd rond 1800 en gerestaureerd in 1994.
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De voorm. zuivelfabriek ‘De Toekomst’ (Tjaerdaweg 41) werd in 1901 gesticht en
was tot 1971 in functie. Bewaard gebleven zijn de fabrieksschoorsteen en enkele
bouwdelen uit circa 1917 en 1924.
De poldermolen ‘Klaarkampstermeermolen’ (bij Trekweg 11) is een met riet
gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1893
naar de huidige plaats overgebrachte molen bemaalt de gelijknamige polder en is in
1991 gerestaureerd.
De Amerikaanse windmotor aan de Melkemaweg dateert uit circa 1920 en bestaat
uit een vakwerktoren, een windrad met twaalf bladen en een windvaan.
Aan het voorm. cisterciënzerklooster Klaarkamp (bij Klaarkampsterweg 6),
gelegen ten noordwesten van Rinsumageest, dat waarschijnlijk kort vóór 1163 werd
gesticht en in 1580 werd opgeheven, herinnert een grote veldkei met inscriptie. De
kloosterterp is in 1858 en 1939-'41 afgegraven. Opgravingen in 1939-'41 brachten
een grote T-vormige kerk met kloostergang aan de zuidzijde aan het licht.
Sijbrandahuis (Sibrandahûs). Terpdorp ten noorden van Rinsumageest. De Herv.
kerk (Birdaarderstraatweg 4) is een kleine eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten
koor en een houten geveltoren. De kerk werd rond 1300 gebouwd. Kenmerkend - en
verwant aan de Groninger kerken - is de oorspronkelijke ingang aan de noordzijde,
voorzien van een later tot cirkelvorm gewijzigd venster met deels verglaasde
kloostermoppen. Van een 16de-eeuwse verbouwing resteert een bakstenen
vensterharnas. Verder heeft men toen de kerk een travee ingekort, de oorspronkelijke
koepelgewelven gesloopt en de huidige westgevel opgetrokken. In de 19de eeuw
gewijzigd zijn de koorsluiting en de geveltoren, waarin een door Steen en Borchhardt
gegoten klok (1756) hangt. De kerk is in 1977 gerestaureerd naar plannen van R.
Kijlstra. Op het verhoogde kerkhof liggen grafzerken uit 1669 en 1675. De forse, in
1868 gebouwde boerderij ‘Starkenborch’ (Birdaarderstraatweg 10) heeft een dwars
geplaatst, onderkelderd voorhuis met zaadzoldervensters. Via een krimp gaat dit
voorhuis over in het bedrijfsgedeelte.

Rottevalle (De Rottefalle)
(gemeente Smallingerland)

Rottevalle, De Herberg van Smallingerland

Dorp, ontstaan rond 1650 bij het Benedenverlaat in Achtkarspelen als nederzetting
in het veen met herberg toen vanaf De Leijen de Lits werd gegraven. Door een
grenswijziging in 1943 ligt het dorp geheel in Smallingerland. Een deel van de Lits
is in 1958 gedempt.
De Herv. kerk (Buorren 18) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1724. In de
geveltoren hangt een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1722). Tot de
kerkinventaris behoren een door Kornelis Meenes vervaardigde preekstoel (1724)
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en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1863). De voorm. pastorie (Buorren
25) is een fors neoclassicistisch pand uit 1890.
De Doopsgez. kerk (Haven 16) is een eenvoudige zaalkerk, gebouwd in 1838 ter
plaatse van een voorganger. De pastorie (Haven 18) dateert uit 1840.
De Geref. kerk (Buorren 44) is een zaalkerk met sobere expressionistische
elementen, gebouwd in 1937 naar plannen van T. van der Kooi ter vervanging van
een voorganger uit 1874. De kerk is in 1950 en 1971 aan de achterzijde gewijzigd.
Woonhuizen. Een mogelijk laat-18de-eeuwse oorsprong heeft het eenvoudige
dwarse huis Brouwersgreft 5. Het neoclassicistische middenganghuis Buorren 7
dateert uit 1888. Het diepe huis Haven 5 werd in 1823 als pakhuis gebouwd en in
1891 tot woonhuis verbouwd.
De Herberg van Smallingerland (Muldersplein 2) is een breed tweelaags dwars
huis met schuurgedeelte. Het uit 1791 stammende pand bevat waarschijnlijk in de
gelagkamer een binnenbetimmering en in de voorkamer wandtegels.
Boerderijen. Voorbeelden van eenvoudige woudboerderijen zijn Brouwersgreft
12 en Kompagnonswei 34 (1850). De vroeg-19de-eeuwse boerderij Haven 3 heeft
een dwars geplaatst voorhuis. Buorren 53 is een fraaie kop-rompboerderij uit 1874.
De Alg. begraafplaats (Heidebuorren ong.), gesticht in 1870, heeft een moderne
enkele houten klokkenstoel uit 1960.
Houtigehage (De Houtigehage). Dit dorp ten oosten van Rottevalle is eind 19de
eeuw ontstaan als heidedorp. De met krimp uitgevoerde arbeiderswoning Skoallewyk
10 is in 1909 gebouwd voor de Woningstichting Smallingerland. De Herv. kerk (Ds.
Visscherwei 71) is een zaalkerk uit 1937 met kleine dakruiter en expressionistische
details.

Ryptsjerk (Rijperkerk)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Dorp, ontstaan in de 16de eeuw nabij de in 1528-'31 aangelegde Zwarteweg naar het
buitenverblijf van Schenk van Toutenburg, waar later de buitenplaats Vijversburg
zou ontstaan. Ten zuiden van het dorp trok men de Zwarteweg in 1830 als ‘Grinzer
Strjitwei’ naar Groningen door.
De Herv. kerk (Slachtedyk 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1757 voorzien
van een ingebouwde toren met ingesnoerde spits. In de toren hangt een door Frans
Hatiser gegoten klok (1546). Tot de inventaris behoren een preekstoel, een doophek
en vier herenbanken (alle tweede kwart 17de eeuw), enkele 17de- en 18de-eeuwse
zerken en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1891). De gietijzeren
hekpalen (circa 1870) van het kerkhof worden gesierd door in ijzer uitgevoerde
agaves.
Het Geref. verenigingsgebouw ‘Ebenhaezer’ (Slachtedyk 10) is
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Ryptsjerk, Landhuis Vijversburg (1978)

een zaalgebouw in zakelijk-expressionistische vormen met aangebouwde woning,
beide uit 1938.
Vijversburg (Rijksstraatweg 10). Deze buitenplaats uit circa 1725 werd in 1799
gekocht door dr. Age Binses Looxma. Zijn schoonzoon, dr. Nicolaas Ypey, liet in
1844 het huis verbouwen. Het kreeg een gepleisterd neoclassicistisch uiterlijk. Aan
de noordzijde heeft het huis een hoge bel-etage en aan de zuidzijde twee minder hoge
bouwlagen en een middenrisaliet met fronton en een balkon op ionische zuilen. Aan
die zijde bevinden zich ook twee nissen met vrouwenfiguren. Het huis is in 1894
opnieuw verbouwd. Inwendig bevindt zich de in 1527 door Jan Tolhuis gegoten klok
van de voorm. Hoeksterpoort uit Leeuwarden.
Het park, ook wel bekend als het Bos van Ypey, werd rond 1844 in landschapsstijl
aangelegd. Het ontwerp wordt toegeschreven aan L.P. Roodbaard, terwijl ook L.
Vlaskamp zich met de aanleg heeft beziggehouden. Opvallend is een grote vijver
met eiland en slingerende waterpartijen. In het park bevinden zich een rustieke
drie-armige brug (circa 1850), een kettingbrug (circa 1900) en een brug met art
déco-balustrades (circa 1925). In 1916 werd het deel van de tuin vlakbij het huis in
een meer formele stijl gereorganiseerd naar een plan van L.A. Springer.
Markant is het tuinhuis, bestaande uit een onderbouw met omlopend balkon waarop
een met riet gedekte gepleisterde kamer staat; de opzet is mogelijk uit

Ryptsjerk, Landhuis Vijversburg, tuinhuis (1978)

1800, de detaillering van rond 1850. Het bouwhuis uit circa 1850 is met hout bekleed
en door riet gedekt; de oranjerie heeft mogelijk een 18de-eeuwse oorsprong. Opvallend
is de hermitage annex hondenhokken met rotspartijen (rond 1850). De gevels zijn
bekleed met houten balkjes, terwijl in de grotachtige ruimte de koepel is bekleed met
dikke touwen. De hermitage is in 1988 gerestaureerd. In het park staan verder een
hardstenen 17de- of vroeg 18de-eeuwse zonnewijzer, een houten volière (circa 1925)
en een dubbel gietijzeren toegangshek (circa 1870), waarvan de hekpalen worden
gesierd door in ijzer uitgevoerde agaves.
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De Stichting Op Toutenburg (Swarteweisein 1-39) is een langgerekt eenlaags
complex woningen voor ouderen in neorenaissance-stijl met in het midden twee
trapgevels. Het complex kwam in 1895 tot stand naar plannen van H.H. Kramer en
werd gefinancierd uit de nalatenschap van mr. A.L. Ypey († 1892).
Woonhuizen. Uit 1826 dateert Nieuwlandsweg 14, een arbeiderswoning met kleine
schuur. De in 1905 gebouwde voorm. pastorie Ypeysingel 9-11 vertoont
neorenaissance-details. In chaletstijl uitgevoerd is Binnendyk 55 (1908).
Boerderijen. De boerderij Slachtedijk 3 heeft een dwars geplaatst voorhuis met
opgaand middendeel bekroond door een halsgevel. De aanzetstenen daarvan vertonen
Lodewijk XIV-vormen en zijn hergebruikt bij een verbouwing in 1878. De
kop-hals-rompboerderij Binnendyk 73 stamt uit 1844, de kleine kop-rompboerderij
Nieuwlandsweg 12 uit 1860.
De poldermolen ‘Ypey's Mole’ (Rijksstraatweg bij 9), gelegen ten westen van
Ryptsjerk bemaalt de Rijperkerksterpolder. Het is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1858 gebouwde molen is
in 1981 naar de huidige plaats overgebracht en gerestaureerd.
Tytsjerk (Tietjerk). Dit dorp ten zuiden van Ryptsjerk is ontstaan in de late
middeleeuwen met verspreide bebouwing. Na de opening in 1866 van een halteplaats
aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen verschoof het zwaartepunt van de bebouwing
naar het noorden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft

Tytsjerk bij Ryptsjerk, Herv. kerk (1984)
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men het gebied tussen de spoorlijn en de ‘Grinzer Strjitwei’ volgebouwd. De Herv.
kerk (Greate Buorren 42) is een eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor
en een ongelede toren met rijk gedetailleerde bekroning, die via een ui-vorm overgaat
in een naaldspits. De oorspronkelijke, aan St. Vitus gewijde kerk werd volgens een
gevelsteen in 1716 door een zaalkerk vervangen. In 1892 kwam door verbouw daarvan
de huidige kruiskerk in neorenaissance-stijl tot stand naar plannen van W.C. de Groot.
Hij ontwierp ook de huidige neorenaissance-toren, die in 1905 verrees ter vervanging
van een voorganger. In de toren hangt een door Gregorius van Hall gegoten klok
(1608). De kerk bevat een preekstoel (derde kwart 17de eeuw) en een door Bakker
& Timmenga gebouwd orgel (1887). De Chr. lagere school (Greate Buorren 46) is
een gangschool uit 1914. De neoclassicistische onderwijzerswoning stamt uit circa
1880. In de omgeving van Tytsjerk staan twee poldermolens. ‘De Himriksmolen’ in
recreatiegebied De Groene Ster ten noordwesten van Tytsjerk is een houten
spinnenkopmolen met houten ondertoren, voorzien van een scheprad. De in 1860
gebouwde molen is in 1952 van de Hemrikspolder bij Huizum naar hier verplaatst
en na brand herbouwd in 1996. Ten zuidwesten van Tytsjerk staat ‘De Lytse Geast’
(Alddiel 4a), een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien
van een vijzel. De in 1900 gebouwde en in 1994 gerestaureerde molen bemaalde
voorheen de polder Ouddeel van de Stichting St.-Anthonygasthuis.

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
(gemeente Wymbritseradiel)

Scharnegoutum, Herenhuis Zwettewei 60

Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Dit bij de Sneeker trekvaart tot
ontwikkeling gekomen dorp bestaat uit enkele verspreide groepjes bebouwing. Vanaf
circa 1930 vond uitbreiding plaats aan de zuidwest- en de noordzijde.
De Herv. kerk (Achterbuorren 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk met een half
ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits, gebouwd in 1861 naar
ontwerp van M. Molenaar. De in 1979 gerestaureerde kerk bevat tekstborden met
snijwerk van Pytter P. van Wijk (1788) en een door P.J. Radersma gebouwd orgel
(1842; uitgebreid in 1861 door W. Hardorff en gerestaureerd in 1972). Op het kerkhof
bevindt zich een grafteken in de vorm van een gebroken zuil op postament.
De Geref. kerk (naast Legedijk 29) is een recht gesloten zaalkerk uit 1884. De
huidige rechter zijgevel dateert uit 1890 en de deels opengewerkte dakruiter uit 1908.
De voorm. pastorie (Legedyk 14) is in 1908 gebouwd.
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Woonhuizen. Het grote eenlaags huis Zwettewei 66-68 dateert uit circa 1840 en
heeft een ionische deuromlijsting en aan de achterzijde een souterrain. Legedyk 10
is een eenlaags woning met zadeldak tussen topgevels en

Tirns bij Scharnegoutum, Amerikaanse windmotor

de jaartalanker ‘1851’. Uit circa 1880 dateert Zwettewei 60, een eenlaags huis met
hoger opgetrokken middenrisaliet. Het in 1916 gebouwde eenlaagspand Zwettewei
44 heeft ook een verhoogd gevelgedeelte.
Boerderijen. De in 1871 gebouwde kop-hals-rompboerderij Legedyk 8 heeft een
onderkelderd voorhuis. Legedyk 2 is een boerderij met dwars geplaatst voorhuis met
dakkapel en balkon, gebouwd in 1878. De stelpboerderij Swettehiem (Blankendalwei
16) dateert uit circa 1900.
De voorm. zuivelfabriek met directeurswoning (Legedyk 30-32), gelegen aan de
Zwette, dateert uit 1897 en vertoont chaletstijl-elementen naar plannen van H.G.
Boomstra en S.Th. Dotinga.
Tirns (Turns). Dit terpdorp ten westen van Scharnegoutum is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Terpstrjitte 14) is een driezijdig gesloten zaalkerk
voorzien van een geveltoren met opengewerkt achtkant en koepeldak. De kerk werd
in 1699 gebouwd door Oeds Yges in opdracht van grietman D.G. Burmania, ter
vervanging van een voorganger. De huidige westgevel met geveltoren is uit 1827.
Syte Eeblis vervaardigde met Johannes Jans de preekstoel (1699). Met Paulus Johans
vervaardigde Syte Eeblis in 1699 de overige inventaris waaronder een overhuifde
herenbank, een herenbank, het doophek en twee familiebanken. Verder bevat de kerk
een door Bakker & Timmenga
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Schiermonnikoog, Dorp vanuit het zuidoosten

gebouwd orgel (1909), afkomstig uit de Geref. kerk van Oppenhuizen (overgebracht
in 1999). De grote Amerikaanse windmotor aan de Franeker vaart (bij Thaborwei 8)
dateert uit 1921. Deze molen van het merk Hercules bestaat uit een gesloten betonnen
onderbouw, een stalen vakwerktoren, een windrad met dertig bladen en twee
windvanen.

Schiermonnikoog (Skiermûntseach)
(gemeente Schiermonnikoog)
Waddeneiland, ontstaan in de vroege middeleeuwen, genoemd naar de eerste
eigenaars, de in het grijs (schier) geklede monniken van het cisterciënzerklooster
Klaarkamp bij Rinsumageest, die hier een uithof stichtten. De 13de-eeuwse kapel
van de oorspronkelijk meer westelijk gelegen tot nederzetting uitgegroeide uithof
werd in 1465 tot parochiekerk verheven. In 1580 kwam het eiland als domeingoed
aan Friesland en in 1638 kreeg Johan Stachouwer het als hoge heerlijkheid in bezit.
Hij stichtte er het huis Binnendijken. Stormvloeden in 1717 en 1720 overspoelden
de oorspronkelijke nederzetting, waarna deze werd verlaten. De laatste resten van
de kerk en de huizen zijn in 1757 gesloopt. Vanaf 1756 stichtte men meer oostelijk
een nieuw dorp, Schiermonnikoog, waaromheen zich in de loop der tijd een
hoefijzervormige ring van hoge duinen vormde. In de 18de eeuw waren de koopvaardij
en de walvisvaart de belangrijkste bronnen van bestaan. Na de verkoop van het eiland
door de familie Van Starkenborch Schachouwer aan mr. J.E. Banck in 1859, liet deze
aan de zuidzijde een nieuwe zeedijk aanleggen (1860; verhoogd in 1963 en 1987).
In 1892 ging het eiland over aan graaf H. von Bernstorff-Wehningen en in 1945
kwam het aan de Staat der Nederlanden. Een in 1959 aangelegde stuifdijk beschermt
de kwelders aan de oostzijde. Schiermonnikoog is een streekdorp dat ook Oosterburen
wordt genoemd. Karakteristiek is de regelmatige verkaveling langs drie evenwijdige
wegen of streken. De Middenstreek en de Langestreek zijn van elkaar gescheiden
door een breed soort brink. De Langestreek zet zich oostwaarts voort, voorbij de
kerk in de richting van Huis Rijsbergen. Het strandhotel uit 1885, dat in 1923 door
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duinafslag in zee stortte, vormde met Hotel Van der Werff - in het dorp - de basis
van de toeristische ontwikkeling. In de noordwestelijke duinen werden veel
recreatiewoningen gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het dorp aan de
zuidwestzijde enige nieuwbouw. Het dorp Schiermonnikoog (Oosterburen) is een
beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Ds. H.W. Hundlingiuspad 8) is een recht gesloten zaalkerk
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Schiermonnikoog, Hotel Van der Werff

met geveltoren, gebouwd in 1866 ter plaatse van een voorganger uit 1762. De
torenopbouw met naaldspits werd in 1908 toegevoegd. Hierin hangt een door Jacob
Noteman gegoten klok (1649). Het interieur is in 1967 vernieuwd. Tot de inventaris
behoren een preekstoel uit 1866, een orgel uit circa 1895 en een uit Musselkanaal
(Gr.) afkomstig doopvont. Op het kerkhof ligt een uit de oude kerk afkomstige zerk
(1658) voor Gertie Cornelis, vrouw van Petrus Marswal, tonnen- en convooimeester
van Friesland. Verder bevinden zich hier een grafsteen voor W. Dijk († 1904),
directeur van de zeevaartschool, en een graf met hardstenen postament voor N.J. van
der Worm († 1863), vervaardigd door Switters en Terpstra. De oude voorm. pastorie
(Nieuwestreek 2) dateert uit circa 1866.
De R.K. St.-Egbertuskerk (Badweg 69) is een kleine kruiskerk met dakruiter en
portiek, gebouwd in 1914-'15 naar een ontwerp met rationalistische details van A.Th.
van Elmpt. De kerk bevat het originele meubilair met kerkbanken en biechtstoel.
Hotel ‘Van der Werff’ (Reeweg 2) bevat in de kern delen van het in 1726 gebouwde
recht-, raad- en posthuis. Dit gebouw werd rond 1830 ingericht tot pension (De Boer).
S. van der Werff liet het pand in 1914-'15 verbouwen en vergroten naar plannen van
J. van Lenning. In de gelagkamer bevindt zich de gevelsteen van het rechthuis, met
het wapen van de familie Stachouwer. Schuin tegenover het hotel staan twee
walviskaken.
Het raadhuis (Nieuwe Streek 5) is een eenlaagspand met neoclassicistische details,
gebouwd in 1857 naar plannen van A. Raadsma. Sinds 1979 maakt het deel uit van
het nieuwe gemeentehuis.
De openbare lagere school ‘De Aude Schuele’ (Badweg 1) is een tweeklassige
school met onderwijzerswoning (Badweg 3) uit 1915.
Huis Rijsbergen (Het Kanaal 2), ook ‘De Borch’ genoemd, is een fors landhuis,
gebouwd in 1757 voor Tjarda van Starkenborch Stachouwer, heer van Rijsbergen,
ter vervanging van het huis Binnendijken. Rond 1860 kreeg het zijn huidige aanzien
met neoclassicistische ingangspartij en flankerende dwarse aanbouwen. Momenteel
dient het als jeugdherberg.
Woonhuizen. De oudste woningen in Oosterburen zijn Middenstreek 27 (1721)
en Marten (Middenstreek 60; 1724). De meeste woningen stammen van na 1756 en
werden mogelijk gebouwd door timmerman Marten Lammerts. Het zijn diepe
eenlaagspanden, die doorgaans bestonden uit twee ruggelings tegen elkaar geplaatste
kamers. Inwendig liep langs de ene zijmuur een gang met ter plaatse van een
verbreding een kookplaats. Langs de andere lage zijgevel (laagwand) waren de
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bedsteden geplaatst. De schouw stond tegen de geknikte tuitgevel en tussen vooren achterkamer lag de opgang naar de zolder. De huizen hadden niet zelden een
dubbele bewoning, waartoe voor en achter het huis een pad liep, zoals bij de
Langestreek en Langestreek om'e Noord. Goed bewaard gebleven zijn Langestreek
26 (1758), 52 (1759) en 54 (1759). Diverse van de tussen Middenstreek en Voorstreek
gebouwde huizen hebben aan de zijde van de Voorstreek een uitgebouwde kamer,
een zogeheten ‘lytj hús’ (Lithuus), die als zomerkamer werd gebruikt. Voorbeelden
hiervan zijn Middenstreek 5 en 49. Het in 1762 gebouwde en rond 1975 verbouwde
huis Pathmos (Langestreek 1-3) bevat mogelijk een 18de-eeuws bedschot. Andere
voorbeelden van 18de-eeuwse woningen zijn Middenstreek 24 (1774) en Langestreek
40 (1794). Bij het huis Schierstins (Voorstreek 36) is de trapgevel in 1926 met oudere
baksteen opnieuw opgetrokken ter vervanging van een gevel uit 1806. Het interieur
bevat onder meer een tegeltableau met oorlogsschepen (1779). Van recenter datum
zijn het huis Langestreek 18 (circa 1860) en het winkelpand Middenstreek 12 (1927).
De in 1949-'50 gebouwde huizen Langestreek 10-14 en Langestreek 22 zijn moderne
kopieën van het traditionele woningtype.
Recreatiewoningen. Op Schiermonnikoog staan enkele vermeldenswaardige
vooroorlogse zomerwoningen. De in 1917 voor dhr. Timmer gebouwde woning Enno
(Badweg 43) is opgetrokken met asbestcementplaten en beton. De woningen Opduin
(Badweg 30; 1913) en Anagber (Badweg 115; 1917) zijn beide rond 1920 op hun
huidige plaats herbouwd. De toenmalige eigenaar van het eiland, graaf Von
Bernstorff-Wehningen, bepaalde dat de huizen in de duinen rieten daken moesten
hebben. Voorbeelden van huizen met rieten daken zijn Tirelire (Badweg 16; circa
1925), Efkes lins (Vuurtorenpad 26; circa 1930), De Bungalow (Vuurtorenpad 22;
circa 1930), De Orebijt (Badweg 18; 1937) en De Horst (Vuurtorenpad 24); het
laatste is rond 1936 gebouwd naar plannen van P. Venstra.
Vuurtorens. De vuurtoren Vuurtorenpad
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Schiermonnikoog, Recreatiewoning Enno

28 bestaat uit een ronde conische romp van acht bouwlagen met dubbele balustrade
en een lichthuis met koepel en draailicht. De bepleisterde bakstenen toren met
hardstenen voet en ingangsomlijsting verrees in 1853-'54 naar plannen van H.G.
Janssen. De vuurtorenwachterwoningen (Vuurtorenpad 30-32) dateren uit circa 1880.
De oorspronkelijk identieke voorm. vuurtoren Karrepad ong. dateert eveneens uit
1854. Deze vuurtoren werd in 1911 buiten gebruik gesteld en tussen 1950 en 1992
als watertoren gebruikt. Op de met koper beklede koepel bevindt zich een beeld van
een schiere monnik (1950), naar ontwerp van architect J. Glastra.
De bunker Wassermann (Prins Bernhardweg ong.) is op de Friese eilanden het
best bewaarde overblijfsel van een rond 1943 gebouwde Duitse Marineflakbatterie.

Schiermonnikoog, Recreatiewoning De Orebijt

De begraafplaats ‘Vredehof’ (Reddingsweg ong.) werd in 1917 gesticht als laatste
rustplaats voor aangespoelde oorlogsdrenkelingen uit de Eerste Wereldoorlog en
deed als zodanig ook dienst in de Tweede Wereldoorlog. Ook de stichter van het
kerkhof, S. van der Werff († 1955), ligt hier begraven. Het baarhuisje uit 1925 is
ontworpen door K. Kuiper.

Sexbierum (Seisbierrum)
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan in de 8ste eeuw op een kwelderwal en oorspronkelijk door een
wadgeul gescheiden van Pietersbierum. Rond de kerk kwam een dorpskern tot
ontwikkeling met huizen voor ambachts-, koop- en zeelieden. De belangrijkste wegen
waren het Tsjerkepaed en de Alde Buorren, het pad naar de Sexbierumervaart,
oorspronkelijk de (hierboven genoemde) wadgeul. In aansluiting op deze vaart groef
men rond 1500 in noord-zuid-richting een vaart parallel aan de Alde Buorren. Het
pad langs deze dorpsvaart ontwikkelde zich tot de belangrijkste doorgaande weg
(Kade, Nye Buorren, Tsjerk Hiddesstrjitte). Door demping van de vaart in 1961
ontstond een brede dorpsstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is Sexbierum aan de
zuidzijde uitgebreid.
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De Herv. kerk (Tsjerkepaed 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Sixtus, is een
gepleisterde eenbeukige kerk met halfrond gesloten koor en een toren van vijf
geledingen met ingesnoerde spits. In de 13de eeuw kwamen kort na elkaar een
tufstenen kerk en toren tot stand. In de noordgevel zijn de oorspronkelijke met
kraalprofielen omlijste rondboog vensternissen nog zichtbaar. Twee laat-gotische
ingangen (begin 16de-eeuw) gaan schuil onder de in 1772 aangebrachte bepleistering
van het schip. De noordelijke dwarsarm van het door de kloosterlingen van
Kloosterlidlum in de 15de eeuw aangebrachte transept, werd in 1772 vervangen door
een consistoriekamer annex schoolruimte; de zuidelijk dwarsarm werd gesloopt. De
toren is in 1905 beklampt. Erin hangt een door Geert van Wou en Johan Schonenborch
gegoten klok (1513).
Het kerkinterieur is in 1866 gestuct door J.E. Martens, nadat in 1861 het koor bij
de kerkruimte was getrokken. De belangrijkste inventarisstukken zijn de rijk versierde
preekstoel in Lodewijk XV-stijl en het bijbehorend doophek, in 1768 vervaardigd
door Johannes George Hempel. Van zijn hand is ook de eikenhouten betimmering.
De orgelkast is in 1767 vervaardigd door A.A. Hinsz en wordt bekroond door drie
beelden naar ontwerp van Johannes George Hempel; het instrument is in 1924
vernieuwd door Bakker & Timmenga met behoud van enig pijpwerk uit 1767.
De pastorie (De Terp 1) is een eclectisch middenganghuis uit circa 1860. Geref.
kerken. De voorm. Geref. kerk Achterom 2 is een recht gesloten, neogotisch
zaalgebouw uit 1882. Het heeft dienst gedaan tot de opening van de Geref. kerk
Tsjerk Hiddesstrjitte 25. Deze T-vormige kerk met terzijde geplaatste toren en
expressionistische details dateert uit 1927.
De voorm. Chr. lagere school (De Terp 3) is rond 1900 gebouwd als een
drieklassige school met neorenaissance-detaillering. De naastgelegen gepleisterde
onderwijzerswoning en Geref. pastorie (De Terp 5 en 7) dateren uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Mogelijk 18de-eeuws zijn de huizen Alde Buorren 1 en 3. Een
gevelsteen met de afbeelding van een zeilboot in de gevel van nummer 3 verwijst
naar de zeelieden die voorheen in dit dorp woonden, zoals luitenantadmiraal Tsjerk
Hiddesz. Jonkvrouwe Collot d'Escury liet in 1857 de Walburgastate (Walburgastrjitte
14) bouwen, een eclectische herenhuis met houten veranda. Dit oorspronkelijk binnen
de grenzen van Pietersbierum gelegen
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Sexbierum, Windmolen De Korenaar

pand is van 1903 tot de opheffing van de gemeente Barradeel in 1984 als gemeentehuis
in gebruik geweest. Het huis Adelen (Latsmaleane 10) is een wit gepleisterd eclectisch
herenhuis, gebouwd rond 1860 op de plaats van het voormalige huis Adelenburgh.
Windmolen ‘De Korenaar’ (Hearewei 30) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen op een met hout beklede onderbouw. De molen werd in 1868 na brand
herbouwd als koren- en pelmolen. In 1933 is de pellerij verwijderd. In 1995 heeft
de laatste restauratie plaatsgevonden.
Het poortgebouw van de Liauckemastate (bij Liauckemalaan 2), gelegen ten
noorden van Sexbierum bij het deels omgrachte stateterrein, dateert uit 1604. Het is
opgetrokken in verschillende steenformaten en heeft een zadeldak tussen
schoudergevels, voorzien van toppilaster en duivengaten. De ingangsgevel bevat een
wapensteen. De in 1824 gesloopte state had mogelijk een 13de-eeuwse stins als kern.
Op het omgrachte terrein staat nu de kop-hals-rompboerderij Liauckamalaan 2 uit
1862, met een deels onderkelderd voorhuis, een met riet gedekte schuur, een stookhok
en een gedeeltelijk 19de-eeuwse daglonerswoning (Liauckamalaan 4).
Boerderijen. In de omgeving van Sexbierum liggen enkele interessante boerderijen.
De Eelsma State (Hoarnestreek 7) is een 19de-eeuwse boerderij van het
hoekplaatstype. De met dwars voorhuis opgezette kop-hals-rompboerderij
Frjentsjerterdyk 1 dateert uit 1853; het interieur bevat de originele neoclassicistische
betimmering. Rond 1875 gebouwd is het gepleisterde dwarse voorhuis van de
boerderij Vredenoord (Latsmaleane 3). De kop-hals-rompboerderij Latsmastate
(Latsmaleane 1) heeft een groot wit gepleisterd eclectisch voorhuis uit circa 1880,
voorzien van pilasters, balustrade langs de dakvoet en decoratieve opzetstukken
boven de vensters. De boerderij staat op het deels omgrachte terrein van een
voorganger. Eveneens in eclectische vormen uitgevoerd is de stelpboerderij
Frentsjerterdyk 16 uit 1892.
Pietersbierum (Pitersbierrum). Dit terpdorp ten zuidwesten van Sexbierum is
in de 8ste eeuw ontstaan op een kwelderwal. Het dorp is genoemd naar de apostel
Petrus, aan wie oorspronkelijk de kerk gewijd was. De Herv. kerk (Tsjerhôfspaed 1)
is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
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Sexbierum, Poortgebouw Liauckemastate

een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De neoclassicistische kerk
kwam in 1845 tot stand naar ontwerp van Th.A. Romein ter plaatse van een in 1843
afgebrande voorganger. De toren met neogotische elementen verrees in 1878. De
bouwdata zijn vastgelegd op gevelstenen in de koormuur en naast de kerkdeur. Het
interieur wordt gedekt door een gestuct houten gewelf. De kerk bevat een wit
geschilderde preekstoel versierd met blauwe en gouden biezen. Rond de kerk ligt
een verhoogd kerkhof met drie gietijzeren toegangshekken uit circa 1870. De voorm.
pastorie (Tsjerkhofspaed 3) bestaat uit een restant van een mogelijk 18de-eeuwse
havezate - die in 1890 deels in vlammen is opgegaan - en een in 1891 opgetrokken
bouwdeel in neorenaissance-stijl met overhoekse toren. Interessante boerderijen bij
het dorp zijn de kop-hals-rompboerderijen ‘Gerbrandastate’ (Hoarnestreek 7-9; 1858)
en Hoarnestreek 2 (circa 1875), met vrijstaand bakhuisje, en verder de stelpboerderijen
Hearewei 6 (circa 1880) en Hearewei 16 (circa 1870); de laatste met ingangsomlijsting
en zaadzoldervensters in de als risaliet uitgebouwde voorgevel.
Oosterbierum (Easterbierrum). Dit terpdorp ten noordoosten van Sexbierum is
ontstaan in de 8ste eeuw op een kwelderwal. Als gevolg van de doorsnijding van het
dorp door de voormalige vaart naar Tzummarum staat de kerk niet in het centrum
maar aan de zuidzijde van het dorp. De Herv. kerk (Haerdawei 1), oorspronkelijk
gewijd aan
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St. Georgius, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde
consistorie en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Het westelijke
deel van het schip kwam waarschijnlijk rond 1200 tot stand, het oostelijke deel in
de 14de eeuw. In de 16de eeuw heeft men het schip verhoogd en de grote
spitsboogvensters aangebracht. Tegen de zuidgevel staat een laat-gotisch portaal met
een rood gepleisterde omlijsting voorzien van een davidster in het boogveld. In de
16de eeuw verrees ook de toren, die tot 1766 een stenen spits had. De in 1990
gerestaureerde toren bevat een door Petrus Overney gegoten klok (1709). De
consistorie aan de zuidzijde van de kerk dateert blijkens de jaartalankers uit 1709.
De noordingang is uit 1860, het jaar waarin tevens de, inmiddels weer verwijderde,
bepleistering van het interieur werd aangebracht.
Tot de inventaris behoren een rijk versierde preekstoel met doophek (1713)
vervaardigd door Jaan Oenema. De lezenaar, zes gezangborden, enkele mannenen
vrouwenbanken met gesneden zijstukken en een tweevoudig overhuifde herenbank
met het wapenschild van de familie Idsenga zijn mogelijk ook van zijn hand. Het
door L. van Dam & Zn. gebouwde orgel (1868) staat op een orgelgalerij met een
wand van schotwerk en getordeerde kolommen. In het koor ligt een grafzerk uit
1747. De Geref. kerk (De Terp 10) is een eenvoudige recht gesloten zaalkerk uit
1888 met een door pilasters gelede voorgevel met eclectische en neogotische details.
De naastgelegen pastorie dateert uit dezelfde tijd.

Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. In de 19de-eeuws vond een lintvormige
uitbreiding plaats langs de Aesgewei en It Lange Ein.
De Herv. kerk (It Lange Ein 44) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De in 1872 gebouwde kerk vertoont
eclectische elementen. In de geveltoren hangt een door Geert van Wou II en Johan
ter Steghe gegoten klok (1540). De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd
orgel (1903).
Woonhuizen. Rond 1890 gebouwd is het middenganghuis It Lange Ein 46. Het
deels in kalkzandsteen opgetrokken tweelaags huis It Lange Ein 11 met plat dak
dateert uit circa 1910. Aesgewei 20-26 is een rij arbeiderswoningen uit circa 1920.
Zakelijk-expressionistische vormen vertoont het huis Ljocht en Skaed (It Lange Ein
17) uit circa 1930. Het in die tijd in vakwerkbouw uitgevoerde pand Aesgewei 60 is
mogelijk gebouwd als noodwoning.
De ophaalbrug over de Sijbrandabuurstervaart (bij Aesgewei 2) is een houten
brug uit 1865, ingrijpend gerestaureerd in 1974 en 1999.
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De voorm. coöperatieve zuivelfabriek

Sibrandabuorren, Herv. kerk

Tersoal bij Sibrandabuorren, Herv. kerk

‘De Lege Geaen’ (Aesgewei 2) is opgericht in 1891. Het representatieve hoofdgebouw
dateert uit circa 1930. De eenlaags directeurswoning (Aesgewei 4) met haakse uitbouw
en jugendstil-vormen dateert uit circa 1910.
Het trafohuisje (bij Aesgewei 2) dateert uit circa 1930 en is uitgevoerd in
expressionistische stijl.
Tersoal (Terzool). Dit terpdorp ten noordoosten van Sibrandabuorren is ontstaan
in de middeleeuwen. De Herv. kerk (Koumelkerspaed 1) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een 14de-eeuwse zadeldaktoren van twee geledingen. De waarschijnlijk
middeleeuwse kern van de kerk is in 1838 ommetseld. De stelpboerderij ‘Scheltinga
Zathe’ (Westerein 2) is rond 1875 gebouwd. Aan de rechterzijde bevindt zich een
melkkelder. De Geref. kerk (Westerein 5) is een recht gesloten zaalkerk uit 1913.

Sint Annaparochie (Sint Anne)
(gemeente Het Bildt)
Wegdorp, aanvankelijk Altoenae genoemd en ontstaan in de 16de eeuw nadat het
laatste deel van de Middelzee in 1505 was ingepolderd (Het Bildt). Bij de kruising
van de Noordervaart en de Middelweg ontstond langgerekte bebouwing. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en zuidzijde uitgebreid.
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De Herv. kerk (Van Harenstraat 1) is een achthoekige centraalbouw met tentdak
en achtkantige opengewerkte dakruiter met koepeldakje op een gemetselde
onderbouw. Deze kerk in classicistische stijl verrees in 1682 op initiatief van grietman
Willem van Haren naar voorbeeld van de rond 1600 gebouwde Herv. kerk van
Willemstad en verving een vroeg-16de-eeuwse voorganger. Aan de noordzijde
bevinden zich een kleine traptoren en een achtzijdige grafkapel van de familie Van
Haren-Hemmema. De ingangen met zandstenen ionische toegangspoortjes zijn
verschillende malen verplaatst. Bij de restauratie in 1937-'41 zijn zij teruggeplaatst
naar de oorspronkelijke plek en voorzien van portalen. De vensters hebben in 1940
bakstenen montants gekregen. De kerk was eerder in 1846-'47 onder leiding van Th.
Romein hersteld.
Inwendig wordt de gemetselde onderbouw van de dakruiter gedragen door vier
dorische zuilen, met daartussen een vierzijdig houten gewelf. De deuren van de
grafkapel zijn voorzien van koperen gietwerk en doodssymboliek daarboven. De
kerk bevat een zwart marmeren epitaaf voor de stichter Willem van Haren († 1708)
en zijn echtgenote Elisabeth Hemmema († 1688). Tot de inventaris uit circa 1700
behoren een bijzonder rijke preekstoel in Lodewijk XIV-vormen - met allegorische
vrouwenfiguren op de kuippanelen -, een doophek en de herenbank van de familie
Van Haren-Hemmema. Het orgel is in 1727 gebouwd door Johannes Radeker.
Overige kerken. De Doopsgez. kerk (Statenlaan 10) is een recht gesloten
neoclassicistische zaalkerk uit circa 1860, die rond 1950 een nieuwe voorgevel kreeg.
De bijbehorende pastorie (Statenlaan 8) is een eclectisch middenganghuis. In 1926
gebouwd is de Geref. kerk (Van Harenstraat 67), een kruisvormige kerk met portaal,
uitgevoerd naar een ontwerp met expressionistische invloeden. De R.K. Vicarie
Verrijzenis des Heren ‘De Skûl’ (J.J. Costerstraat 1) is een moderne blokvormige
zaalkerk met bijbehorend zusterhuis, gebouwd in 1958-'59 naar ontwerp van P.
Starmans.
De voorm. lagere school (Wassenberghstraat 2) is een sober schoolgebouw in
neoclassicistische vormen. Het in 1819 gebouwde pand is in 1830 uitgebreid met
een aangebouwde onderwijzerswoning.
Het voorm. gasthuis ‘De Vlaswiek’ (Middelweg-West 160) is een E-vormig
eenlaagspand met midden- en hoekrisalieten, gebouwd in 1906 in late
neorenaissance-stijl.
Het raadhuis (Van Harenstraat 47) is een eenlaagspand met toegangstrap en
gebroken schilddak, gebouwd in 1927 in expressionistisch vormen. De geveltop van
de risalerende middenpartij draagt het gemeentewapen van Het Bildt.
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De boerderij Middelweg-Oost 157 is een boerderij van het kop-hals-romptype.
Het voorhuis met zadeldak tussen topgevels, bekroond door schoorstenen met borden,
dateert volgens de gevelankers uit 1768.
Woonhuizen. Het neoclassicistische eenlaags herenhuis Van Harenstraat 24 stamt
uit circa 1850. Het dwarse woonhuis Van Harenstraat 26 heeft een voorgevel in
eclectische vormen uit circa 1860.
Het urinoir (tegenover Stadhoudersweg 1), een sober bakstenen gebouwtje met
expressionistische details, is gebouwd rond 1935.
De Alg. begraafplaats (Middelweg-Oost ong.), aangelegd in 1875 en vergroot in
1934, heeft een decoratief ijzeren toegangshek.
Strandhuis ‘Den Bildtpollen’ (Schuringaweg 63), gelegen ten noorden van Sint
Annaparochie, is een blokvormig eenlaagspand met grote dakerker, in gebruik als
woonhuis annex vergaderzaal van het zeewerend landschap. Het is gebouwd in 1899
in neorenaissance-stijl naar ontwerp van H. Buwalda ter vervanging van het oude
Dijks- of Contributiehuis, en in 1927 vergroot.
De voorm. openbare lagere school (Nieuwebildtdijk 292), gelegen ten noorden
van Sint Annaparochie is een drieklassige gangschool uit 1902 met
neorenaissance-elementen. De school is via een tussenlid verbonden met de gelijktijdig
gebouwde onderwijzerswoning.
Boerderijen. Ten noorden van Sint Annaparochie liggen verschillende interessante
boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Oudebildtdijk 433 heeft een wit geschilderd
voorhuis met topgevels bekroond door schoorstenen. Boven de waarschijnlijk
laat-18de-eeuwse omlijste ingang in de lange gevel is een dakkapel geplaatst. De
schuur is met riet gedekt. De boerderij Fonteinplaats (Oudebildtdijk 435) is een
boerderij van het hoekplaatstype en is in 1854 verbouwd naar ontwerp van A.W.
Boorsma. De stelpboerderij De Haanburg (Oudebildtdijk 331) dateert uit circa 1870
en is voorzien van een middenrisaliet met zaadzoldervensters. De vleugelmuur links
van het middenrisaliet heeft een kelderlicht, de rechter een inrijdeur. Schuringaweg
61 is een kop-hals-rompboerderij uit circa 1900, waarvan het woonhuis en de hals
een late neorenaissance-detaillering vertonen. Het blokvormig woonhuis uit 1907
van de boerderij Nieuwebildtdijk 327 is eveneens uitgevoerd in late
neorenaissance-stijl. De schuur is met riet gedekt.
Nij Althoenae. Dorp gelegen ten noorden van Sint Annaparochie aan de kruising
van de Stadhoudersweg en de Oudebildtdijk. Interessante kop-hals-rompboerderijen

Sint Annaparochie, Boerderij Fonteinplaats

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

271
zijn Stadhoudersweg 75, waarvan het voorhuis is voorzien van een klokgevel in
Lodewijk XV-stijl (1757), en Stadhoudersweg 80, waarvan het voorhuis is voorzien
van topgevels bekroond door schoorstenen. Bij de laatste bevindt zich aan de
linkerzijde een aankapping op zuilen, waardoor een veranda wordt gevormd. De
schuur is gedateerd ‘1771’. De Geref. kerk (Schuringaweg 20) is een kruiskerk uit
1927 met dakruiter en aangebouwde consistoriekamer. De pastorie (Schuringaweg
18), een villa uit circa 1910, vertoont decoratieve jugendstil-elementen.

Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
(gemeente Het Bildt)

Sint Jacobiparochie, Herv. kerk

Wegdorp, aanvankelijk Wijngaarden geheten en ontstaan in de 16de eeuw aan de
Middelweg, die in oost-west richting het kort na 1505 ingepolderde deel van Het
Bildt doorsnijdt. De bebouwing heeft zich met name rond de kerk nabij de kruising
van Oosteinde-Westeinde (Middelweg) en Zuideinde ontwikkeld. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Oosteinde 1) is een brede, dwars geplaatste zaalkerk voorzien
van een voorhal met klokkentoren. De neoclassicistische kerk werd in 1843 gebouwd
naar ontwerp van Th.A. Romein, ter vervanging van een vroeg-16de-eeuwse, in de
17de eeuw tot kruiskerk vergrote voorganger. Boven de hal met dorisch zuilenportiek
en fronton verrijst de klokkentoren met vierkante onderbouw en een open ronde
lantaarn met zes zuilen. De gepleisterde voor- en zijgevels zijn voorzien van een
decoratieve kroonlijst met metopen- en trigliefenfries. In de sobere, gesausde
achtergevel bevindt zich een stichtingssteen.
Het interieur met gestucte pilasters en vensteromlijstingen wordt gedekt door een
gestuct gewelf. De preekstoel uit de bouwtijd is weliswaar bewaard gebleven, maar
is in bruikleen afgestaan aan het museum van Schokland. Het orgel is gebouwd door
L. van Dam & Zn. (1844), met gebruik van elders afkomstige onderdelen van een
door Johan Spoorman vervaardigd orgel (1788). Onder de houten vloer in de kerk
en op het kerkhof ligt een aantal 17de-eeuwse grafzerken.
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Achter de kerk staat de pastorie (Georg van Saksenstraat 3), een eenlaags herenhuis
met omgaand zadeldak voorzien van hoekschoorstenen en boven de ingang een
smalle halsgevel in Lodewijk XV-stijl met het jaartal 1760.
Woonhuizen. Volgens de jaartalankers is Oosteinde 20, een diep pand met zadeldak
tussen tuitgevels, gebouwd in 1765. Oorspronkelijk bestond het huis uit meerdere
eenkamerwoningen. Bij het rond 1790 gebouwde diepe huis Oosteinde 11 is de
trapgevel nieuw opgetrokken. Oosteinde 57 is een middenganghuis uit circa 1910.
De serre tegen de rechterzijgevel bevat de oorspronkelijke, geometrisch verdeelde
vensters en kleurige jugendstil-tegels. De in 1914 naar ontwerp van A. Bijlsma
gebouwde villa Oosteinde 106 vertoont decoratieve jugendstil- en
chaletstijl-elementen. Oosteinde 38 is een villa in nieuw historiserende stijl, gebouwd
in 1915 naar ontwerp van G.J. Veenstra voor de arts Tj. Wassenaar. Het forse eenlaags
huis heeft een hoge zolderverdieping onder het afgewolfde zadeldak, waarop een
zeszijdige lantaarn is geplaatst. Het interieur is grotendeels oorspronkelijk met op
de begane grond de wachtkamer, behandelkamer en apotheek. De glas-in-loodvensters
van het trappenhuis hebben figuratieve voorstellingen. Het gelijktijdig gebouwde
koetshuis is verbouwd tot garage.
Van de voorm. boerderij Kadal 2 resteert het dwars geplaatste, brede voorhuis
met op de topgevel de jaartalankers ‘1849’. In het verlengde bevindt zich een smal
bouwdeel, dat dienst heeft gedaan als cichorei-eest, gelet op de vuurplaats en
doorboorde tegels op de balklaag.
Pakhuizen. Het rond 1860 gebouwde graanpakhuis Zuideinde 44 is in 1920
vergroot. Het pakhuis Zuideinde 28, met zadeldak tussen tuitgevels, is gebouwd rond
1870. De gevels zijn opgetrokken van gele steen met boven de vensters wenkbrauwen
in rode baksteen.
Het molenaarshuis (bij Middelweg-Oost
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Sint Jacobiparochie, Openbare lagere school

225) is een herenhuis in eclectische stijl, gebouwd in 1881 als onderdeel van een
complex, bestaande uit een woonhuis, de korenmolen ‘De Welkomst’ en een boerderij
met schuur. De molen is na brand in 1975 niet weer opgebouwd. De boerderij is
vernieuwd.
Het café ‘De aardappelbeurs’ (Zuideinde 64) is een blokvormig gebouw met plat
dak. Bij een verbouwing in 1922, naar ontwerp van P. de Vries, kreeg het van
oorsprong 19de-eeuwse café met bijbehorende schuur het huidige aanzicht. Daarbij
is de bovenzaal toegevoegd en zijn de gevels bekleed en voorzien van steunberen in
zakelijk-expressionistische vormen.
De watertoren (G. van Swietenstraat 23) is een slanke toren van gewapend beton
met fors betonnen vlakbodemreservoir, gebouwd in 1957 naar ontwerp van jhr. A.P.
Wesselman van Helmond.
De Alg. begraafplaats (Zuideinde 78), aangelegd in 1875, heeft bij de toegang
een decoratief gietijzeren hekwerk.
De openbare lagere school (Oudebildtdijk 1093), gelegen ten noorden van Sint
Jacobiparochie, is in 1899 gebouwd ter vervanging van een schoolgebouw uit 1836.
De vierklassige gangschool in neorenaissance-stijl draagt op de kopse gevel het
wapenschild van de gemeente Het Bildt. Aan de noordzijde van de dijk ligt de
bijbehorende onderwijzerswoning (Oudebildtdijk 1096), een blokvormig pand met
gepleisterde gevelomlijsting.
De dijkwoning Oudebildtdijk 770, gelegen ten noorden van Sint Jacobiparochie,
is rond 1850 gebouwd en was oorspronkelijk eigendom van het Waterschap Oude
Bildt. Het eenlaagspand met schilddak is een goed voorbeeld van de vele 19de-eeuwse
dijkwoningen langs de Nieuwe- en Oudebildtdijk.
Het strandhuis van het zeewerend Waterschap Het Oude Bildt (Oudebildtdijk
1222), gelegen ten noordwesten van Sint Jacobiparochie is een rond 1880 opgetrokken
blokvormig tweelaags pand met schilddak en twee hoekschoorstenen.
Boerderijen. In de omgeving van Sint Jacobiparochie liggen interessante
boerderijen van verschillende typen. De kop-hals-rompboerderij Oudebildtdijk 1115
is één van de oudste boerderijen langs de dijk. Het voorhuis met zadeldak tussen
topgevels, waarbij de voorste van waterslagen en vlechtingen is voorzien, draagt de
jaartalankers ‘1699’. Oudebildtdijk 833 en Oudebildtdijk 835 zijn laat-18de-eeuwse
kop-hals-rompboerderijen; de laatste heeft een omlijste ingang midden in de lange
gevel. Een vroeg-19de-eeuws voorbeeld van hetzelfde type is de boerderij
Oudebildtdijk 976, die als één van de weinige buiten de oude (zee)dijk ligt. Het in
het midden onderkelderde voorhuis heeft een voorgevel met schouderstukken en een
(onleesbare) gevelsteen. Koudeweg 36 is een kop-hals-rompboerderij uit 1879. De
omlijste voorgevel bevat een zoldervenster met accoladeboog. 't Weeskind'
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(Oudebildtdijk 627) is een vroeg-19de-eeuwse boerderij van het hoekplaatstype met
een wit gepleisterd woonhuis met zadeldak tussen topgevels. De ingang bevindt zich
achter in het voorhuis, de kelder ligt onder de linker buitenhoek. Van hetzelfde
boerderijtype is Koudeweg 40, dat een kort voorhuis heeft en een schuur met de
jaartalankers ‘1815’. Boerderij Itaca (Oudebildtdijk 1056) heeft een blokvormig
onderkelderd eclectisch woonhuis uit 1876 voorzien van verhoogd middenrisaliet
met balkon. De in 1906 in late neorenaissance-stijl gebouwde stelpboerderij Oude
Bildtdijk 1016 heeft een onderkelderd middenrisaliet met boven de ingangspartij een
dakkapel met fronton en klauwstukken.

Sintjohannesga (Sint Jânsgea)
(gemeente Skarsterlân)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Het diende later als ontginningsas voor de
vervening van het omringende gebied. Na 1850 werd de zuidoostelijk van het dorp
gelegen Hoge Dijk bebouwd. Door verdichting van de lintbebouwing is
Sintjohannesga aan Rotsterhaule vast gegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog is bij
de kerk een dorpskern ontstaan en is het dorp in zuidoostelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Streek 112) is een moderne, recht gesloten zaalkerk voorzien van
een terzijde geplaatste, ongelede toren met opengewerkte klokkenstoel. De kerk is
in 1963 gebouwd ter vervanging van de afgebrande voorganger uit 1864.
De boerderij Streek 4, opgetrokken in 1896, heeft een dwars geplaatst voorhuis
in neorenaissance-stijl met bakstenen dakkapel.
Poldermolen ‘De Hersteller’ (Hoge Dijk 132) is een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap. De in 1857 gebouwde
molen legde samen met vijf andere molens de Groote Sintjohannesgaasterveenpolder
droog. De molen is voor het laatst in 1981 gerestaureerd. In 1931 is de bemaling
overgenomen door twee elektrische gemalen, het naastgelegen gemaal ‘De Grie’
(Hoge Dijk 130) en het grotere ‘Fjouwerhûs’ (Vierhuisterweg 27) in Vierhuis. Beide
gemalen vertonen invloeden van het expressionisme.
Rotsterhaule. Dit wegdorp ten
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zuidwesten van Sintjohannesga is ontstaan rond 1500 als ontginningsas voor de
vervening van het omliggende gebied. Interessante eenlaags woonhuizen zijn Streek
161 (1907), met een tot dakkapel opgetrokken middenrisaliet, en het houten huis
Streek 130 (circa 1930), met rieten schilddak en expressionistische vormen.
Voorbeelden van stelpboerderijen zijn de door H. Telgenhof ontworpen boerderij
Streek 151 (1926), met bakstenen dakkapel en bakhuisje, en de moderne boerderij
Boerestreek 7 (1939).
Ouwsterhaule (Ousterhaule). Wegdorp ten westen van Sintjohannesga. De Herv.
kerk (Jetze Veldstraweg 31) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een met
zink beklede houten geveltoren met ingesnoerde spits. De huidige kerk kwam in de
18de eeuw tot stand, kreeg een nieuwe westgevel met geveltoren in 1802 en werd
in 1877 ingrijpend gewijzigd. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel uit 1802
(met 17de-eeuwse delen), een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1880) en een
orgelgalerij op gietijzeren zuilen (1880) met een 18de-eeuwse balustrade. Verder
bevat de kerk enkele 17de-eeuwse zerken, waaronder die voor Ietje Aessen († 1648)
- hergebruikt voor predikant Sybrandes Sybersma († 1756) - en die voor Albertus
Schouwen († 1655). De stelphoerderij Jetze Veldstraweg 25 dateert uit circa 1880.
Ouwster-Nijega (Ousternijegea). Wegdorp ten westen van Sintjohannesga. Op
het omgrachte kerkhof (bij Jetze Veldstraweg 81) staat een houten klokkenstoel met
helmdak. De eerste klokkenstoel stond hier in 1735. De huidige stoel dateert uit 1902
en is in 1975 gerestaureerd. Erin hangt een klok uit 1340. De kop-rompboerderij
Jetze Veldstraweg 78, met onderkelderd voorhuis, dateert uit 1881.
Oldeouwer (Alde Ouwer). Wegdorp ten westen van Sintjohannesga. Op de
begraafplaats (bij Jetze Veldstraweg 109a) staat een wit geschilderde houten
klokkenstoel met helmdak. In de tweede helft van de 17de eeuw stond hier mogelijk
al een klokkenstoel. De huidige stoel is van later datum. Erin hangt een klok uit 1952.
Onder de klokkenstoel ligt een laat-16de-eeuwse grafzerk met daarop enkele jaartallen.
Rottum. Dit wegdorp ten oosten van Sintjohannesga is in de middeleeuwen
ontstaan als ontginningsbasis (Binnendijk) voor het omringende gebied. Op het
kerkhof (tegenover Binnendijk 26) staat een wit geschilderde 20ste-eeuwse betonnen
klokkenstoel met zadeldak. Erin hangt een mogelijk door Johan van Bomen gegoten
klok (1443). Al in 1732 stond hier een klokkenstoel. De bijbehorende kerk werd in
1791 afgebroken. Het eenlaags woonhuis Binnendijk 28 dateert uit circa 1915.
Interessante boerderijen zijn de kop-hals-rompboerderij Binnendijk 57 (1914),
waarvan het dwarse voorhuis een tot dakkapel opgetrokken middenrisaliet heeft, en
de stelpboerderij ‘Geertje Hoeve’ (Binnendijk 83; circa 1930).

Rottum bij Sintjohannesga, Boerderij Binnendijk 57

Rotstergaast. Dit wegdorp ten zuidoosten van Sintjohannesga is ontstaan op een
uitloper van een zandrug. De eenvoudige, driezijdig gesloten Herv. kapel (Schoterweg
11) dateert uit 1928. Op het kerkhof achter de kapel staat een houten klokkenstoel
met helmdak. In 1722 stond hier al een klokkenstoel. De huidige klokkenstoel is in
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1976 gerestaureerd. Interessante boerderijen zijn de stelpboerderijen ‘Nieuw Jagtlust’
(Schoterweg 7; 1870) en ‘Champignon’ (Snakkerburen 12; 1871), beide met een
deels onderkelderd woongedeelte, en de kop-hals-rompboerderij ‘Tsjongerswal’
(Schoterweg 12; circa 1935), die invloeden van het zakelijkexpressionisme vertoont.

Sint Nicolaasga (Sint Nyk)
(gemeente Skarsterlân)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op relatief hoog gelegen zandgronden. Waar
de weg vanuit Joure zich splitst naar Sloten en naar Lemmer ontstond rond 1850 de
dorpskern. Langs de uitvalswegen vormden zich lintbebouwingen; de bebouwing
langs de weg naar Sloten heeft zich begin 20ste eeuw verdicht. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en westzijde fors uitgebreid.
De Herv. kerk (Omloop 4) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
lage geveltoren met opengewerkte klokkenstoel en koepeldak. De kerk werd in 1721
gebouwd ter plaatse van een oudere voorganger. In de toren hangt een door Steven
Butendiic gegoten klok (1467), afkomstig uit Legemeer. Het interieur wordt gedekt
door een tongewelf. Tot de inventaris behoren een 17e-eeuwse preekstoel en een
door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1900). De pastorie (Schoolstraat 15) is een
eenlaags huis met hoger opgetrokken geveldeel, gebouwd in 1922.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Kerkstraat 14) is een driebeukige kruisbasiliek met
driezijdig gesloten koor en een polygonale doopkapel naast de toren van vier
geledingen met traptoren, omloop en spits. De neogotische kerk werd in 1885
gebouwd naar ontwerp van J.D. van der Weide, ter vervanging van een voorganger
uit 1833. De kerk is in 1969-'73 gerestaureerd onder leiding van H.J. van Wissen.
Het interieur wordt

Sint Nicolaasga, R.K. St.-Nicolaaskerk (1972)
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Sint Nicolaasga, Villa Doniastate

gedekt door kruisribgewelven en een stergewelf (viering). De kerk bevat een houten
grafleggingsreliëf (circa 1525), gesneden in de stijl van de Antwerpse school. Tot
de inventaris behoren verder een Joseph- en een Mariabeeld (18de-eeuw), een door
E. de Fernelmont gemaakt neogotisch hoofdaltaar (1897), een triomfkruis (1907) en
een grote Lourdesgrot (1933) naar ontwerp van H. Huitema. De gebrandschilderde
koorramen (1897) zijn vervaardigd door H. de Vos, de overige ramen door J.M.
Ydema (tweede kwart van de 20ste eeuw). Tot de bij of na de restauratie ingebrachte
inventaris behoren het door L. Ypma gebouwde orgel (1870) en het door atelier Brom
vervaardigde bronzen doopvont (1933).
Woonhuizen. Burgemeester B. van Welderen baron Rengers liet in 1870-'71 het
eclectische eenlaags huis Boschoord (Huisterheide 1) bouwen met souterrain en
verhoogd middendeel met overdekt bordes. Bij een verbouwing in 1909 is onder
meer een biljartkamer toegevoegd aan de rechterzijde. Voorbeelden van
laat-19de-eeuwse dwarse eenlaagspanden zijn Lemmerweg 24 (circa 1880) en
Kerkstraat 9 (1882), met portiek en dakkapel. Kerkstraat 11 is een blokvormig
eenlaags huis uit 1906. De langgerekte villa Wilhelminaoord (S. Hepkemalaan 20)
heeft een in imitatievakwerk uitgevoerde verdieping en vier uitgebouwde topgevels.
Naar ontwerp van H.H. Kramer kwam deze villa in 1907 tot stand in opdracht van
de freules Van Eysinga. De tuin in landschapsstijl is ontworpen door de freules en
hun broer jhr. mr. W.C.G. van Eysinga. De voorm. tuinmanswoning (S. Hepkemalaan
22) uit circa 1910 is ook door H.H. Kramer ontworpen. Blijkens een gevelsteen is
Kerkstraat 5-7, een deels gepleisterd eenlaags huis met topgevelgedeelten en late
jugendstil-elementen, in 1908 gebouwd door H. Rijpkema. De gepleisterde villa
Doniastate (De Rijlst 55-57) heeft een complexe plattegrond. De villa verrees rond
1910 voor H.L. Sixma baron van Heemstra, waarschijnlijk naar ontwerp van H.H.
Kramer. Erbij horen een gepleisterd koetshuis en een eenlaags woonhuis uit 1938.
Vroeg-20ste-eeuwse, deels gepleisterde eenlaagshuizen, opgetrokken circa 1910-'15
zijn S. Hepkemalaan 2 met wolfdak, Noed 9 met haakse uitbouw en het mogelijk
door H.H. Kramer ontworpen huis De Rijlst 28. Het deels gepleisterde eenlaags
hoekpand Stationsstraat 2 (circa 1920) is voorzien van een hoekportiek.
Boerderijen. De keuterij Lemmerweg 37-39 dateert uit de tweede helft van de
19de eeuw. Voorbeelden van stelpboerderijen zijn Westend 2 (1872) en Westend 13
(1872); de laatste met melkkelder en opkamer met bedstede. De boerderij S.
Hepkemalaan 7 heeft een villa-achtig voorhuis met rieten kap uit 1934. Ten noorden
van het dorp ligt de uit 1875 daterende kop-hals-rompboerderij Sypenstein (Breedijk
11) met onderkelderd voorhuis.
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De voorm. stoeterij ‘De Oorsprong’ (Huisterheide 7-11) werd in 1885 gebouwd
in opdracht van jhr. mr. C. van Eysinga. Het eenlaags gebouw heeft een middendeel
met dakkapel en aan weerszijden een iets terugspringende vleugel.
Het voorm. tramstation van de lijn

Sint Nicolaasga, Boerderij Westend 13

Joure-Lemmer (Stationsstraat 16) dateert uit circa 1895. Het tweelaags pand is
uitgevoerd met speklagen van gele baksteen en met een overstekend zadeldak.
Het voorm. slachthuis (Noed 2) uit circa 1925 is een eenlaagspand met haaks
topgevelgedeelte.
Idskenhuizen (Jiskenhuzen). Dit wegdorp ten westen van Sint-Nicolaasga is
ontstaan in de middeleeuwen op hoger gelegen zandgronden. Interessante boerderijen
zijn Lytse Buorren 18 (circa 1860), een keuterij met dwars geplaatst voorhuis, en
Mastersein 11 (circa 1900), een boerderij met haaks geplaatst, onderkelderd
woongedeelte. De Geref. kerk Bramerstraat 12 is een recht gesloten zaalkerk voorzien
van een dakruiter met ingesnoerde spits. De rond 1890 gebouwde kerk is circa 1920
aan de voorzijde gewijzigd. De pastorie (Bramerstraat 14) is een deels gepleisterde
villa met samengestelde kap uit circa 1910. Het voorm. kerkgebouw Masterein 12 is
een zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1935 en nu in gebruik is als zeil- en
surfschool.
Teroele. Klein vaartdorp ten westen van Sint-Nicolaasga. Op het omgrachte
kerkhof (Troelstraweg 14) staat een wit geschilderde houten klokkenstoel met
helmdak. Mogelijk stond hier al rond 1600 een klokkenstoel. De huidige stoel is een
in 1974 vernieuwde versie van een mogelijk uit 1723 daterende constructie. Erin
hangt een door Jan Burgerhuys gegoten klok (1614). De stelpboerderij Troelstrawei
31 (1929) vertoont expressionistische vormen.
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Doniaga (Dunegea). Wegdorp ten zuidoosten van Sint-Nicolaasga. Op het kerkhof
(Wielwei 27) staat een houten klokkenstoel met helmdak. Vermoedelijk stond hier
eind 17de eeuw al een klokkenstoel. De bijbehorende kerk werd begin 19de eeuw
gesloopt, nadat de zadeldaktoren al rond 1722 was afgebroken. De huidige
klokkenstoel dateert uit 1901 en is in 1986 gerestaureerd. Erin hangt een door Aernt
Butendiic gegoten klok (1460). De in 1896 gebouwde stelpboerderij Wielewei 9
heeft links onder het woongedeelte een melkkelder.

Sloten (Sleat)
(gemeente Gaasterlân-Sleat)

Sloten, Binnenstad vanuit het zuiden

Kleine stad, ontstaan in de 13de eeuw bij de kruising van de Ee en de handelsweg
van Stavoren naar Drenthe en Duitsland. Sloten kreeg mogelijk stadsrechten in 1384,
maar in ieder geval vóór 1426. De oudste bebouwing kwam tot ontwikkeling langs
Het Diep. De 13de-eeuwse omwalling werd in opdracht van Karel V grotendeels
geslecht in 1531. In 1581 begon men met de aanleg van een nieuwe omwalling,
bestaande uit drie bastions aan de westzijde. Dit sloot aan op het over gebleven deel
van de bemuurde wallen met daarin drie kleine muurtorens. Verder werden twee
landpoorten en twee waterpoorten gebouwd. Tussen 1850 en 1861 sloopte men de
landpoorten en groef men de omwalling deels af. De historische stadsstructuur en
het grachtprofiel met brede kades van Het Diep is goed bewaard gebleven. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam aan de oostzijde een kleine woonwijk tot stand en aan
de zuidzijde een jachthaven. In 1957 werd aan de noordzijde van de stad een rondweg
(Rûnwei) aangelegd. Sloten is een beschermd stadsgezicht.
De Herv. kerk (Heerenwal 52) is een vijfzijdig gesloten zaalkerk met
classicistische ingangsomlijsting en een houten dakruiter met ingesnoerde spits. De
kerk werd in 1647 gebouwd op de fundamenten van de St.-Janskapel. In de in 1843
vernieuwde dakruiter hangen een mogelijk 14de-eeuwse klok en een door Petrus
Overney gegoten klok (1681). Bij de restauratie in 1969-'71, onder leiding van J.J.M.
Vegter, heeft men de in de 19de eeuw gesloopte consistorie met klokgevel herbouwd.
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Het kerkinterieur wordt gedekt door een tongewelf met trekbalken, waarvan de
sleutelstukken zijn versierd met monstermaskers, acanthusbladeren en allegorische
figuren. Tot de midden-17de-eeuwse inventaris behoren een classicistische preekstoel,
het doophek en een herenbank van de familie Oosterzee (burgemeesters van Sloten).
Verder bevat de kerk een overhuifde en gemarmerde herenbank van de familie
Poutsma (1853). In de door Jan Harmensz. Kamp gebouwde orgelkast (circa 1712)
bevindt zich een door A. van Gruisen gebouwd orgel (1786) waarin delen van het
vroeg-18de-eeuwse pijpwerk zijn hergebruikt.
De R.K. St.-Fredericuskerk
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Sloten, R.K. St.-Fredericuskerk

(Kapelstreek 223) is een recht gesloten zaalkerk met lager portaal en aan de zuidzijde
een ongelede zadeldaktoren. Ter plaatse van een voorganger uit 1818 kwam de
huidige kerk in 1933 tot stand in traditionalistische vormen naar plannen van A.
Witteveen. De kerk is in 1994 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door een
spitsboog gewelf. De kerk bevat door J.M. Ydema geschilderde kruiswegstaties. De
voorm. pastorie (Kapelstreek 222) is eveneens in 1933 naar ontwerp van A. Witteveen
in traditionalistische stijl gebouwd. Een gevelsteen uit 1698 verwijst naar een
schuitenmakerij.
De Geref. kerk (Schoolstraat 105) is een recht gesloten zaalkerk met dakruiter,
gebouwd rond 1930 met traditionalistische invloeden. De kerk heeft een oudere,
smallere achteraanbouw.
Verdedigingswerken. Als onderdelen van de stadsomwalling zijn in 1581 de
Snekerwaterpoort (bij Kapelstreek 223) en de Lemsterwaterpoort (bij Bolwerk
Zuidzijde 81) gebouwd. Na diverse verbouwingen of vernieuwingen, onder meer in
1759 en 1821, zijn beide waterpoorten in 1918 gerestaureerd. Ze zijn opgetrokken
in gele baksteen en vormen een brug (of pijp) over Het Diep, met aan de veldzijde
een korfboogvormige doorgang en aan de landzijde een rondboogdoorgang. Beide
poorten zijn voorzien van een in zandsteen uitgevoerd stadswapen. Bij de
Lemsterpoort is tussen de water- en de landdoorgang een klein cachot gemaakt.
Restanten van de omwalling zijn nog zichtbaar aan de noord- en zuidzijde van de
stad. Op het bolwerk bij de Lemsterwaterpoort staat een windmolen (Bolwerk
Zuidzijde
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Sloten, Woonhuis Heerenwal 53

81). Deze in 1755 gebouwde achtkantige stellingkorenmolen heeft een bakstenen
voet, een met riet gedekte houten kap en romp en een door verticale stijlen gedragen
stelling. De molen is in 1992-'94 gerestaureerd.
Het voorm. stadhuis (Heerenwal 48) is een tweelaags dwarspand met zadeldak
tussen zijtopgevels en een haakse achtervleugel. Voor een mogelijk oudere kern
kwam in 1759 een voorbouw tot stand met pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl,
afgesloten door een segmentvormig fronton. De voorm. raadzaal op de verdieping
heeft een Lodewijk XVI-interieur, dat mogelijk dateert uit 1791, toen door stucwerker
Logeman het sierstucwerk - met onder meer het stadswapen en verbeeldingen van
de vier seizoenen - werd vernieuwd.
De voorm. stadswaag (Dubbelstraat 214) heeft een rond 1870 aangebrachte
neoclassicistische lijstgevel met daarachter een mogelijk 17de-eeuwse kern.
Woonhuizen. De aaneengesloten bebouwing aan weerszijden van Het Diep bestaat
voornamelijk uit diepe huizen met daartussen gangen, osendroppen. Het voorname
tweebeukige huis Heerenwal 53 is voorzien van maniëristische trapgevels. Het
tweelaags rechter gedeelte werd blijkens de jaartalankers in 1610 gebouwd, mogelijk
in opdracht van burgemeester Epeus Oos-
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terzee. De ingangsomlijsting met gebogen fronton heeft men in 1671 aangebracht.
Het linker gedeelte met souterrain en bel-étage kwam in hetzelfde jaar tot stand,
waarschijnlijk voor burgemeester Cyprianus Bruynsma. Vanaf 1790 diende het pand
als pastorie tot de restauratie in 1971, onder leiding van J.J.M. Vegter. Het interieur
van het oudste gedeelte bezit uit de bouwtijd een plafondschildering en een bedstede.
Van elders afkomstig zijn een 17de-eeuws poortje en een laat-18de-eeuwse
betimmering in een combinatie van Lodewijk XV- en XVI-vormen. Andere
voorbeelden van 17de-eeuwse panden zijn het huis Voorstreek 118 met een
gerestaureerde trapgevel uit 1644 en met onderkelderde opkamer, en Heerenwal 58
en Dubbelstraat 213 met trapgevels met toppilaster. Eenvoudiger 17de-eeuwse diepe
eenlaags huizen zijn Voorstreek 111, met de jaartalankers ‘1691’, en Heerenwal 54,
met de jaartalankers ‘1694’ en de datering ‘Anno 1789’.
De 18de-eeuwse diepe eenlaags huizen hebben veelal klokgevels met gedecoreerde
deklijsten, aanzetkrullen en bekroning, zoals: Lindengracht 8 (1731), Voorstreek
114 (1750), met opvallend grote decoratieve bekroning, Voorstreek 115 (circa 1750)
en het hoekpand Heerenwal 46 (1764) met gezwenkte bekroning. Het laatste pand
heeft een interieur in Lodewijk XVI-stijl met verwijzingen naar een boterhandelaar
als opdrachtgever. Gepleisterde voorbeelden zijn: Lindengracht 17 (1775) met
gezwenkte bekroning en het dubbelpand 't Botervat (Heerenwal 61; 1776). Het
eenlaagspand Heerenwal 60 uit 1767 was mogelijk tevens een boterpakhuis, gezien
de gevelsteen met een gekroond botervat. Het in 1776 gebouwde dwarse huis
Lindengracht 16 heeft een bakstenen dakkapel met natuurstenen beeldhouwwerk in
Lodewijk XV-stijl, afkomstig van een huis uit Lemmer. Eenvoudige 18de-eeuwse
eenlaags huizen met kroonlijst en dakkapel zijn: Heerenwal 59, Voorstreek 119 en
Voorstreek 109.
Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren het diepe eenlaagspand Lindengracht
13, met topgevel en nokanker ‘1825’, en de panden met gepleisterde lijstgevels van
Lindengracht 15 en Lindengracht 11 (circa 1850). In dezelfde periode werd de gevel
van het in de kern 17de-eeuwse diepe huis Voorstreek 116 gewijzigd in een
neoclassicistische lijstgevel. Uit circa 1880 dateert het eenlaags woon- en winkelpand
Koestraat 45; het dwarse eenlaags huis Baanweg 156-158 stamt uit circa 1890.
Schoolstraat 137-138 is een eenlaags dubbel woonhuis met speklagen, gebouwd
rond 1900. Het hoekpand Dubbelstraat 136 uit 1927 vertoont expressionistische
invloeden.

Sloten, Boerderij Spanjaardsdijk 25

Boerderijen. Binnen de stadsomwalling staan enkele voorm. stadsboerderijen,
zoals het 18de-eeuwse, onderkelderde pand Bolwerk Zuidzijde 87, met
gereconstrueerde houten schuur, de kop-rompboerderij Baanweg 96, met melkkelder
onder het woongedeelte, en de boerderij Achterom 103, waarvan alleen het
woongedeelte is behouden. Buiten de omwalling staat de in 1881 naar ontwerp van
H. Luiking gebouwde eclectische stelpboerderij Spanjaardsdijk 25 met melkkelder.
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Een onderkelderd voorhuis hebben de kop-rompboerderijen Wijckelerweg 179 (1879)
en Wijkelerweg 171 (1897), met bakhuis.
De voorm. herberg ‘De Zeven Wouden’ (Voorstreek 120) is een breed dwars huis
met forse dakkapel, dat waarschijnlijk begin 19de eeuw de huidige vorm heeft
gekregen.
Het trafohuisje (Haverkamp ong.) dateert uit circa 1930 en vertoont
expressionistische invloeden.

Sneek (Snits)
Stad, ontstaan op een hoogte, waar in de tweede helft van de 11de eeuw een, door
een gracht omgeven, stenen kerk werd gebouwd. Aan de zuidrand van de Middelzee
ontstond in de 12de eeuw een aantal binnenpolders (hemmen). De Hemdijk liep ten
noorden langs deze nabij de kerk ontstane nederzetting volgens het huidige tracé:
Wijde en Nauwe Noorderhorne, Marktstraat, Peperstraat, Nauwe en Wijde Burgstraat
en Oosterdijk. Ten zuiden van de Hemdijk groef men tussen de kerkgracht en het
Grootzand de Dijksloot, die als haven diende. Veranderingen in de afwatering maakten
in de 13de eeuw sluizen (zijlen) in de Hemdijk noodzakelijk; in het verlengde van
het Grootzand ontstond de Neltjeszijl met overslaghaven. Begin 13de eeuw stichtten
de kruisheren een klooster aan de noordzijde van de Hemdijk (Kruizebroederstraat).
Aan het eind van de 13de eeuw kreeg de nederzetting aan de oostzijde een gracht.
Dit maakte een nieuwe zijl in de Hemdijk noodzakelijk (Potterof Poortezijlen). Tussen
deze zijl en de Neltjeszijl verrees de stins Rodenburg (verwoest rond 1400). Door
het verdwijnen van de Middelzee gingen Geeuw, Hoogend, Singel en Oude Vaart
deel uitmaken van de nieuwe vaarverbinding tussen Staveren en Leeuwarden.
In 1427 kreeg Sneek het waagrecht en werd het een centrum voor de handel in
zuivelproducten, waarmee een bloeiperiode begon. De stadsrechten werden in 1456
vastgelegd. In de 15de eeuw ontstond ten zuiden van het Hoogend de ‘Nyestadt’ en
rond de Oosterdijk en het Kleinzand de ‘Uytbuyren’. Het geheel werd vanaf 1492
omwald en voorzien van een omgrachting. Verdere verbeteringen van de
verdedigingswerken volgden in de tweede kwart van de 16de eeuw en maakten Sneek
tot de enige geheel ommuurde stad van Friesland. Voor de handel in boter op Holland
werd aan het eind van de Geeuw een insteekhaven gegraven, de Kolk. Hierbij werd
in 1613 de Hoogendster Pijp of Waterpoort gebouwd. In 1661 kwam de trekvaart
met Leeuwarden tot stand. In 1713-'25 sloopte men grote delen van de stadsmuur.
Alleen de Waterpoort bleef in zijn geheel gespaard. In de 18de eeuw werd Sneek
een knooppunt in de binnenvaart en groeide de botermarkt uit tot de grootste van
Friesland.
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Sneek, Binnenstad vanuit het zuidoosten

Deze hernieuwde periode van bloei liep door tot in de eerste helft van de 19de eeuw.
Ter vergroting van de overslagcapaciteit kwam in 1864 aan de oostrand van de stad
de Jousterkade tot stand. Ten behoeve van de steeds groter wordende stoomboten die niet de stad in konden varen - legde men langs de stadsgracht vanaf 1878 de
Harinxma-, de Bothnia- en de Rienck Bockemakade aan en ten slotte in 1907 en
1915 de Prins Hendrikkade. Na 1840 kwamen straatwegverbindingen tot stand met
Leeuwarden (1842), Bolsward (1844) en Lemmer (1845). Belangrijk was de aanleg
in 1883 van de spoorlijn Leeuwarden-Sneek (in 1885 doorgetrokken naar Stavoren).
Als westelijke ontsluiting van de stad kwam de Stationsstraat tot stand. In 1885 werd
de haven bij de Neltjeszijl gedempt (nu Schaapmarktplein) evenals de Pollen en de
Poortezijlen (1883). Aan de Leeuwarderweg bouwde men in 1888 de zuivelfabriek
‘Normandia’ (gesloopt in 1972) en in 1902 de fabriek van suikerwaren Tonnema
aan het Kleinzand (verplaatst in 1955). Als gevolg van de verplaatsing van de
gasfabriek ontstond in 1904 het Martiniplein, dat tot 1930 dienst deed als veemarkt.
Aan de Bolswarderweg werd in 1898 het Wilhelminapark aangelegd, en - als eerste
aanzet voor de later zo belangrijke watersport - in 1911 aan de Oudvaart een
jachthaven. Vanaf circa 1870 werden aan de buitenzijde van de stadsgracht enkele
complexen arbeiderswoningen gerealiseerd. Het door J. de Kok ontworpen
uitbreidingsplan van 1929 leidde onder meer tot de verplaatsing van de Veemarkt
en de ontwikkeling van de wijk Sperkhem in het zuidoosten. Ook aan de noordzijde
ontstonden stadsuitbreidingen. Na de Tweede Wereldoorlog bleef Sneek de grootste
stad van zuidwest Friesland. In het centrum bleven veranderingen voornamelijk
beperkt tot de demping van de Singel (1930 en 1954), de sloop van de in 1944
verwoeste synagoge uit 1880 en de in 1945 afgebrande waag uit 1855, en de
nieuwbouw in de omgeving van het Martiniplein (1983-'85). Sneek is een beschermd
stadsgezicht.
De Herv. kerk (Grote Kerkstraat 5) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus,
is een driebeukige basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor, koepeltorentje en een
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driezijdig gesloten ‘westkoor’. Op de plek van de huidige kerk ontstond in de tweede
helft van de 11de eeuw een driebeukige tufstenen kerk, waarvan het patronaat in
1284 overging naar de Johannieter orde. Omstreeks 1300 kwam
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Sneek, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Herv. kerk (zie p. 278)
Doopsgez. kerk (p. 279)
R.K. St.-Martinuskerk (p. 280)
(Geref.) Noorderkerk (p. 280)
Vrijmetselaarsloge (p. 280)
Old Burger Weeshuis (p. 280)
H.B.-fundatie (p. 281)
Waterpoort (p. 281)
Stadhuis (p. 281)
Gerechtsgebouw (p. 281)
raadhuis Wymbritseradiel (p. 281)
Kostschool (p. 282)
R.K. Jongensschool (p. 282)
School met den Bijbel (p. 282)
hotel Hanenburg (p. 284)
logement Lemmerweg 1 (p. 284)
hotel-café-restaurant De Stadsherberg (p. 284)
bankgebouw Oosterdijk (p. 284)
bioscoop Amicitia (p. 284)
pakhuis Prinsengracht 18 (p. 284)
pakhuis Geeuwkade 11 (p. 284)
pakhuis Gedempte Pol 3 (p. 284)
Jagershuis (p. 285)
Laatste Stuiverbrug (p. 285)
brug over de stadsgracht (p. 285)
Bodehuis (p. 285)
Veemarkt (p. 285)
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een nieuwe, bredere kerk tot stand met twee romaanse westtorens. In 1498-1503
werd een nieuw koor gebouwd en vlak daarna het grootste deel van de laat-gotische
kerk. In het koor werd in 1652 een poortje aangebracht. De eerst nog behouden
romaanse westbouw stortte in 1681 en 1682 in, waarna het schip werd ingekort en
voorzien van een driezijdig gesloten koorvormige ingangspartij met poortje. Tevens
kregen schip en zijbeuken een scheiding met toskaanse zuilen en rondbogen; het
bovenliggende muurwerk werd vernieuwd en verlaagd en de stenen gewelven werden
vervangen door een houten tongewelf (1708-'11). De oude dakruiter maakte in 1771
plaats voor een klokkenkoepel, naar ontwerp van P. Nijsloot en vervaardigd door
Eiberts Dirks. De 16de-eeuwse sacristie aan de zuidzijde, na 1580 gebruikt als
consistorie, kreeg in 1759-'61 een betimmering en plafond met snijwerk door Johann
Georg Hempel. De toegang wordt gevormd door een opgeklampte gotische deur met
smeedijzeren hang- en sluitwerk (begin 16de eeuw). In 1793 voorzag men de
noordbeuk van een portaal in empire-stijl met ionische pilasters, naar ontwerp van
Auke Bruinsma. Bij een verbouwing in 1871 naar plannen

Sneek, Doopsgez. kerk, interieur (1994)

van A. Breunissen Troost kreeg het schip een stucgewelf. Bij de kerkrestauratie in
1924-'25, onder leiding van F. de Jong, werd de fundering vernieuwd en de kap
versterkt. Een nieuwe restauratie volgde in 1978-'94.
Het hele interieur wordt gedekt door een bij de laatste restauratie aangebrachte
reconstructie van het vroeg-18de-eeuwse houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
een door Bartold Vincents vervaardigde preekstoel (1626), een Tiengebodenbord
(circa 1630), een Vroedschapsbank (1689) van de hand van Gepke Aukes en
Benedictus Jansz., en drie wapenborden (1690-'92) van Gerrit Thomas. Uit 1710-'11
dateert het door Arp Schnitger gebouwde hoofdorgel, dat in 1897 is omgebouwd
door L. van Dam & Zn. (gerestaureerd in 1986-'88). Het koororgel is naar 19de-eeuws
model gebouwd door J.L. van den Heuvel (1986). De kerkvloer bevat onder meer
grafzerken voor Frans van Roorda († 1553), vervaardigd in 1560 door Vincent Lucas,
een dubbele zerk voor Gatze van Andringha († 1622) en een zerk voor Petronella
Fereres († 1660).
Naast de kerk staat een houten klokhuis, dat rond 1498 werd gebouwd, in 1767
zijn huidige vorm kreeg en in 1894 en 1968-'69 werd gerestaureerd. De klokken zijn
gegoten door Steven Butendiic (1466) en Joh. ter Steghe (1543). Bij de kerk staan
verder nog een als korintische zuil uitgevoerde gietijzeren pomp (circa 1870) en een
door A.J. Valk vervaardigd verzetsmonument (1950).
De Doopsgez. kerk (Singel 28) [2] is een zaalkerk met halfronde sluiting, gebouwd
in 1842 naar plannen van P.J. Rollema. De streng neoclassicistische
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Sneek, Waterpoort

voorgevel heeft vier dorische hardstenen pilasters en een houten fronton. Het interieur
wordt gedekt door een stucwerkplafond op korintische stucwerkpilasters. Het door
J.C. Scheuer gebouwde orgel (1847) bevat ouder pijpwerk (1786) van A. van Gruisen.
De door H.H. Kramer ontworpen forse pastorie (Singel 30) vertoont
neorenaissance-details.
De R.K. St.-Martinuskerk (Singel 62) [3] is een driebeukige neogotische basilicale
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en dakruiter. De kerk verrees in 1869-'72 naar
plannen van P.J.H. Cuypers, met als opzichters C.H. Peters en N. Molenaar. De
geplande meest westelijke travee en de toren zijn niet uitgevoerd; de provisorische
westelijke afsluiting uit 1877 is nog steeds aanwezig. De kerk is in 1984-'85
gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven en heeft in het middenschip een
triforium met daarboven per travee een rond venster. De steunberen van de
middenbeuk zijn in de zijbeuken opgenomen. Kenmerkend is de baksteenpolychromie
van het interieur. De muurschilderingen zijn vervaardigd door H. Crevels en F.
Reclair (1890), de gebrandschilderde ramen door F. Nicolas (1891). Tot de inventaris
behoren een doopvont en kruiswegstaties (1859) uit de voorganger van de huidige
kerk (1834). Uit de bouwtijd stamt de inrichting van atelier Cuypers-Stoltzenberg,
met onder meer een fraai ciboriumaltaar (1875), de preekstoel (circa 1880) en een
triomfkruis (1890); het orgel is gebouwd door de firma M. Maarschalkerweerd (1891).
Het zijaltaar en de orgeltribune zijn in 1990 overgebracht uit Martenshoek (Gr.).
Tegelijk met de kerk bouwde men de sacristie aan de noordoostzijde, met een
inrichting naar ontwerp van N. Molenaar (1906), en de rijzige drielaagse neogotische
pastorie aan de zuidoostzijde.
Overige kerken. De naar ontwerp van J.P. Hogendijk in 1881 opgetrokken (Geref.)
Noorderkerk (Kerkgracht 10) [4] is een L-vormig gebouw met
neorenaissance-elementen. De Nieuw
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Sneek, Stadhuis

Apostolische kerk (Johan Willem Frisostraat 57), een zaalkerk met portiek en slanke
dakruiter, dateert uit 1930-'31 en is ontworpen door H. Bundens. De (Geref.)
Oosterkerk (Leeuwarderkade 18) is een zaalkerk uit 1955. Uit 1939 stamt de pastorie
(Jachthavenstraat 1) met zakelijk-expressionistische vormgeving van J. Seeger. De
naar plannen van J.J.M. Vegter in 1960 gebouwde (Herv.) Ichtuskerk (Jan van
Nassaustraat 49B), voorzien van een terzijde staande toren met opengewerkte spits,
is een goed voorbeeld van een kerk uit de wederopbouwperiode.
De vrijmetselaarsloge ‘Concordia Res Parvae Cresunt’ (Looxmagracht 20) [5]
is een zaalgebouw uit 1880 met ingangsomlijsting en fronton op gepleisterde
korintische pilasters.
Het voorm. Old Burger Weeshuis (Kruizebroederstraat 36) [6] werd in 1580
ingericht in de gebouwen van het kruisherenklooster uit de 13de eeuw. De
weeshuiskapel (Kleine Kerk), die van 1811 tot 1843 als gevangenis dienst deed,
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werd in 1845 gesloopt. De andere gebouwen maakten plaats voor een forse tweelaagse
neoclassicistische nieuwbouw (1854-'55) met middenrisaliet en daarin een iets
vooruitspringende en hoger opgaande ingangspartij. Deze nieuwbouw kwam tot
stand naar plannen van I. Warnsinck, met A. Breunissen Troost als opzichter. Het
T-vormige pand had links de jongens- en rechts de meisjesvleugel en in het verlengde
van de ingang de algemene ruimten. In 1912 bleek het pand te groot. Men liet in
1914 op enige afstand het Kleine Weeshuis (Kruizebroederstraat 2-4) bouwen naar
plannen van G. Stapensea in rationalistische vormen en met bouwkeramiek van W.C.
Brouwer. Het oude weeshuis werd in 1915 ingericht als armhuis, dat tot dan toe was
gevestigd in het in 1840 door P.J. Rollema ontworpen (voorm.) Armhuis (Oude
Koemarkt 20). In 1992 is het Armhuis verbouwd tot de woon- en winkelpanden
‘Cruysebroederhof’. Op de plaats van de weeshuiskapel verrees in 1904 een imposant
neogotisch administratiegebouw (Kleine Kerkstraat 6) naar plannen van N. Molenaar,
met boven de ingang het opschrift ‘Urbi et Orbi’. Op de etage bood het plaats aan
het telefoonkantoor. In 1919 werd het aangrenzende pand Kleine Kerkstraat 10
vervangen door nieuwbouw, eveneens naar plannen van N. Molenaar.
De H.B.-fundatie (Rienck Bockemakade 1) [7] werd in 1779 gesticht door Hanso
Boelens en in 1879 vernieuwd naar plannen van A. Breunissen Troost.
Het voorm. bejaardentehuis ‘Nieuw Frittemahof’ (Stationsstraat 5) is een
L-vormig gebouw uit 1925, opgetrokken in zakelijk-expressionistische vormen naar
plannen van A. Baart sr.
Van de verdedigingswerken is de laat-15de-eeuwse omgrachting in hoofdvorm
bewaard gebleven. Het belangrijkste restant is de ‘Hoogendster Pijp’ of Waterpoort
(Waterpoortgracht ong.) [8], die bestaat uit een oorspronkelijk met houten hekwerken
afgesloten overkluisde doorgang (pijp), aan weerszijden geflankeerd door een
achtzijdige toren met ingesnoerde spits. Boven de pijp bevindt zich een overkluisde
‘loggia’ met daarboven een poortwachterwoning voorzien van een topgevel met
klauwstukken. De maniëristisch

Sneek, Gerechtsgebouw

vormgegeven poort verrees in 1613, toen aan het eind van de Geeuw de Kolk was
gegraven. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Thomas Berentsz., maar ook Jacob
Lous komt als ontwerper in aanmerking. De poortwachterwoning werd in 1758-'79
geheel vernieuwd en kreeg in 1776 een koepeltje. Bij de restauratie in 1877-'78, naar
plannen van J.P. Hogendijk en met advies van I. Gosschalk, werd de toestand van
1613 hersteld, met behoud van de door J. Borchardt gegoten klok (1776). De
waterpoort is in 1963 opnieuw gerestaureerd.
Het stadhuis (Marktstraat 11) [9] staat op de plaats van een rond 1478 gebouwde
voorganger, die in 1550 werd vernieuwd en in 1605 werd uitgebreid. In 1730-'36
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kreeg het geheel een 18de-eeuws aanzien met schuifvensters. De in 1658 door Jelte
Piers en Johan Riemers gegoten klok kwam in een dakruiter te hangen. Het in 1745
toegevoegde bordes, door Gerben Jelles Nauta rijk uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl,
draagt de wapens van Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV) en Anna van
Hannover. In 1760-'63 werd het stadhuis verhoogd met een verdieping - met daarin
een nieuwe raadzaal - en afgesloten met een schilddak voorzien van twee dakkapellen
en een opengewerkt rococo-koepeltje. De verbouwing geschiedde onder toezicht van
stadstimmerman Aarnt Boeikema, het beeldhouwwerk is van Jan van Nijs en Johann
Georg Hempel. De gevel in rijke rococo-vormen heeft lambrekins onder de vensters
en zeer weelderig gesneden puttoconsoles aan de gootlijst. Bij de restauratie in
1923-'25, naar plannen van W. Penaat, zijn de in 1819 en 1890 gewijzigde vensters
vervangen door roedenvensters. In 1986-'88 is een inwendige verbouwing en
uitbreiding uitgevoerd.
Het interieur bevat stucwerk (1760-'63) van Jean Baptist Singer, met op de overgang
van hal naar trappenhuis twee balkondersteunende figuren. Hij decoreerde ook de
fraaie grote raadzaal (1762) in rococo-vormen. Hier bevinden zich
goudleer-behangsels met chinoiseriebeschildering. Het snijwerk is gemaakt door
Johann Georg Hempel. In 1842 kreeg de kleine raadzaal - met dwarskap uit 1550 een nieuwe inrichting naar ontwerp van P.J. Rollema. Ten behoeve van de rechtbank
werd in 1819 naar plannen van A. Bruinsma het naastgelegen pand (Marktstraat 13)
gebouwd. In 1842 kreeg het de functie van secretarie.
Het gerechtsgebouw (Marktstraat 27) [10], gebouwd in 1838-'39 naar plannen
van P.J. Rollema, heeft een streng neoclassicistisch, hardstenen middenrisaliet met
beneden ‘Pompejaans’-corinthische pilasters en op de bel-etage een groot
rondboogvenster met waaiermotief. De zittingszaal heeft een stucplafond in
empire-vormen. De achterliggende voorm. gevangenis (Kleine Kerkstraat 2) kwam
in 1841-'43 tot stand naar plannen van P. Wellenbergh.
Het voorm. raadhuis van Wymbritseradiel (Marktstraat 1) [11] werd in 1864
gebouwd naar plannen van A. Breunissen Troost en bleef tot 1984 als zodanig in
gebruik. Het heeft een
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omlijste ingangspartij en een middenrisaliet met dakkapel, geflankeerd door een
attieklijst.
Scholen. De voorm. kostschool (Leeuwenburg 8) [12] werd in 1857 gebouwd naar
plannen van A. Breunissen Troost, in 1866 verhoogd en na brandschade in 1874
herbouwd. Van 1901 tot 1960 diende het pand tot postkantoor. De openbare lagere
Gemeenteschool nr. 2 (Looxmastraat 39) is een langgerekte gangschool uit 1884
naar plannen van J.P. Hogendijk. De voorm. R.K. jongensschool ‘St. Thomas van
Aquino’ (Hooiblokstraat 17) [13] werd opgericht in 1885 en uitgebreid in 1907 naar
plannen van N. Molenaar. Het oudste deel verving men in 1924 naar ontwerp van
A. Hoekstra. De school met den Bijbel ‘Rehoboth’ (Oud Kerkhof 11) [14] is een
middengangschool uit 1912 met jugendstil-details, mogelijk ontworpen door F. de
Jong. In 1922 werd de school uitgebreid. De openbare lagere Julianaschool
(Bloemstraat 15), een fors gebouw in sobere baksteenarchitectuur, verrees in 1920
naar plannen van A. Hoekstra. De L-vormige openbare lagere Koningin
Wilhelminaschool (Frederik Hendrikstraat 39) en de drieklassige voorm.
schipperschool ‘De Eekmolen’ (Johan Willem Frisostraat 63) zijn beide in 1931
gebouwd in zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van L. Reinalda.
Woonhuizen. In de binnenstad van Sneek staan voornamelijk diepe huizen met
gemene muren op smalle, diepe percelen. Aan de straat is nog een enkel
laatmiddeleeuws of 16de-eeuwse spoor zichtbaar, bijvoorbeeld de 16de-eeuwse
puntgevel van Suupmarkt 10 die op de verdieping overkragingen op kopjes heeft en
geprofileerde vensternissen. Een 16de-eeuwse oorsprong heeft ook Marktstraat 10,
waarvan de voorgevel is voorzien van een neoclassicistische bekroning uit 1883 naar
ontwerp van A. Breunissen Troost. Achter de 17de-eeuwse of jongere woonhuisgevels
gaat vaak een oudere kern schuil. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de later verbouwde
en gepleisterde hoekpanden Gedempte Poortezijlen 1 en Suupmarkt 21 en bij
Kleinzand 9, Singel 55 (gevelsteen 1631). Achter de gepleisterde gevels van
Marktstraat 5-9 bevinden zich nog delen van het ‘Waltahuis’ - een in 1540 voor
Tako van Walta gebouwde L-vormige state - waaronder een deel van de oude kap.
Na de sloop van de toren in de binnenhoek in 1857 zijn de huidige gevels opgetrokken.
Uit de 17de eeuw stammen enkele, later verbouwde, trapgevels. Het meest gaaf
bewaard is die van Hoogend 24 (1659). Andere voorbeelden zijn te vinden bij
Hoogend 21 (1619) en bij de - alle rond 1650 opgetrokken - panden: Hoogend 15,
Kleinzand 1, 68 en 96. De kern van het eenlaagspand Grootzand 78 stamt uit circa
1660. In 1805 werd aan het Hoogend een onderkelderde haakse aanbouw toegevoegd
en in 1879 kreeg het huis een nieuwe voorgevel naar plannen van A. Breunissen
Troost.
Het aanzicht van de huizen in de Sneker binnenstad wordt vooral bepaald door
laat-18de-eeuwse gevels. Rijk uitgevoerd
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Sneek, Woonhuis Gedempte Poortezijlen 1

is de uit 1781 stammende klokgevel van Singel 80, met in rococo-vormen de initialen
van Pier Ekkes Jouwstra en Pietje Pieters Nessingh. Een versimpelde variant hiervan
heeft Leeuwenburg 20. Klokgevels met afsluitend fronton en overwegend een
Lodewijk XVI-karakter zijn te vinden bij: Grootzand 4, Grootzand 34, Oude Koemarkt
21, Singel 59 en Singel 90. Opvallend zijn de, beide mogelijk door Auke Bruinsma
ontworpen, lijstgevels met kuifvormig middenstuk in Lodewijk XVI-vormen van
Grootzand 18 en Grootzand 48 (1806). Eén van de grootste huizen in Sneek is het
Grietmanshuis (Marktstraat 17-19), dat in 1761 in opdracht van Jacobus Albertus
Frieswijk een gevel in Lodewijk XV-vormen kreeg. Hierachter bevinden zich mogelijk
nog oudere delen van de Cleyn Stins. Schilddak en fronton zijn kenmerkend voor
de door Auke Bruinsma ontworpen deftige drielaagse huizen: Kleinzand 22 (1781,
voor Berend Harmens Alring), Kleinzand 10 (1783, voor Beernt Wybes Wouters),
Kleinzand 60 (1790, voor Pieter Mastenbroek), het iets bescheidener huis Kleinzand
42 (1790, voor Volkert Crasburg) en Kleinzand 18 (circa 1813, voor B. Alring).
Vergelijkbaar is Leeuwenburg 22 uit circa 1800. Het buiten de singels opgetrokken
buitenhuis Geeuwkade 15 heeft een verhoogd middenrisaliet met fronton in Lodewijk
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XVI-stijl. Dezelfde details komen terug bij het door Auke Bruinsma in 1789 voor
mr. Nicolaas Hoekstra ontworpen en later gepleisterde herenhuis Wijde Noorderhorne
1; binnen het fronton bevindt zich een portretmedaillon omrankt door festoenen.
Kenmerkend voor Sneek zijn de deftige laat-18de- en vroeg-19de-eeuwse
lijstgevels. Het in 1827 voor L. van der Feer als apotheek gebouwde huis Kleinzand
20 is mogelijk ontworpen door P.S. Reitsma. Uit hetzelfde jaar stamt de gevel van
Hoogend 10, met zijn opvallende fronton voorzien van centrale dakkapel met eigen
fronton. De gevel van het tot één pand samengevoegde Marktstraat 23 stamt uit
1842.
Sober neoclassicistisch van vorm zijn de door P.J. Rollema ontworpen gevels van
Oosterdijk 59 (1828, uitgebreid 1843), Kleinzand 32 (1829, voor P. Haga) en
Kleinzand 40 (1842, voor Antje Donselaar). Zijn meest markante ontwerp is dat van
het drielaagshuis Leeuwenburg 13 (1841, voor A. Veen), waarbij de forse geblokte
kroonlijst met fronton ter plaatse van het centrale rondboogvenster is versmald.
Eveneens door Rollema ontworpen is het in 1844 voor I.B. Wouters gebouwde
herenhuis Kleinzand 12, dat sinds 1947 het Fries Scheepvaart Museum en de Sneker
Oudheidkamer huisvest, waarin diverse voor de streek kenmerkende interieurs.
Hieronder de ‘Gongrijpzaal’

Sneek, Woonhuis Singel 56

(uit Hoogend 18 in Sneek) in Lodewijk XV-stijl (circa 1782), met geschilderde
behangsels, bedschot en schoorsteenmantel. Verder de ‘Ypecolsgakamer’, een door
Aede Lutsens gemaakt en compleet bewaard woonvertrek in Lodewijk XVI-stijl
(1783 en 1791), met geschilderde behangsels en witjes. Dit interieur is afkomstig
van de boerderij ‘Arbeid en Moeite’ te Ypecolsga. Uit Kleinzand 20-22 in Sneek
afkomstig zijn een rijk gebeeldhouwde schoorsteenmantel (1794) en een
neoclassicistische betimmering met corinthische zuilen (mogelijk uit 1794 en 1845).
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Een eclectische vormgeving hebben de huizen Grootzand 60 (circa 1870) en
Westersingel 31-32 (circa 1880). Kenmerkend voor de tijd is de afgeronde hoek van
Kleinzand 2 (1883). Een neoclassicistische opbouw, maar met eclectische details vaak in de vorm van kleine rozetten - is karakteristiek voor het werk van A. Breunissen
Troost. Een goed voorbeeld is het in 1856 voor houthandelaar J. ten Cate gebouwde
huis Singel 56. Andere door hem ontworpen huizen zijn: Jousterkade 4 (1864),
Geeuwkade 16 (1881), Grootzand 64 (1881), Stationsstraat 3 (1882), Westersingel
30 (1882), Hoogend 4 (1887), Stationsstraat 5 (1893) en Westersingel 33-34 (1899).
Late voorbeelden van huizen met neoclassicistische vormen zijn: Geeuwkade 10
(1900; J.P.

Sneek, Woonhuis Hooiblokstraat 15

Hogendijk) en Dr. Boumaweg 4-16 (circa 1909; F. de Jong). Aan de randen van de
stad kwamen eind 19de eeuw de eerste rijen arbeiderswoningen tot stand, zoals
Looxmagracht 8-11 (1879) en Leeuwarderkade 1-6 (1891). Dit kreeg een voortzetting
in volkswoningbouwprojecten als: Tweede Woudstraat 40-48 (1911; ontwerp F.
Blok), Tweede Woudstraat 28-38 (1913; ontwerp A. Elzer) en Woudvaartkade 4-26
(circa 1920; F. de Jong).
Neorenaissance-elementen hebben het woonhuis Hoogend 12 (1885) naar plannen
van J.P. Hogendijk en de winkel Balthuskade 7 (circa 1890). Een combinatie van
neorenaissancistische en neogotische elementen vertonen het in 1902 naar plannen
van F. de Jong verbouwde woonhuis Marktstraat 30 en het door H.H. Kramer
ontworpen huis Hooiblokstraat 15 (1898). Het laatste pand heeft opvallende
tegeltableaus, voorstellende: Willem van Oranje, Willem III en Wilhelmina. Mooie
voorbeelden van jugendstilhuizen zijn de in 1901 gebouwde herenhuizen Julianapark
2-15, ontworpen door L.W.A. de Blinde. Voorbeelden van burgermanswoningen in
deze stijl zijn Emmastraat 9-11 (1910; ontwerp H.A. Buursma), Emmastraat 3-5
(1910; L.W.A. de Blinde) en Schoolstraat 20-24 (1912; L.W.A. de Blinde).
Vermeldenswaardig zijn ook de herenhuizen Marktstraat 22 (1902;
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W.C. de Groot), Singel 88 (1910; L.W.A. de Blinde) en Stationsstraat 17 (1911; G.
Stapensea). Rationalistische elementen vertoont het herenhuis Stationsstraat 28
(1906; F. de Jong). ‘Um 1800’-vormen hebben de herenhuizen Stationsstraat 24-26
(1908, G. Stapensea) en Stationsstraat 9-11 (circa 1912, verbouwd in 1923). Sober
expressionistisch van vorm zijn de door J. Olij ontworpen huizen De Bourbonstraat
2-24 (1926), Leeuwarderweg 20-22 (1927), de volkswoningbouw Kloosterhof 1-39
(1919) en Schoolstraat 34-48 (1920). Zakelijk-expressionistisch van vormgeving
zijn de door J.F. van Deventer ontworpen huizen Harinxmakade 42-43 (1927) en
Bolswarderweg 15 (1932), en verder de woonhuizen Koopmansgracht 51-52 (1923;
ontwerp A. Goodijk), De Bourbonstraat 32 (circa 1930), Franekerkade 3-4 (1933;
J. en P. Blok) en ten slotte de herenhuizen De Lindenhoek 55 (Leeuwarderweg 55)
uit circa 1935 naar ontwerp van J.A. Boer en Ibis (Eenheid 28) uit 1939 naar plannen
van S. Walinga.
Horeca. Het hotel Hanenburg (Wijde Noorderhorne 2) [15] werd rond 1840
gebouwd als het logement ‘Rood Hert’. Het voorm. logement Lemmerweg 1 [16],
met neoclassicistische lijstgevel, kwam waarschijnlijk rond 1853 tot stand voor
kastelein S. Bokma. Hotelcafé-restaurant De Stadsherberg (Lemmerweg 8) [17] is
een breed gepleisterd pand uit 1858. Het opschrift in marmoriet stamt uit circa 1910.
Hotel-restaurant De Daaldersplaats (Stationsstraat 62-64) is een fors pand met
hoektoren, gebouwd in 1931 in zakelijk-expressionistische stijl naar eigen ontwerp
van restauranthouderarchitect F.H. Poelman.
Het voorm. bankgebouw Oosterdijk 4-6 [18] met een natuurstenen gevel naar
ontwerp van G. Stapensea uit 1919 is in oorsprong gebouwd in 1883 voor de firma
Brunings & Ten Cate naar plannen van A. Breunissen Troost. Hij maakte ook het
ontwerp voor het naastgelegen herenhuis Oosterdijk 2 met eclectische details,
gebouwd in 1863 voor kassier W.O. Brunings. Het huis werd vanaf 1884 bewoond
door G.J. ten Cate.
Winkels. Een eclectische vormgeving heeft de winkel Nauwe Noorderhorne 25
(1887). In neorenaissancestijl uitgevoerd zijn de door W. de Jong ontworpen
hoekwinkels Kruizebroederstraat 26 (1904) en Wijde Noorderhorne 6-8 (1908). In
een combinatie van neorenaissancistische en neogotische elementen ontwierp N.
Molenaar voor katholieke ondernemers een viertal forse woon- en winkelpanden:
‘Het Hooghuis van de firma Carel Stockmann’, Kruizebroederstraat 89 (1901-'02),
Grootzand 52 (1906) voor de firma H. Brenninkmeyer & Zn., Grootzand 66 (1907-'10)
voor de koffie- en theehandel firma Visser's & Zn. en Grootzand 2 (1909) voor Th.W.
Doodkorte. Ook F. de Jong ontwierp enkele woon- en winkelpanden, maar dan met
meer jugendstil-elementen: Oosterdijk 87 (1905), Peperstraat 10 (1906), Grootzand
22 (1908) en Wijde Noorderhorne 13 (1913). Jugendstil-vormen hebben ook de
winkels Geeuwkade 5-6 (1906) en Grootzand 39 (circa 1910). De rond 1920
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gebouwde winkel van De Gruyter, Nauwe Burgstraat 8, is door A.G. Welsing
ontworpen met art décodetails. De puiomlijsting en de decoraties zijn uitgevoerd in
blauwe geglazuurde

Sneek, Fabriek van pepermunt en suikerwaren ‘Tonnema’

tegels. Zakelijk-expressionistisch van vorm is de winkel Oosterdijk 34-36 (1934)
naar plannen van J.F. van Deventer.
De bioscoop ‘Amicitia’ (Leeuwenburg 18) [19] is gesticht in 1923. De opvallende
gevel in gele baksteen en zakelijk-expressionistische vormen dateert van een
verbouwing in 1933 naar plannen van A. Goodijk en J. Otten.
Pakhuizen. Het voorm. meelpakhuis Prinsengracht 18 [20] verrees in 1864 in
neoclassicistische vormen en wordt gekenmerkt door een groot aantal
rondboogvensters. Neorenaissance-elementen heeft het pakhuis Geeuwkade 11 [21],
gebouwd in 1900-'01 voor de ‘Nederlandse Maatschappij van Kaas- en
Boterfabrieken’ naar ontwerp van J.P. Hogendijk. Hij ontwierp ook - eveneens met
neorenaissance-details - de voorm. tabaksfabriek annex pakhuis Gedempte Pol 3
[22] uit 1902.
Nijverheid. Van de in 1902 naar deze plek verplaatste gasfabriek (Almastraat 14)
resteren een eenlaags dienstgebouw naar plannen van J.P. Hogendijk en de - mogelijk
ook door hem ontworpen - voorm. gashouder. De voorm. verffabriek ‘Borneman’
(Oude Oppenhuizerweg 19-21) is een diep pand met expressionistische details,
gebouwd in 1924 naar plannen van A. Goodijk en voorzien van een fabriekspijp met
daarop de bedrijfsnaam. Ook bij de sober vorm gegeven kleiwarenfabriek (Oude
Oppenhuizerweg 45-47) uit 1929, naar plannen van A. Hoekstra (verbouwd in 1950),
is de fabriekspijp behouden. Het voorm. slachthuis (Oude Oppenhuizerweg 49) is
in 1931 gebouwd in zakelijk expressionistische vormen naar ontwerp van J. de Kok.
De
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fabriek van pepermunt en suikerwaren ‘Tonnema’ (Oude Oppenhuizerweg 6) is een
bedrijfspand uit 1949-'50 naar plannen van J.A. Boer. Opvallend is de door hem in
1954 ontworpen bedrijfshal bestaande uit langgerekte, geschakelde enkelvoudige
schaaldaken, uitgevoerd in voorgespannen beton. Gezien vergelijkbare hallen onder
meer in Oosterhout (1955) en Hengelo (1956-'57) is de bouw waarschijnlijk uitgevoerd
door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken N.V. te
Amsterdam.
De poldermolen ‘Himmole’ (Alde Himdyk ong.) is een, in opzet mogelijk
18de-eeuwse, houten spinnenkopmolen met vijzel. Na in 1981 van Grou naar zijn
huidige plaats te zijn overgebracht is de molen in 1981-'82 gerestaureerd.
Het voorm. Jagershuis (Tweede Oosterkade 43-44) [23] is een tweelaags pand
met de jaartalankers ‘1712’, dat evenwel in 1772 is gebouwd. Het diende als veerhuis
voor de jagers en passagiers van de trekschuiten naar Leeuwarden. Volgens een
gevelsteen is het in 1818 verbouwd.
Het station (Dr. Boumaweg 16-18) is een langgerekt pand met hoger oprijzend
middendeel en afgeknot schilddak. Het werd in 1882-'84 gebouwd in vergelijkbare
vormen als de stations te Delfzijl en Tiel en is mogelijk ontworpen door M.A. van
Wadenooyen. Voor het station staat een gietijzeren lantaarnpaal uit 1896, gemaakt
door de Pletterij uit Den Haag.
Bruggen. De Laatste Stuiverbrug over de Zwette (bij Looxmadwarsstraat 2) [24]
is een ijzeren ophaalbrug met een in vakwerk uitgevoerde hameiregel met het
bouwjaar ‘1887’. De brug en de bijbehorende brugwachterwoning
(Looxmadwarsstraat 2) zijn ontworpen door J.P. Hogendijk. De geheel in vakwerk
uitgevoerde ijzeren ophaalbrug over de stadsgracht (bij Koopmansgracht 48) [25]
dateert uit 1920. Ten behoeve van het ophalen heeft de brug van tandingen voorziene
kwadranten. Uit circa 1930 stamt de ijzeren ophaalbrug over de Zwette (bij
Leeuwarderkade 18), gebouwd naar plannen van J. de Kok.
De watertoren (Lemmerweg 45) is een bakstenen toren met uitkragende
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bovenbouw, gebouwd in 1908 naar plannen van G. Halbertsma. De in
neorenaissance-stijl uitgevoerde toren heeft een stalen Intze-reservoir, waarvan de
bakstenen ommanteling in 1962 is vernieuwd.
De sluis in de Sneker Oudvaart (bij Griene Dyk 1) stamt in zijn huidige vorm uit
1920. Het ernaast staande voorm. gemaal met dienstwoning kwam in 1916 naar
plannen van F. de Jong tot stand met expressionistische details.
Het voorm. bodehuis van de Groninger-Leeuwarder Stoombootmaatschappij
(Rienck Bockemakade 4) [26] is in 1926 gebouwd in expressionistische stijl naar
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plannen van J. de Kok. Het pand is in 1932 en 1939 gewijzigd en in 1989 omgebouwd
tot toiletgebouw.
De veemarkt (Veemarkt ong.) [27] is in 1929-'30 naar plannen van J. de Kok
aangelegd op de plaats van de voorm. ijsbaan en het kaatsterrein. Aan weerszijden
verrezen rond 1930 winkelpanden en cafés met bovenwoningen; de panden Lange
Veemarktstraat 4-18 zijn ontworpen door A. Goodijk.
Parken. Ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd in
1898 op initiatief van het Old Burger Weeshuis het Wilhelminapark (Bolswarderweg
14) aangelegd, naar ontwerp van G.L. Vlaskamp in Engelse landschapsstijl. Het
stichtingsmonument met vaas (1898) is een ontwerp van A. Breunissen Troost. Op
het cirkelvormige eiland in het park stond oorspronkelijk een muziektent. Latere
verfraaiingen van het park zijn de volière (1913; G. Stapensea) en de dubbele bank
(1920; S. Jellema). Het Burg. De Hooppark (Burg. De Hooppark ong.) werd in 1937
aangelegd naar plannen van A. Middeldorp.
Het sportpark Sneek (Leeuwarderweg 52) is in 1927 aangelegd op initiatief van
het Old Burger Weeshuis naar plannen van J. de Kok voor de sportvereniging
Lycurgus Sparta Combinatie (LSC). De gebouwtjes voor de kaartverkoop en de
houten tribune met bestuurskamer en restaurant zijn in expressionistische stijl
uitgevoerd. Het complex is in 1992 en 2000 gerestaureerd.
Begraafplaatsen. Op de plaats van de voorm. Sytsingawier werd in 1823 (5583)
de Isr. begraafplaats (Burg. de Hooppark ong.) aangelegd. De begraafplaats is in
1890 (5620) uitgebreid en in 1995 gerestaureerd en van een nieuw hek voorzien. De
Alg. begraafplaats (Kerkhoflaan 31) werd in 1828 aangelegd naar plannen van P.J.
Rollema ter plaatse van de voorm. johannieter commanderij. Uit het stichtingsjaar
dateert het sobere hek met neoclassistische hardstenen hekpalen. Interessante
graftekens zijn onder meer de hardstenen cippus voor J. ter Horst (†1871), de
hardstenen obelisk voor J. Halbertsma († 1884), de zerk met gereedschappen voor
steenhouwer G.F. Hofstra († 1901) en de eigentijdse aedicula's voor
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A.N. Visser († 1905) en mr. H. Okma († 1907). De R.K. begraafplaats (bij
Leeuwarderweg 83) werd aangelegd in 1892 naar plannen van J.P. Hogendijk. Het
toegangshek, de woning voor de doodgraver en de rijk uitgevoerde neogotische
grafkapel zijn ontworpen door J.W. Boerbooms. Het neogotisch altaar in de kapel
werd geleverd door firma Wed. L. te Riele met een antependium door atelier W.
Mengelberg. De kapel is in 1991 hersteld en ingericht als columbarium. De
gebrandschilderde ramen zijn in 1893 geplaatst en zijn afkomstig uit Martenshoek
(Gr.). Voor de door de firma J.A. de Roo & Zn vervaardigde kruisiginggroep ligt
een perk met priestergraven, waaronder dat van de bouwpastoor van de R.K.
St.-Martiniuskerk, Th. Brouwer († 1905). Andere interessante graftekens zijn onder
meer het teken met eigentijds aedicula voor J.W. Rooswinkel († 1884), met beeld
van een engel voor mw. M.J. Brenninkmeyer († 1892) en R.J. Visser († 1906) en de
graftekens met kruis voor mw. M.M. van der Kallen († 1890), M. Lampe († 1895)
en A. Brenninkmeyer († 1904).
Loënga (Loaiïngea). Van dit nu nabij de noordrand van Sneek gelegen terpdorp
is de middeleeuwse kerk rond 1745 afgebroken. Op het voorm. kerkhof (bij Ds. S.
Huysmansleane 2) staat de in 1893 vernieuwde, enkele houten klokkenstoel met
zadeldak, met daarin een klok uit 1848. Vermeldenswaard is de grafzerk voor Ulbe
Agge Winiedr. Goslinck († 1594). In een uitbreidingswijk van Sneek opgenomen is
de boerderij De Weide 1, een van oorsprong 18de-eeuwse kop-rompboerderij met
lang voorhuis zonder kelder.
Offingawier (Offenwier). Dorp gelegen ten oosten van Sneek. De Herv. kerk
(Fiifgeawei 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten geveltoren, gebouwd
in de 19de eeuw en in 1882 in eclectische vormen ommetseld, mogelijk naar plannen
van A. Breunissen Troost. Interessante boerderijen zijn Griene Dyk 14, een
stelpboerderij met eclectische details, en Fiifgeawei 2 uit circa 1915. Ten zuiden van
de Houkesloot liggen de kop-rompboerderijen It Ges 6 met jaartalankers 1699,
Afkelandsdyk 2 (1798) en de grote kop-hals-rompboerderij It Ges 8 met een voorhuis
uit 1847.

Sondel
(gemeente Gaasterlân-Sleat)

Sondel, Boerderij J. Boomsmastraat 5

Streekdorp, ontstaan in de 12de of 13de eeuw op een zandrug. Via de Sondelervaart
en de weg naar Tacozijl kreeg Sondel zowel over land als over water verbinding met
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de Zuiderzee (nu IJsselmeer). Na 1850 is de bebouwing langs de doorgaande weg
(Beuckenswijkstraat) verdicht.
De Herv. kerk (Beuckenswijkstraat 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een kleine, met zink beklede, geveltoren met ingesnoerde naaldspits. De kerk
werd in 1870 gebouwd op de fundamenten van een voorganger. In de toren hangt
een 14de-eeuwse klok. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel, een
overhuifde herenbank en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1897). Op
het kerkhof bevinden zich onder meer dertien 19de- en 20ste-eeuwse grafstenen met
wapens van de families De Carpentier en De Rochefort.
Boerderijen. Uit de 18de eeuw dateren de kop-rompboerderij Beuckenswijkstraat
8 en de kop-halsrompboerderij J. Boomsmastraat 5 met naastgelegen bakhuis. Beide
hebben een melkkelder onder het voorhuis. De stelpboerderij Beuckenswijk
(Beuckenswijkstraat 11), met dakkapel uit circa 1890, heeft in de voorgevel twee
grote gedenkstenen uit 1780 en 1785, afkomstig uit het voormalige huis Beuckenswijk,
waarop onder meer het wapen van de familie Hylkama is afgebeeld. Andere
voorbeelden van stelpboerderijen zijn J. Boomsmastraat 16 (circa 1860), met forse
melkkelder, en de traditionalistische boerderij J. Boomsmastraat 64 (circa 1925).
Het voorm. radarkamp (Beuckenswijkstraat 26) dateert uit de Tweede
Wereldoorlog. Het bestaat uit zestien, rond 1942 gebouwde, deels ondergrondse
bakstenen schuilplaatsen met platte daken. Het complex is thans als recreatiepark in
gebruik.

Stavoren (Starum)
(gemeente Nijefurd)
Kleine stad, ontstaan in de 9de eeuw aan de Zuiderzeekust. Het vroeg-middeleeuwse
gedeelte van de nederzetting is bij een overstroming verloren gegaan. De huidige
rechthoekige stadsstructuur, evenwijdig aan de kust, kwam in de 11de en 12de eeuw
tot stand langs de Voordelft toen Stavoren zich ontwikkelde tot belangrijke havenen handelsstad. Stavoren kreeg vóór 1077 stadsrechten en is daarmee de oudste stad
van Friesland. De eerst onder Hollands bestuur staande stad werd in 1414 definitief
Fries en trad toen toe tot het Hanzeverbond. Nog in de middeleeuwen kwam er een
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Stavoren, Binnenstad vanuit het zuiden

einde aan de bloeitijd van Stavoren. Rond 1585 legde men rondom de stad
verdedigingswerken aan met een stadspoort, vijf bastions en ten oosten van de
Achtergracht - tot dan toe de buitengracht van de stad - de thans nog aanwezige
stadsgracht langs De Schans. Mede door de verdere economische neergang in de
loop van de 18de eeuw en 19de eeuw werd een groot deel van de bebouwing in de
binnenstad afgebroken. De in 1883-'85 aangelegde spoorlijn van Leeuwarden naar
Sneek en Stavoren sloot aan de noordzijde van de stad aan op het spoorveer naar
Enkhuizen. Na de Tweede Wereldoorlog is in het dun bebouwde zuidelijke stadsdeel
de open ruimte met nieuwbouw opgevuld en is de stad buiten de stadsgracht aan de
oostzijde uitgebreid. In de jaren zestig zijn aan de zuidzijde de Johan Frisosluis en
het J.L. Hooglandgemaal aangelegd, en voor de belangrijk geworden watersport een
jachthaven. Het havengebied aan de noordzijde wordt momenteel heringericht.
Stavoren is een beschermd stadsgezicht.
De Herv. kerk (Voorstraat 69), gelegen achter de bebouwing van de Voorstraat,
is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een kleine geveltoren en een
neoclassicistische ingangsomlijsting. De kerk werd in 1861 gebouwd naar ontwerp
van meester-timmerman J.A. Bokma ter vervanging van een 16de-eeuwse voorganger.
In de geveltoren hangt een door Hans Falck gegoten klok (1629). De kerk bevat een
door Meije en Wiebe Meijes met gebruik van oudere kastdelen en pijpwerk gebouwd
orgel (1785).
Overige kerken. Uit 1858 dateert de Doopsgez. kerk (Voorstraat 43), een driezijdig
gesloten zaalkerk met aan de voorzijde een gepleisterde topgevel. De Geref. kerk
(Schans 10) is een eenvoudige zaalkerk uit 1884.
Het voorm. raadhuis (Voorstraat 94-96) is een fors blokvormig pand uit circa
1880 met bakstenen dakkapel en eclectische details. Naast de ingang staat een
laat-middeleeuwse, van Ölandsteen gemaakte stoepsteen, waarschijnlijk afkomstig
uit Tallinn (Estland). Het interieur bevat zes behangselschilderingen met bijbelse
taferelen (1776), vervaardigd door E.V. Hoek.
Woonhuizen. Het blokvormige eenlaagspand Voorstraat 51, met portiek en hoger
opgetrokken middenrisaliet, is rond 1880 gebouwd. Tot de rond 1900 aan de
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Burgemeester Albertstraat tot stand gekomen huizen behoren de reeks in
kalkzandsteen opgetrokken eenlaags huizen Burg. Albertstraat 4-14, waarvan de
hoekpanden zijn voorzien van een hoger opgetrokken geveldeel, het diepe huis Burg.
Albertstraat 18 en het woon- en winkelpand Burg. Albertstraat 11 met bakstenen
dakkapel. Eveneens rond 1900 gebouwd is het middenganghuis Voorstraat 3 met
portiek en bakste-
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nen dakkapel. Uit de eerste helft van de 20ste eeuw dateren de eenlaagspanden
Voorstraat 128 (circa 1920), met mansardedak, en Schans 45-47 (circa 1930) met
overstekende zadeldaken. Het café Schans 23 is een dwars pand met hoger
opgetrokken middendeel, gebouwd rond 1890. Het interieur bevat muurschilderingen
van D. Kubbe, die hij in 1913 heeft aangebracht in ruil voor kost en inwoning.
De voorm. zeesluis (bij Noord 16) stamt in opzet uit 1576 en werd in 1894 verlengd
en van ijzeren deuren voorzien. Na de aanleg van de Johan Frisosluis aan de zuidkant
van de stad in 1966 heeft men de oude sluis in 1979 gerestaureerd. Toen is ook naar
oud model een nieuwe houten ophaalbrug met ronde hamei geplaatst.
Het havenkantoor met sluiswachterwoning (Noord 16) is een in opzet
18de-eeuws pand dat de huidige vorm in 1894 heeft gekregen.
Het voorm. rijkspeilschaalhuisje (Havenweg 13) uit 1880 is een klein gebouw
met zadeldak en jongere aanbouw. Bij de havenmonding staan op de havenpieren
twee lage havenlichten (Havenweg ong.) en een hoge lichtopstand (Kooijweg ong.),
alle uit circa 1885. De lichtopstand bestaat uit een open gietijzeren constructie van
vier etages met daarop een lichtkoepel.
Het J.L. Hooglandgemaal (Zuiderweg ong.), gelegen nabij de Johan Frisosluis
(1966) waar het Johan Frisokanaal in het IJsselmeer uitmondt, is in 1968 gebouwd
naar ontwerp van P. de Vries. Het moderne hoge en lichte hoofdgebouw met
machinehal heeft een iets gebogen plattegrond. In de machinehal staan vier horizontale
schroefpompen.
Molkwerum (Molkwar). Dit dorp ten noordoosten van Stavoren wordt voor het
eerst vermeld in 1320 als Molkemannahusen. De (Herv.) Lebuïnuskerk (Tsjerkestrjitte
14) is een driezijdig gesloten zaalkerk met ongelede zadeldaktoren. In de uit 1799
daterende toren hangen twee door Jacob Noteman gegoten klokken (1649). De huidige
kerk met neoclassicistische invloeden kwam in 1850 tot stand. De pastorie
(Tsjerkestrjitte 7) dateert uit circa 1885. Woonhuizen. Het kleine, in 1697 gebouwde,
huis Hellingstrjitte 8 heeft een topgevel met een siermetselwerk, vlechtingen en
toppilaster. Voorbeelden van middenganghuizen zijn De Wymerts 12 (1886) en
Hellingstrjitte 23 (circa 1900). Rond 1890 als onderwijzerswoning gebouwd is het
huis Tsjerkestrjitte 6, met een tot dakkapel opgetrokken geveldeel. Zakelijk
expressionistische kenmerken vertoont Stationswei 10 (1937). De voorm. Doopsgez.
kerk (De Hellingstraat 11) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1910. Een moderne
stelpboerderij is Seelaantsje 1 (circa 1925). Ten oosten van Molkwerum staat aan
de Kruisvaart een grote Amerikaanse windmotor (Stationswei 40) uit 1925. Deze
windmotor van het merk Hercules bestaat uit een onderbouw in beton en baksteen,
een stalen vakwerktoren met platform en een windrad met dertig bladen en twee
windvanen.

Stiens
(gemeente Leeuwarderadeel)
Terpdorp met gedeeltelijk radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin
van onze jaartelling op een kwelderwal van de Boorneboezem (Middelzee). De
ringweg rond de romaanse kerk is nog duidelijk herkenbaar (Smelbrêge en P.
Jellessingel). Ook aan de zuid- en de noordzijde van de kerkterp bevonden zich
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terpen. De kerk is excentrisch komen te liggen omdat de westzijde van de kerkterp
in later tijden is weggeslagen. De bebouwing concentreerde zich langs de
Stienservaart, waardoor in zuidelijke richting een langgerekte structuur ontstond. Na
de aanleg van de spoorlijn naar Dokkum (1901) kwam aan de oostzijde bebouwing
tot stand. Stiens is hoofdplaats van Leeuwarderadeel, waarvan na de verkleining in
1943 enkel het zogeheten Noordertrimdeel zelfstandig bleef. Na de Tweede
Wereldoorlog is Stiens een forensendorp van Leeuwarden geworden en is het dorp
flink uitgebreid, met name aan de zuidzijde.
De Herv. kerk (P. Jellessingel 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een brede
eenbeukige kerk met smaller, vijfzijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van vier
geledingen. Rond 1100 verrees het brede romaanse tufstenen schip met - inmiddels
verdwenen - gereduceerd westwerk. De muren hebben brede rondbogige spaarvelden
met smalle, later dichtgezette, rondboogvensters. Het schip kreeg bij een verhoging
in de tweede helft van de 15de eeuw een nieuwe kap met trekbalken en korbeelstellen.
Het huidige bakstenen koor stamt uit de 13de eeuw en werd in de 15de eeuw
verhoogd. In de 13de eeuw zijn de twee kapellen aan het oosteinde van het schip
opgetrokken, waarvan sinds de sloop in 1584 alleen dakmoeten nog zichtbaar zijn.
Het koor kreeg in de 19de eeuw een nieuwe sluiting. De zware gotische toren verrees
in de tweede helft van de 15de eeuw en werd in 1898 hersteld. In de toren hangen
een klok uit 1381, een door Arent van Wou gegoten klok (1509) en een klok van
Gregorius van Hall (1607). Bij de torenrestauratie in 1955-'57 is de gotische
westingang hersteld. De kerk is in 1974-'75 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een opvallend houten tongewelf met verhoogd
middengedeelte, aangebracht in de 16de eeuw. Tot de inventaris behoren drie
17de-eeuwse overhuifde herenbanken waarvan één met wapenschild (1635), een
preekstoel (tweede kwart 18de eeuw) en een door L.J. en J. van Dam gebouwd orgel
(1829-'30), waarbij gebruik is gemaakt van pijpwerk van de orgelmakers Bader en
een oudere orgelkast met beelden (1776-'77). Verder bevat de kerk grafzerken uit
1580, een zerk voor Georgius van Burmania († 1634) en Lucia van Dekema († 1625)
en een enorme portretzerk voor Philips Boshuysen († 1652) en Anna van Eysinga
(† 1655).
Op het ruime, omhekte kerkhof bevinden zich onder meer een zerk uit 1601,
hergebruikt in 1828, een zerk met driepas voor A.H. Rienks († 1898) en H.R. de
Jong († 1908) en een stèle voor de gereformeerde predikant J.C. Raamsdonk (†1903).
De pastorie (P. Jellessingel 6) in zakelijk expressionistische vormen dateert uit circa
1935.
De voorm. Geref. kerk (Uniawei 37) is een zaalkerk uit 1878 met later sterk
verbouwde voorgevel met sober neoclassicistische pastorie uit 1878.
De Chr. lagere school ‘Paedwizer’ (Petterhûsterdyk 13) is een school
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Stiens, Remise Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij

van vier klassen, gebouwd in 1930 ter vervanging van een oudere school uit 1873
(Hynstewead 37).
Woonhuizen. Het eenlaagspand It Achterbosk 25 is voorzien van de jaartalankers
‘1721’. Sober neoclassicistisch van vorm is het herenhuis Smelbrêge 15 uit 1851.
Het rond 1850 gebouwde eenlaags huis Smelbrêge 6 heeft een forse dakkapel met
fronton en ionische pilasters. Voorbeelden van middenganghuizen met eclectische
details zijn: Uniawei 13 (1864), P. Jellessingel 13 (circa 1870) en Uniawei 29 (circa
1890). Het woonhuis Langebuorren 5 is rond 1900 opgetrokken in
neorenaissance-stijl. Jugendstil-vormen hebben Langebuorren 33, gebouwd in 1907
als notariswoning met kantoor, het herenhuis Uniawei 19 (1910) met hoektoren, de
winkel Smelbrêge 3 (circa 1910) en de dubbele burgerwoning Uniawei 3-5 (circa
1910). Zakelijk expressionistisch van vorm is het herenhuis Uniawei 43 (circa 1935).
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Dokkumer Ee (Tichelwurk 21) dateert
uit 1817. De villa-boerderij Lege Hearewei 43 heeft een woonhuisdeel in rijke
neorenaissance-stijl uit 1900. De in 1933 gebouwde stelpboerderij Petterhûsterdyk
8 vertoont zakelijk-expressionistische vormen.
Horeca. De herberg De Smalle Brug (Smelbrêge 22) is een fors pand in sobere
neoclassicistische vormen uit 1820. De voorm. herberg Het Lands Welvaren
(Langebuorren 1), nu ‘St. Vitushûs’ geheten, is een vierkant, gepleisterd, fors huis
met twee omlijste ingangen, gebouwd rond het midden van de 19de eeuw.
Molens. De achtkantige stellingkorenmolen De Hoop (Mounepaed 5) heeft een
bakstenen voet en een met riet gedekte houten romp. De in 1853 gebouwde molen
is in 1992 na brand grotendeels vernieuwd. De in 1880 ter bemaling van de
Steenhuisterpolder gebouwde Steenhuistermolen (Wurgedyk 18) is een met riet
gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren (gerestaureerd in 2000). Een zelfde
opzet heeft De Kleine Molen (bij Bredyk 25), een kleine poldermolen uit 1913, die
in 1988 is gerestaureerd en overgebracht naar zijn huidige plaats.
Het voorm. station (Lutskedyk 1-3) is een eenlaags gepleisterd pand met een iets
uitspringend middendeel. Het werd in 1900 gebouwd als station eerste klasse van de
Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de spoorlijn
Leeuwarden-Dokkum-Metslawier (opgeheven in 1936). In de nabijheid staat de
voorm. remise (Lutskedyk 7), een rond 1900 in vakwerkbouw uitgevoerde dubbele
remise met oorspronkelijk vijf deuren.
Het monument voor P.J. Troelstra (bij Langebuorren 49), in 1933 vervaardigd
door Tj. Visser, eert ‘Piter Jelles’ niet als politicus, maar als dichter.

Sumar (Suameer)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
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Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen als een verzameling verspreid gelegen
boerderijen met een kleine kern bij de

Sumar, Woonhuis Greate Buorren 23

kerk. Aan de zuidzijde vonden in de 19de eeuw heideontginningen plaats. Na de
Tweede Wereldoorlog is aan de noordzijde, langs het Prinses Margrietkanaal, een
groot industrieterrein aangelegd.
De Herv. kerk (Greate Buorren 14) is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor
en een ingebouwde toren met ingesnoerde spits, gebouwd in 1769 in opdracht van
de familie Van Altena ter vervanging van een oudere kerk. Tot de inventaris behoren
een door Kornelis Meenes vervaardigde preekstoel (1746), een herenbank (18de
eeuw) en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1906). Verder zijn er zes
(bijgewerkte) gebrandschilderde ramen van Ype Staak (1771). Het in 1915 gebouwde
voorm. Herv. verenigingsgebouw annex kosterswoning (Greate Buorren 16) vertoont
neorenaissance-elementen.
De Geref. kerk (Heerenweg 16) is een zaalkerk uit 1911 met dakruiter en portaal.
De zijvleugels zijn rond 1930 toegevoegd.
De openbare lagere school (De Vrieswei 22) is een L-vormige, drieklassige
school uit 1928.
Woonhuizen. Uit 1869 dateert de voorm. pastorie Greate Buorren 24-24a, een
middenganghuis met hoger opgaand middendeel, uitgevoerd in eclectische vormen.
Vergelijkbaar, maar met aangebouwde schuur, is het huis Greate Buorren 40 uit
1875. De villa Greate Buorren 23, nu als pastorie in gebruik, werd in 1930 gebouwd
in zakelijk-expressionistische vormen naar plannen van C.R. de Boer.
Boerderijen. De kop-rompboerde-
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rij Achterwei 5 (in de nokanker gedateerd ‘1864’), is een kop-rompboerderij. Dit
boerderij-type heeft woonvertrekken in het voorste deel van de boerderij (de kop)
en bedrijfsruimtes in het achterste deel (de romp). Vergelijkbaar, maar met een langer
voorhuis, is de boerderij Greate Buorren 51, waar in de recent opgetrokken voorgevel
twee aanzetstenen van een topgevel zijn aangebracht, gedateerd 1756. De
kop-halsrompboerderij Greate Buorren 34 dateert uit 1869. Dit type boerderij heeft
een - smaller - verbindingsdeel (de hals) tussen de woonvertrekken (de kop) en het
bedrijfsgedeelte (de romp). De boerderij Lânsbuorren 11 heeft een dwars geplaatst
voorhuis uit 1909 naar ontwerp van J. Veenstra. De villaboerderij Lânsbuorren 4 is
in 1915 in jugendstil-vormen gebouwd voor S.P. Hoekstra naar plannen van C.H.
Eldering. Het dwars geplaatste voorhuis heeft een terugliggend portiek en een iets
uitgebouwde zijkamer. Het schuurgedeelte in 1983 herbouwd na te zijn afgebrand.
De windmolen ‘De Hoop’ (tegenover Mounepaed 12) is een met riet gedekte
achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw. De korenmolen werd in 1882 na
brand herbouwd voor J.J. Formsma. Daarbij gebruikte men de uit 1867 daterende
onderbouw van een molen uit Kootstertille. De molen is in 1992-'93 gerestaureerd.
De voorm. zuivelfabriek ‘De Harste’ (Heerenweg 6) dateert uit 1908. Het complex,
bestaande uit een diep tweelaags fabriekspand met dwars aangebouwde
directeurswoning, is uitgevoerd met rationalistische en jugendstil-details.

Surhuisterveen (Surhusterfean)
(gemeente Achtkarspelen)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan als veenkolonie toen in 1648-'49 vanaf
het Kolonelsdiep de Nije Vaert werd gegraven naar de venen in de omgeving. De
oostwaarts gerichte tak hiervan werd in 1934 gedempt. Na de Tweede Wereldoorlog
kreeg Surhuisterveen een winkelfunctie voor de omgeving. Het dorp is vooral aan
de westzijde uitgebreid.

Surhuisterveen, Doopsgez. kerk

De Herv. kerk (Gedempte Vaart 8) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren, volgens de wapensteen boven de ingang gesticht in 1685 door grietman
De Schepper. De kerk bevat een laat-17de-eeuwse preekstoel. Op het kerkhof bevindt
zich onder meer een obeliskvormig grafteken voor S.O. van Kammen († 1837).
De Doopsgez. kerk (Gedempte Vaart 23) is een dwars geplaatste, driezijdig
gesloten zaalkerk met opengewerkte dakruiter. Volgens de gevelsteen boven de
omlijste ingang is de kerk in 1801 gebouwd. Een lagere consistoriekamer verbindt
de kerk met de pastorie uit 1865, ontworpen door D. Duursma met eclectische details.
De klokkentoren (Torenplein 2) is een slanke ongelede toren met tentdak, gebouwd
in 1934 met expressionistische details naar ontwerp van G.M. van Manen. De toren
is gebouwd op een gedempt stuk van de Nije Vaert.
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Woonhuizen. Het eclectische middenganghuis De Kolk 15 dateert uit 1868. In
1890 gebouwd is het pand De Kolk 13, een tweelaags woonhuis annex hout- en
steenhandel. Het rond

Surhuisterveen, Alg. begraafplaats, baarhuisje

Harkema bij Surhuisterveen, Geref. kerk

1920 opgetrokken huis Groningerstraat 22 vertoont jugendstil-details. De woningen
Groningerstraat 74-88 zijn in 1935 in zakelijk-expressionistische vormen gebouwd
naar plannen van K. Kuipers.
De windmolen ‘Koartwâld’ of ‘Feanstermoune’ (Koartwâld 6) is een met riet
gedekte achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw. De in 1864 gebouwde
korenmolen is in 1995 gerestaureerd.
De Alg. begraafplaats (bij Vierhuisterweg 32) is gesticht in 1908. Het baarhuisje,
waarin ook plaats was voor de lijkkoets, is uitgevoerd met jugendstilelementen en
een rieten dak. Het klokkentorentje en het toegangshek dateren uit 1908 en zijn
ontworpen door A. Velding.
Harkema (De Harkema). Dit dorp ten westen van Surhuisterveen is ontstaan in
de 19de eeuw vanuit verspreide bebouwing op de heidevelden. Pas rond 1920
ontwikkelde zich een dorpskern. De Geref. kerk (Warmoltstrjitte 61) is een T-vormige
kerk met geveltoren, gebouwd in 1913 in rationalistische vormen, mogelijk naar
plannen van Tj. Kuipers. De Herv. kerk (Warmoltstrjitte 113) is een zaalkerk uit
1925 naar plannen van R. Klazinga. De met krimp uitgevoerde arbeiderswoningen
Betonwei 30 (1912) en Muntsegroppe 14 (1919) zijn gebouwd in opdracht van
Stichting Woningbouw Achtkarspelen ter vervanging van de toen nog veelvuldig
voorkomende spitketen. De woning Betonwei 30 maakt sinds 1992 deel uit van het
themapark ‘Spitkeet Friesch-Groningsche Heide’. De Alg. begraafplaats (De Wilde
Pet 1a) heeft een baarhuisje in expressio-
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nistische vormen uit 1927 (gerestaureerd in 1997).
Boelenslaan (Boelensloane). Dit dorp ten zuidwesten van Surhuisterveen is in de
19de eeuw ontstaan op de ‘Feanster Heide’ en is genoemd naar de vervenersfamilie
Boelens. De voorm. Herv. kerk (Boelenswei 86) is een recht gesloten zaalkerk met
houten dakruiter gesticht in 1852. De rond 1900 gebouwde Herv. kapel (Boelenswei
52) was oorspronkelijk een evangelisatiegebouw. De openbare lagere school
(Spekloane 2) uit 1910 is een drieklassige gangschool met gedraaide klas op de kop.

Suwâld (Suawoude)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Streekdorp, ontstaan in de middeleeuwen met een verspreide bebouwing en enige
kernvorming rond de kerk. In de loop van de tijd is de bebouwing enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 23), oorspronkelijk gewijd aan St. Georgius, is
tegenwoordig een gepleisterde eenbeukige kruiskerk met recht gesloten koor en een
ingebouwde toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Een deel van het
opgaande werk (in tufsteen) van het gepleisterde schip is vermoedelijk afkomstig
van de oorspronkelijke kerk uit de 12de eeuw. Deze kerk is rond 1580 en in 1631-'32
hersteld. De met leien beklede houten toren is in 1889 gebouwd ter vervanging van
de oorspronkelijke toren die in 1828 is ingestort. In de toren hangt een door Hans
Falck gegoten klok (1617). Ter plaatse van het romaanse koor zijn in 1922 het huidige
transept en

Suwâld, Consistoriekamer Herv. kerk

koor gebouwd, naar plannen van A.A. Veeninga. Tot de inventaris behoren een
preekstoel uit 1642 en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1884). Verder
bevat de kerk enkele 17de- en 18de-eeuwse zerken. Op het kerkhof bevindt zich een
omhekt grafteken met stenen bijbel voor ds. J. Oosterhuis († 1920). De in 1883
gebouwde consistoriekamer (Kerkbuurt 4) is een klein zaalgebouw in chaletstijl.
De Geref. kerk (Kerkbuurt 53) is een T-vormig gebouw uit 1864 met houten
geveltoren.
't Oersettershûs (Suderein 30) is een voormalig veerhuis in de vorm van een
eenlaagspand met zadeldak tussen topgevels, gedateerd ‘1727’ en gerestaureerd in
1961.
Boerderijen. De boerderij Suderein 31-33, met dwars geplaatst voorhuis, heeft
mogelijk een 18de-eeuwse kern. De stelpboerderij Noarderein 30 dateert uit 1885.
Ten noordwesten van Suwâld ligt de stelpboerderij Symen Halbeswei 9 uit circa
1905, gebouwd naar plannen van W.C. de Groot voor het St. Anthony Gasthuis te
Leeuwarden.

Ternaard
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(gemeente Dongeradeel)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen bij de splitsing van de Ternaarder vaart in
de Wierumer en Nesser Opvaart. Aan de oostzijde verrees in de 17de eeuw de
Aylvastate (gesloopt in 1882). In de 19de eeuw ontwikkelde Ternaard zich tot
hoofdplaats van Westdongeradeel. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de
zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Tsjerkestrjitte 1) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten
koor en een half ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits.
De laat-gotische kerk kwam tussen 1540 en 1550 tot stand; de steunberen zijn in
1792 vernieuwd. De neoclassicistische toren en de westelijke vleugelmuren dateren
van een verbouwing in 1871. De kerk is in 1922 gerestaureerd naar plannen van G.J.
Veenstra. Het interieur wordt gedekt door een houten gewelf uit 1792. Tot de fraaie
inventaris behoren een 17de-eeuwse

Ternaard, Herv. kerk

omgaande lambrisering en een midden-17de-eeuwse met ebbenhout ingelegde
preekstoel met bijbehorend doophek en koperen doopboog. De rijk bewerkte
driedubbele, overhuifde herenbank van de familie Aylva, met getordeerde en omrankte
corintische zuilen, is eveneens met ebbenhout ingelegd en dateert uit circa 1660. De
grote, rond 1660 door Arnold en Tobias Bader vervaardigde orgelkast bevat een door
L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1864). De rugwerkkast wordt aan beide zijden
geflankeerd door een orgelgalerij met ionische zuilen en velden met de wapens van
de familie Aylva-Meckama, stichters van het orgel. Het snijwerk is toegeschreven
aan Jacob Cornelisz Koning. Verder bevat de kerk een grote grafzerk in vroege
renaissancevormen voor Ydt van Heerema († 1569) en Ernst van Aylva († 1627), in
1599 vervaardigd door Pieter Dirxsz.
De pastorie (Tsjerkestrjitte 4) is een blokvormig neoclassicistisch middenganghuis,
gebouwd in 1868 naar plannen van J. Keuning.
Overige kerken. De Doopsgez. kerk (Stasjonswei 18) is een recht gesloten zaalkerk
met een opengewerkte houten geveltoren, gebouwd in 1850 naar plannen van G.P.
Keuning. De Geref. kerk (Nesserwei 6) is een recht gesloten zaalkerk met
rationalistische details uit 1921.
Het voorm. raadhuis van Westdongeradeel
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West-Terschelling

(Tsjerkestrjitte 2) werd in 1865-'66 gebouwd met een souterrain en beletage. De
omlijste ingang is bereikbaar via een bordestrap. De verdieping is in 1914 toegevoegd.
Het raadhuis heeft in 1984 zijn functie verloren.
De voorm. openbare lagere school ‘It Boarterplak’ (Tsjerkestrjitte 10-12) is rond
1895 gebouwd als een gangschool met aan de uiteinden haakse lokalen.
In het woonhuis De Groedse 1 bevindt zich boven de ingang een grote, mogelijk
18de-eeuwse gevelsteen met een plattegrond en profiel van de stad Rijssel.
De boerderij ‘Oenema Sathe’ (Nesserweg 26) is een kop-hals-rompboerderij met
lang en in het midden onderkelderd voorhuis. Het schuurgedeelte heeft een gevelsteen
uit 1803. Ook de naastgelegen veeschuur zal vroeg-19de-eeuws zijn.
De voorm. herberg (De Groedse 3) is een fors pand uit circa 1865 met bakstenen
wenkbrauwen boven de vensters. Het voorm. station (Stasjonswei 47) is een
eenlaagspand met iets uitspringend deel, gebouwd in 1901-'02 als haltegebouw
tweede klasse van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de spoorlijn
Leeuwarden-Dokkum-Metslawier (opgeheven in 1936).

Terschelling (Skylge)
(gemeente Terschelling)
Waddeneiland met een langgerekte structuur. Op een oude strandwal, de as van het
eiland, kwamen enkele nederzettingen tot ontwikkeling, aan de noordzijde beschermd
door hoge jonge duinen die in een boog om West-Terschelling eindigen. Het sinds
de 6de eeuw bewoonde gebied werd in de vroege middeleeuwen een eiland. Graaf
Willem III van Holland beleende in 1322 Klaas Popma met de heerlijkheid
Terschelling. In 1599 kwam de heerlijkheid aan Karel van Aremberg en in 1615 aan
de Staten van Holland, waarna het eiland - met uitzondering van de periode 1806-'14
- tot 1942 tot de provincie (Noord)Holland heeft behoord. Dankzij de Rede van
Terschelling en de walvisvaart kende het eiland in de 16de en 17de eeuw een grote
bloei.
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In 1737-'39 werd aan de zuidzijde van het eiland een eerste binnendijk opgeworpen,
die in 1858 werd doorgetrokken tot de toen ingepolderde Seeryperpolder. Later
polderde men de Grieën in (met gras begroeid aangeslibd land; ook schorren genoemd)
tot aan de dwarsdijk voorbij Oosterend. De oostelijk hiervan
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gelegen Boschplaat groeide eind 18de eeuw door aanslibbing aan het eiland vast en
ontstond in 1931-'37 aan de noordzijde een stuifdijk. De zandplaat Noordvaarder
breidde zich rond 1865 uit tot aan de westzijde van het eiland. Het zuidelijk van
Terschelling gelegen onbewoonde eiland Griend is een los geslagen Grie van
Terschelling. Rond 1840 werd de cranberry op Terschelling geïntroduceerd, volgens
de overlevering na opening van een aangespoeld vat met bessen. Deze Amerikaanse
veenbes wordt vanaf 1983 in vochtige duinpannen als de ‘Studenteplak’ en de
‘Foppeplak’ aangeplant. In 1910 heeft men de hoofdweg over het eiland verhard en
in de Eerste Wereldoorlog werd ten behoeve van het toerisme de Longway aangelegd
naar Hotel Paal 8 (herbouwd 1956) en de daar later gebouwde recreatiewoningen
van West aan Zee. De Waddendijk is in 1987 op Deltahoogte gebracht.
De belangrijkste nederzettingen op het eiland zijn: West-Terschelling, Formerum,
Hoorn en Midsland. Zie hiervoor elders in het boek.

Tijnje (De Tynje)
(gemeente Opsterland)
Streekdorp, ontstaan in de 19de eeuw op de splitsing van de Rolbrêgedyk en de
Riperwei. Pas rond 1915 werd Tijnje een zelfstandig dorp.
De voorm. Herv. kerk (Riperwei 10) is een rond 1890 gebouwde, recht gesloten
zaalkerk met gepleisterde voorgevel.
De Geref. kerk (Rolbrêgedyk 6) - een zaalkerk met portiek - is in 1921 geheel in
gewapend beton uitgevoerd door aannemer H. Diepenbroek naar ontwerp van C.
Draaisma. Een gedenksteen herinnert aan ‘de eerste betonstorting’.
De voorm. coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘De Volharding II’ (Warrewei 28)
heeft een kantoorgedeelte uit 1915 met jugendstil-details. Ook de directeurswoning
(Warrewei 26) dateert uit 1915.
De Alg. begraafplaats (Breewei 27), met centrale aanleg en vijver bij de ingang,
is in 1894 gesticht. Uit die tijd is ook de enkele klokkenstoel met gebogen zadeldak,
met daarin een klok uit 1952.

Tijnje, Coöperatieve stoomzuivelfabriek De Volharding II, directeurswoning

Windmolens. De poldermolen Ulesprong 24, gelegen ten noordwestren van Tijnje,
is een met riet gedekte, achtkantige grondzeiler op veldmuren (nu zonder wieken),
gebouwd in 1854 ter bemaling van het 6e en 7e veendistrict. Door R.W. Dijkstra
gebouwd is de houten paaltjasker uit 1973 gelegen ten westen van Tijnje bij het
natuurreservaat De Deelen.

Tjalleberd (Tsjalbert)
(gemeente Heerenveen)
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Streekdorp, ontstaan in de 18de eeuw langs de Aengwirderweg, die als ontginningsas
voor het omringende land diende.
De Herv. kerk (Pastoriesingel 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren, gebouwd in 1742 in opdracht van grietman Martinus Bouricius. In 1825
werd de kerk uitgebreid met een driezijdig gesloten dwarspand, voorzien van een
neoclassicistisch toskaans ingangspoortje. In de geveltoren hangt een door Petrus
Overney gegoten klok (1670). Tot de kerkinventaris behoren een 17de-eeuwse
preekstoel en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1869). Op het kerkhof,
gesticht in 1909, staat een rechtop gezette zerk uit 1691. De uit 1940 daterende
pastorie (Pastoriesingel 6) is ontworpen door C.J. Wierda.
De Doopsgez. kerk (Aengwirderweg 318) is een zaalkerk uit 1871 met
consistoriekamer in het driezijdig gesloten uiteinde. Het orgel werd gebouwd door
L. van Dam & Zn. (1888).

Gersloot bij Tjalleberd, Klokkenstoel

Het woonhuis Aengwirderweg 294 is een middengangshuis uit 1906 met
jugendstil-details, gebouwd naar plannen van S.H. Zwarts.
Het voorm. Trip-gemaal (Hooivaartsweg 14), gelegen ten noorden van Tjalleberd,
werd in 1876 gebouwd naar plannen van W.C. en K. de Wit als stoomvijzelgemaal.
Van een verbouwing in 1905 stamt vermoedelijk ook de in chaletstijl uitgevoerde
machinistenwoning (Hooivaartsweg 16). Het gemaal is tot 1976 in bedrijf geweest
en in 1989-'90 gerestaureerd en in 1998 uitgebreid met een woonvleugel.
De klokkenstoel van Gersloot (Aengwirderweg 396), gelegen ten noordoosten
van Tjalleberd, is een in gewapend beton uitgevoerde dubbele klokkenstoel met
zadeldak uit circa 1925 (gerestaureerd 1982). Erin hangen een 15de-eeuwse klok en
een door Hans Falck gegoten klok (1618).
Luinjeberd (Lúnbert). Dorp gelegen ten zuidwesten van Tjalleberd. De
klokkenstoel (bij Aengwirderweg 130) is een in gewapend beton uitgevoerde enkele
klokkenstoel met zadeldak uit 1921, gemaakt door de firma Boltje en Buwalda naar
ontwerp van S.H. Zwarts. De klok werd in 1645 gegoten door Johan Noteman voor
de kerk van Terband en in 1843 naar hier overgebracht. De boerderijen
Aengwirderweg 251 (1908) en Aengwirderweg 245 (1909) hebben beide een voorhuis
met jugendstil-elementen.
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Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
(gemeente Skarsterlân)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een hoger gelegen, langgerekte uitloper
van de stuwwal van het Gaasterland. Bij de kerk is door verdichting van de
lintbebouwing een kleine dorpskern ontstaan.
De Herv. kerk (Gaestdyk 37) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
houten geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in 1703 gebouwd ter
vervanging van een voorganger, waarvan delen in de westmuur (herbouwd in 1941)
zijn behouden. In de geveltoren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok
(1577). De kerk bevat een preekstoel met doophek (midden 17de eeuw) en een door
Bakker & Timmenga met gebruik van oudere delen gebouwd orgel (1922).
Boerderijen. Voorbeelden van koprompboerderijen met onderkelderd voorhuis
zijn: Gaestdijk 58 (1824), Gaestdyk 61 (eerste helft 19de eeuw) en de door J.R.
Voetberg ontworpen Solkemastate (Gaestdijk 12; 1863). Vroeg-20ste-eeuwse
stelpboerderijen zijn: Strjitwei 9 (1911) en Gaestdijk 18 (1927). Expressionistische
vormen vertonen de stelpboerderij Bûten Mar (Strjitwei 17; circa 1925) en de
koprompboerderij Gaestdijk 19 met een villa-achtig voorhuis (1937).
De voorm. uitspanning ‘Het Wapen van Friesland’ of ‘Spannenburg’ (Strjitwei
5) is een gepleisterd eenlaagspand, waarvan de op dorische kolommen uitgebouwde
verhoogde middenpartij is uitgevoerd in neoclassicistische vormen. In het fronton
is het provinciewapen aangebracht. De verdieping van de middenpartij wordt geleed
door toskaanse pilasters. Het gebouw is rond 1845 opgetrokken met onderdelen van
de in 1845 afgebroken, uit 1793 daterende Douma State in Langweer.
Het drinkwaterpompstation (Strjitwei 8) is in 1939-'40 gebouwd naar ontwerp
van de firma Kol voor het Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden. Het
complex bestaat uit een machinekamer, een filtergebouw en een machinistenwoning.

Tjerkwerd (Tsjerkwert)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp met een radiale structuur, ontstaan in de middeleeuwen. Vanaf circa 1850
kwam een lintvormige uitbreiding in zuidelijke richting tot stand langs de oostzijde
van de Workumertrekvaart.
De Herv. kerk (Kerkstraat 8) is een vijfzijdig gesloten zaalkerk met een half
ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk werd mogelijk
in de 14de eeuw gebouwd. Het schip is - mogelijk in de 17de eeuw - beklampt en
het koor is later gepleisterd. De huidige toren en de westgevel zijn in 1888 gebouwd
naar ontwerp van J. van Reenen. In de toren hangt een door Gregorius van Hall
gegoten klok (1604). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf
(derde kwart 16de eeuw) en heeft een betimmering in Lodewijk XIV-stijl (1725).
Tot de inventaris behoren een overhuifde herenbank van de familie Cammingha
(17de eeuw), een preekstoel (1725) en diverse 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
Verder zijn er fragmenten van enkele aan het eind van de 18de eeuw vernielde
graftomben; de portretbusten van Valerius Franciscus Cammingha († 1668) en zijn
vrouw Rixt van Donia († 1681) zijn tot één monument samengevoegd.
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De voorm. kerk Waltaweg 39 is een zaalgebouw uit 1895, voorzien van een
dakruiter met koepeldakje.
Woonhuizen. De voorm. pastorie Kade 9 is een gepleisterd blokvormig
eenlaagspand met hoger opgetrokken middendeel voorzien van een klokgevel in
Lodewijk XV-stijl uit 1748. Waltaweg 2 en Waltaweg 4 zijn twee vergelijkbare
laat-19de-eeuwse, deels onderkelderde, eenlaags woningen met overstekend zadeldak.
Het diepe eenlaagspand Waltaweg 35 dateert uit 1897; ernaast staat een
timmerwerkplaats. In 1922 gebouwd is Waltaweg 1, een eenlaags huis met een tot
topgevel opgetrokken geveldeel.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Senserhuis (Hemdijk 13) dateert uit
1805 en heeft inwendig rijk betimmerde en betegelde woonvertrekken. De
kop-rompboerderij Baburen 2 dateert uit 1861 en heeft een onderkelderd dwars
voorhuis. Voorbeelden van stelpboerderijen zijn Baburen 7 (1879-'80), met verhoogd
middendeel, en Hemdijk 15 (circa 1925), dat expressionistische invloeden vertoont.
Molens. De uit 1882 daterende poldermolen ‘De Babuurster molen’ (Baburen 9)
is een achtkantige grondzeiler met bakstenen voet, een met leipannen gedekte romp
en een met zink beklede kap. De molen bemaalde tot 1990 de polder Exmorra-oost.
Naast de molen staat het gepleisterde eenlaags molenaarshuis ‘'t Poldehuske’ (Baburen
9), dat mogelijk ook uit 1882 dateert. In Jousterp, ten zuidwesten van Tjerkwerd,
staat een grote Amerikaanse windmotor (bij Jousterperweg 6), vervaardigd in 1924.
De in 2000 gerestaureerde windmotor bestaat uit een gesloten betonnen onderbouw,
een stalen vakwerktoren met platform, een windrad met dertig bladen en twee
windvanen.

Twijzel (Twizel)
(gemeente Achtkarspelen)
Langgerekt wegdorp, ontstaan in de 13de eeuw. Het bestond uit enkele op enige
afstand van elkaar gelegen buurten. De buurt Optwijzel kreeg in 1698 verbinding
met het Kolonelsdiep. Vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn de buurten aan elkaar
gegroeid.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 15), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
zaalkerk met driezijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van twee geledingen. De
romaanse toren verrees begin 13de eeuw en kreeg bij een gedeeltelijk herbouw in
1787 het huidige zadeldak. De onderste zone wordt versierd door een keperboogfries
op deels tufstenen kraagstenen, waarop hier en daar gebeeldhouwde maskers te
herkennen zijn. De huidige kerk met geheel blinde noordzijde is gezien de datering
op de toskaanse deuromlijsting, in 1692 gebouwd ter vervanging van een
middeleeuwse voorganger. De kerk is in 1981 gerestaureerd. Tot de inventaris behoren
een preekstoel met rococo-details en een herenbank (beide eind 18de eeuw) en een
door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1905). Op het kerkhof staan onder meer
de grafstenen van de Friese schrijvers
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Twijzel, Boerderij Wedzebuorren 27

J.R. Kloosterman († 1914) en Simke Kloosterman († 1938).
De pastorie (Tsjerkebuorren 24) is een dwars geplaatst huis met opgaand
middendeel bekroond door een halsgevel. De geveltop in Lodewijk XIV-vormen is
gedateerd ‘1745’ en heeft als opschrift ‘Anton Knock, predikant’.
De Geref. kerk ‘Rehoboth’ (Optwijzel 35) is een zaalkerk in
zakelijk-expressionistische vormen, gebouwd in 1934, vermoedelijk naar plannen
van T. van der Kooi.
Woonhuizen. Uit 1850 dateert Tsjerkebuorren 26, een breed eenlaagspand met
hoger opgaand middenrisaliet. Het Simke Kloostermanhûs (Tsjerkebuorren 27) is
een rentenierswoning met aangebouwd koetshuis, gebouwd rond 1860 in sobere
neoclassicistische vormen. Een opvallend rijk sierspant heeft het rond 1910 in
chaletstijl gebouwde huis Tsjerkebuorren 44, dat vermoedelijk is ontworpen door
J.C. Velding. Jugendstil-details hebben

Twijzel, Pastorie

de huizen Wedzebuorren 28 (1905) en Tsjerkebuorren 21 (1915). De in
zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerde villa Optwijzel 93 is uit 1935.
Boerderijen. Een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong heeft de kleine boerderij
Rykswei 2. Kenmerkend voor de streek zijn de kop-hals-rompboerderijen waarvan
het voorhuis is voorzien van een omlopende bakgoot. De boerderij Wedzebuorren
27 heeft in de nokanker de datering 1818. Het voorhuis bevat een tegelkamer. Andere
karakteristieke kophals-rompboerderijen zijn: Rykswei 4 (1850), Wedzebuorren 23
(1846) en Wedzebuorren 25 (circa 1850). Tsjerkebuorren 49 is een krimpenboerderij
(of Oldambster boerderij) uit 1899 met wolfdak en lage vensters op de verdieping.
Een dwars geplaatst voorhuis hebben de opvallende boerderijen Optwizel 96 (1898)
en Optwizel 34 (1905).
Twijzelerheide (Twizelerheide). Dit dorp ten westen van Twijzel is in de 19de
eeuw ontstaan als heidedorp. De Herv. kerk ‘Ebenhaëzer’ (Smidsweg 1) uit 1878 en
de Geref. kerk (Bjirkewei 86) uit 1911 zijn T-vormige kerken met houten dakruiter.
Op de rond 1870 gestichte Alg. begraafplaats (bij Bjirkewei 32) staat een enkele
houten klokkenstoel met zadeldak. Deze werd gebouwd in 1952 als object voor een
tentoonstelling in Amersfoort en werd na de tentoonstelling hier geplaatst.
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Kootstertille (Koatstertille). Dit langgerekte wegdorp ten zuiden van Twijzel
ontstond in de middeleeuwen. Het heette tot 1959 Kooten en bestond

Tzum, Herv. kerk (1989)

uit de kernen Opperkoten en Kootstertille bij de brug (tille) over het Kolonelsdiep.
De Herv. kerk (Tillebuorren 42) is een driezijdig gesloten zaalkerk, voorzien van
een forse toren van vijf geledingen met achtkantige spits. De kerk met
neoclassicistische details verrees in 1882 ter vervanging van een voorganger. In de
toren hangt een door Steen en Borchardt gegoten klok (1759). De kerk bevat een
door E. Leichel gebouwd orgel (1833). Interessante boerderijen zijn de
kophals-rompboerderij De Koaten 17 uit 1772 en de stelpboerderij De Koaten 26 uit
circa 1880. De voorm. brugwachterswoning (Alde Hamsterwei 2) is een dwars pand
met neoclassicistische details uit 1900. Het in Opperkoten gelegen Poepekrus (bij
Harstewei 1) is een mogelijk rond 1580 in de grond uitgegraven en met grint gevuld
kruis. Het herinnert aan de doodslag van een ‘poepe’ of ‘hannekemaaier’ (een
seizoenarbeider uit Westfalen).

Tzum (Tsjom)
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal. Na de
vestiging van een zuivelfabriek in 1896 heeft het dorp zich in zuidelijke richting
ontwikkeld. Na de Tweede Wereldoorlog is Tzum uitgegroeid tot een forenzendorp
van Franeker.
De Herv. kerk (Franekerweg 28), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes
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de Doper, is een langgerekte eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een
forse toren van drie geledingen met balustrade en een zeer hoge, ingesnoerde
naaldspits. Tegen het 12de-eeuwse romaanse schip kwam in de 14de eeuw een gotisch
koor tot stand. De gedeeltelijk tufstenen noordgevel bevat bouwsporen van oude
vensteropeningen en een restant van een rondboogfries. De zuidgevel is in 1881
beklampt. De forse laat-gotische toren verrees in 1548-'49 onder leiding van Cornelis
Claesz. en heeft een rijk geprofileerd ingangsportaal met boven de deur een groot
spitsboogvenster. De in 1964 gerestaureerde toren bevat als oudste luidklok een door
Geert van Wou en Johannes Schonenborch gegoten klok (1525). Tot de kerkinventaris
behoren een door Agge Jans Monsma gesneden preekstoel (1699) en een door A.A.
Hinsz. gebouwd orgel (1764) in een orgelkast van Gerard Stevens (1760) met twee
vergulde orgelbeelden van Johannes George Hempel. De voorm. pastorie
(Nieuwbuursterweg 1) is een eclectisch middenganghuis uit 1868.
De Geref. kerk (Wommelserweg 46) is een kleine recht gesloten zaalkerk uit
1903 met neogotische en neorenaissance-details. De pastorie (Wommelserweg 48)
dateert uit dezelfde tijd.
De voorm. lagere school (Nieuwbuursterweg 2) is in 1830 gebouwd als een
tweeklassige school met een zadeldak tussen topgevels.
Woonhuizen. Een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong hebben de diepe huizen
Voorstraat 10 en Voorstraat 12, beide met een tuitgevel. Voorstraat 20 heeft een
19de-eeuwse voorgevel met een brede geprofileerde kroonlijst en daarboven een
dakkapel met pilasterversiering.
Boerderijen. De 19de-eeuwse kophals-rompboerderij Ny Herema (Franekerweg
15) staat op een deels omgracht terrein aan de rand van de dorpskom. De ten zuiden
van Tzum gelegen kop-halsrompboerderij Teatlum (Wommelserweg 83) heeft in het
voorhuis een lage kelder en opkamer uit circa 1700. Naast de boerderij staat een
bakhuisje.
Poldermolens. Ten zuiden van Tzum staan twee houten spinnenkopmolens. De
molen Fatum (bij Wommelserweg 81) heeft een mogelijk 18de-eeuwse

Tzum, Gemaal en machinistenwoning

ondertoren met vijzel. De bovenbouw is in 1914 herbouwd na brand. De molen
bemaalt de Fatumerpolder en is voor het laatst in 1989 gerestaureerd. Uit circa 1800
dateert de molen Teatlum of ‘Duivendak’ (bij Tritzum 5) met achtkantige ondertoren,
voorheen voorzien van een vijzel. Deze molen, die de polder Kramershoek
(voormalige polder Duivendak) bemaalt, is in 1986 voor het laatst gerestaureerd.
Het gemaal en de bijbehorende machinistenwoning (Franekerweg 3 en 4), gelegen
ten noordwesten van Tzum, zijn gebouwd in 1905. Dit bouwjaar staat vermeld op
de ‘eerste steen’, gelegd door Draisma de Vries. De wit geschilderde gebouwen zijn
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uitgevoerd in sobere jugendstil met decoratieve banden en ontlastingsbogen in
schoonmetselwerk.

Tzummarum (Tsjummearum)
(gemeente Franekeradeel)
Terpdorp, ontstaan in de 8ste eeuw op een kwelderwal. Visserij was in het verleden
een belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners van het nabij de Waddenzee
gelegen dorp. In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde Tzummarum zich
als streekdorp langs de in 1861 aangelegde weg naar Minnertsga. Vóór die tijd waren
de vaart tussen de beide dorpen en de oude zeedijk de belangrijkste verbindingen.
Tzummarum kreeg een station aan de in 1901 aangelegde lijn
Leeuwarden-Stiens-Harlingen, bij de afsplitsing naar Franeker. Bij het station, aan
de noordoostzijde van het dorp, ontstond enige bebouwing.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 1) is een kruiskerk met recht gesloten koor,
aangebouwde consistoriekamer, ondiep transept en een forse toren van vier geledingen
met ingesnoerde spits. De laatgotische toren met spits- en korfboognissen verrees
begin 16de eeuw en kreeg in 1876 de huidige spits ter vervanging van een zadeldak.
In de toren hangt een door Geert van Wou II en Johan ter Steghe gegoten klok (1531).
In 1876 kwam naar ontwerp van H.R. Stoett ook de huidige kerk met neogotische
vormen tot stand ter vervanging van de middeleeuwse voorganger. De grote vensters
in de kopgevels van de transeptarmen zijn in 1951 dichtgezet. Opvallend is het
neogotische ingangsportaal met rijk gestucte omlijsting aan de zuidzijde van de kerk.
Het interieur wordt gedekt door een tongewelf, dat schuil gaat achter een verlaagd
plafond, dat bij een inwendige verbouwing in 1951 is aangebracht. Tot de inventaris
uit de bouwtijd behoren de preekstoel, kerkenraadbanken en psalmborden in
neogotische stijl, deuren en een wandbetimmering met neorenaissance-detaillering
en het door L. van Dam & Zn. gebouwde orgel (1877). Rond de kerk ligt een verhoogd
kerkhof met baarhuisje. Het hekwerk met drie toegangen uit 1876, is eveneens
ontworpen door H.R. Stoett.
De Geref. kerk (Buorren 33) is een achtzijdige kerk uit 1924, voorzien van een
uitgebouwd ingangsportaal en expressionistische details. De pastorie
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(Buorren 35) en de kosterswoning (Buorren 29) zijn beide rond 1910 opgetrokken
in lichte kalkzandsteen met een jugendstil-detaillering.
Het voorm. raadhuis annex café ‘Het Wapen van Barradeel’ (Buorren 32), een
blokvormig neoclassicistisch pand met verhoogde middenpartij uit circa 1860, heeft
tot 1903 als raadhuis dienst gedaan. Nu is het een café-restaurant.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw stamt het onderkelderde dwarse huis Buorren 70
met zadeldak tussen topgevels. De lange voorgevel bevat een trap naar de kelder en
een trap naar de voordeur. In de kern mogelijk ook 18de-eeuws zijn de diepe huizen
Buorren 44 en Buorren 71, beide met zadeldak tussen topgevels, bekroond door een
schoorsteen, en voorzien van een 19de-eeuwse bepleistering. Van de 19de-eeuwse
diepe huizen Buorren 55, 57 en 61, is de laatste voorzien van een geprofileerde
kroonlijst en een dakkapel met pilasters. Buorren 61 vormt samen met Formanje 1
en 2 een complex van voor- en achterwoningen.
De voorm. zuivelfabriek (Kleasterwei 8) werd gesticht in 1888. De twee
fabriekshallen, met zadeldaken tussen deels gepleisterde tuitgevels en verbonden
door een eenlaags bouwdeel met plat dak, dateren uit circa 1910. Uit dezelfde tijd is
de directeurswoning (Kleasterwei 8), een gepleisterde villa met jugendstil-detaillering.
Het voorm. station (Stasjonswei 1) is een langgerekt eenlaagspand in late
neorenaissance-stijl met een iets uitspringend

Tzummarum, Geref. kerk met pastorie en kosterswoning

middendeel aan de perronzijde. Het werd in 1901 opgetrokken als haltegebouw eerste
klasse van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij aan de spoorlijn
Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936). De oorspronkelijke indeling
met twee wachtkamers en woonhuis is behouden. Naast het station staat het
retiradegebouw met werkplaats (1903); de houten werkplaats is uitgevoerd in
chaletstijl. Ter hoogte van Kleasterwei 5 ligt over de Tzummarumervaart een ijzeren
spoorbrug uit 1901.
Boerderijen. In de omgeving van Tzummarum liggen enkele interessante
boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Synaeda State (Sinaedawei 23) staat op een
omgracht terrein. Het wit geschilderde woonhuis met zadeldak tussen topgevels heeft
in de voorgevel een gevelsteen met het jaartal ‘1683’. Uit de 19de eeuw dateren de
kop-hals-rompboerderijen Roordemaleane 10, met een in het midden onderkelderd
lang voorhuis, en Roordemalaene 25 (1882) met een kelder aan de voorzijde van de
schuur. De Harkemastate (Haornestreek 31) is een boerderij van het hoekplaatstype.
Het wit gepleisterde dwarse woongedeelte is vroeg-19de-eeuws en uitgevoerd in
neoclassicistisch stijl met een omlijste ingang en decoratief snijraam.
Firdgum (Furdgum). Terpdorp ten noordoosten van Tzummarum. De op een
verhoogd kerkhof gelegen kerktoren (Camstrawei 7) van de in 1794 gesloopte
middeleeuwse kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, dateert uit de 13de eeuw.
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De zadeldaktoren van drie geledingen is in 1922 gerestaureerd naar plannen van G.J.
Veenstra. Daarbij zijn de oorspronkelijke geveltoppen vernieuwd en voorzien van
een klimmend boogfries naar voorbeeld van een oude afbeelding. In 1986 heeft een
algehele restauratie plaatsgehad. In de toren hangt een klok (1481) gegoten door
Warnerus. De kop-hals-rompboerderij ‘Camstrastate’ (Camstrawei 1) heeft een wit
geschilderd blokvormig woonhuis, dat delen bevat van de oude Camstrastate, zoals
een onderkelderd vertrek met een 16de-eeuwse schouw. De voorm. openbare lagere
school (bij Camstrawei 20) is rond 1900 gebouwd als een tweeklassige gangschool.
In dezelfde tijd bouwde men de bijbehorende onderwijzerswoning (Camstrawei 20)
en enkele arbeiderswoningen langs de Camstrawei en de Hearewei.

Uitwellingerga (Twellingea)
(gemeente Wymbritseradiel)
Vaartdorp, ontstaan rond het jaar 1000. Tot circa 1850 bestond het dorp uit
lintbebouwing aan weerszijden van de vaart It Ges. In 1866-'68 legde men de weg
Sneek-Uitwellingerga aan, evenwijdig aan It Ges. Er ontstond bebouwing aan
weerszijden van deze weg tot aan het verderop aan de weg gelegen Oppenhuizen.
De Herv. kerk (Buorren 59) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De door grietman D.G. Burmania
gestichte kerk werd in 1690 gebouwd, gedeeltelijk op de fundamenten van een
middeleeuwse voorganger. De middeleeuwse toren verving men in 1873 door de
huidige toren, waarbij de kerk werd ingekort. In de toren hangt een door L. Haverkamp
gegoten klok (1787). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot
de inventaris behoren een overhuifde herenbank (tweede kwart 17de eeuw), een uit
Ysbrechtum afkomstige preekstoel (derde kwart 17de eeuw; overgebracht in 1866)
en een uit Beetsterzwaag afkomstig orgel (1893; overgebracht in 1968).
Woonhuizen. Naast de kerk staan de 18de-eeuwse eenlaagspanden Buorren 41
en Buorren 43, opgetrokken
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in gele baksteen met vlechtingen van rode baksteen. De dubbele eenlaags woning
Buorren 51-53 dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Het voorm. tramstation (Brêgesleatswei 1) is gebouwd bij de aanleg van de
tramlijn Sneek-Joure in 1886. Het eenlaags pand met overstekend zadeldak ligt aan
de voet van de op een aarden wal geplaatste voorm. trambaan.
De voorm. zuivelfabriek met directeurswoning (Brêgesleatswei 2) is in 1902
gebouwd naar een neorenaissanceontwerp van W. de Jong en later gepleisterd.
De twee Amerikaanse windmotoren aan de Dolte (Sjuwedyk ong.), gelegen ten
oosten van Uitwellingerga, dateren uit 1920 en 1929. De grote molens van het merk
Herkules bestaan uit een gesloten betonnen onderbouw, een stalen vakwerktoren,
een windrad en twee windvanen.

Ureterp (Oerterp)
(gemeente Opsterland)
Dorp, ontstaan op een zandrug waar in de late middeleeuwen langs de hierop
aangelegde Binnenweg (Selmien/Weibuorren) enkele streekjes boerderijen werden
gebouwd. Vanaf de 17de eeuw kwam ten noorden hiervan, bij de sluis in de Drachtster
Compagnonsvaart, een tweede bebouwingskern tot ontwikkeling (Ureterp aan de
Vaart).
De Herv. kerk (Selmien 47), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige recht gesloten kerk met ongelede zadeldaktoren. De toren en delen van
de noordmuur stammen uit de 13de eeuw. Rond 1800 werd het koor gesloopt en
heeft men de vensters vernieuwd. De kerk is in 1913 gerestaureerd, de toren in 1956.
Inwendig heeft de noordwand twee series nissen boven elkaar. De kerk bevat een
17de-eeuwse preekstoelkuip. Op het kerkhof staat een dubbele houten klokkenstoel
met schilddak, oorspronkelijk gebouwd in 1766 maar herbouwd in 1873 en 1992.
Erin hangen twee klokken uit 1948. Bij de ingang van de kerk ligt een 18de-eeuwse
grafsteen.
Woonhuizen. Het woonhuis de Paapse Leere (De Feart 2) is een eenlaagspand
met in de nokanker de datering ‘1766’. De twee kopjes uit 1630 en de gevelsteen
zijn van elders afkomstig. Het huis is gerestaureerd in 1962. Het woonhuis Selmien
49 bevat enkele details uit 1787. Het dubbele eenlaagspand Weibuorren 60-62 is in
de nokanker gedateerd ‘1801’.
Boerderijen. De boerderij Selmien 11 heeft een dwars geplaatst voorhuis met
neoclassicistische details uit circa 1870. De Victoria Hoeve (Butewei 18) is een
boerderij met krimp uit 1910. De stelpboerderij Butewei 3 dateert uit 1911, de
villaboerderij Urne Sathe (Selmien 18) uit circa 1932.
Frieschepalen (Fryske Peallen). Dorp gelegen ten noordoosten van Ureterp bij
de grens met Groningen. Het in 1913 gebouwde café Hearsterwei 1 vertoont
jugendstil-details. De Chr. lagere school (Tolheksleane 53) is een drieklassige
gangschool uit 1920. De Geref. kerk (Tolheksleane 41) is een T-vormige gebouw
uit 1928 met dakruiter en portaal. Op de grens met Groningen bevinden zich restanten
van een vierhoekige gebastioneerde schans (De Scheiding ong.) aangelegd in
1593-'94.
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Veenklooster (Feankleaster)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Gehucht, ontstaan op de plaats waar de landweg van Kollum zich splitst in een
westelijke tak naar Kollumerzwaag en een zuidelijke tak richting Twijzel. In de 11de
of 12de eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 13de eeuw bouwden de
premonstratenzers er het klooster De Olijfberg. De landerijen van dit klooster kwamen
in 1644 in bezit van de familie Van Fogelsangh, die hier een state stichtte. Ten westen
van de state ontstond een brinkvormige ruimte. Veenklooster is een beschermd
dorpsgezicht.
Fogelsangh State (Kleasterwei 1). Buitenplaats, ontstaan in 1644 ter plaatse van
het rond 1580 gesloopte premonstratenzerklooster. Vermoedelijk in opdracht van
Dirck van Fogelsangh verrees een dwars tweelaags huis, dat begin 18de eeuw in
bezit kwam van de familie Van Heemstra. Willem Hendrik van Heemstra liet rond
1734 aan de achterzijde een tweede beuk oprichten en in opdracht van Cecilia van
Heemstra werd in 1783-'93 een nieuwe pilastergevel aangebracht. A.T.R. Sixma van
Heemstra, die het bezit voor zijn minderjarige zoon beheerde, gaf in 1843 opdracht
voor de bouw van de - aan de achterzijde wat uitstekende - zogeheten koepelkamer.
Zijn zoon, H.L. van Heemstra, liet in 1870 de achtergevel pleisteren en besloot
vervolgens - vooruitlopend op een bezoek van koning Willem III in 1873 - de state
ingrijpend te verbouwen. Bij deze verbouwing in 1872, naar plannen van J.I. Douma
en met H.H. Kramer als opzichter, heeft men de overige gevels bepleisterd, de ionische
pilasters verdiept en de ionische kapitelen vervangen door lijstkapitelen. Verder werd
de ingangspartij veranderd en verhoogd, een bordes toegevoegd en de kap verlaagd.
Bij een verbouwing van 1934 is de kap weer verhoogd. De wapens aan weerszijden
van het bordes zijn in 1938 toegevoegd door de nieuwe eigenaar, B.Ph. van Harinxma
thoe Slooten. De state is in 1977-'78 geheel gerestaureerd en dient momenteel als
een uithof van het Fries Museum te Leeuwarden. Inwendig is vooral de koepelkamer
met pseudo-Lodewijk XIV-stucwerk (circa 1843) bezienswaardig. Het noordelijke
en het zuidelijke bouwhuis zijn blokvormige panden uit de periode 1783-'93, die hun
huidige uiterlijk hebben gekregen bij het aanbrengen van omlopende schilddaken in
1872. In het noordelijke bouwhuis stonden de rijtuigen, in het zuidelijke bevinden
zich de, bewaard gebleven, stallen. De parkaanleg dateert in opzet uit de 17de eeuw,
toen de state een rechthoekige omgrachting kreeg die vermoedelijk deels teruggaat
op de omgrachting van het voormalige klooster. Tevens werd loodrecht op het huis
een hoofdas aangelegd (Kleasterwei-Keningswei) en een parallel aan de achtergevel
lopende lindelaan. De rest van het geometrische lanenstelsel is vermoedelijk rond
1734 tot stand gekomen. In 1838 kreeg L.P. Roodbaard van A.T.R. Sixma van
Heemstra opdracht de aanleg tot een romantisch landschapspark om te vormen. Aan
de uitvoering daarvan werd tot 1849 gewerkt onder leiding van L. Vlaskamp.
Belangrijke structurerende elementen
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Veenklooster, Fogelsangh State, interieur (1987)

Veenklooster, Fogelsangh State, plattegrond

zijn de zogeheten modderberg en de beide slingervijvers, waarbij gebruik is gemaakt
van een bestaande pingo-ruïne. In de periode 1869-'73 werd de tuin uitgebreid,
waarschijnlijk naar plannen van G.L. Vlaskamp, met onder meer een hertenkamp en
een ijskelder (1871). Als elementen zijn onder meer interessant de voetstukken en
tuinvazen in Lodewijk XIV-vormen (circa 1734), de bronzen jachthonden (circa
1870), de kluizenarij met riet en boomstammen en een houten kluizenaarspop, en
verder de driearmige brug, het hertenverblijf en de theekoepel op de modderberg.
Het jachthuis (Keningswei 6) is een waarschijnlijk rond 1840 gebouwd dwars
eenlaagspand met spitsboogvensters, rieten kap, overhoeks geplaatste schoorsteen
en een halfrond gesloten, hoger opgaand middendeel met balkon op houten zuilen.
De boswachterwoning (Kleasterwei 5) is een gepleisterd eenlaagspand met vroege
chaletstijl-elementen, gebouwd rond 1870.
Villa Nova (Kleasterwei 7), een gepleisterd fors pand in neoclassicistische vormen,
werd in 1870 in opdracht van H.L. van Heemstra gebouwd voor zijn moeder naar
plannen van J.I. Douma. De tuin is in 1871 aangelegd door G. Vlaskamp.
Woonhuizen. Het dubbele eenlaagspand
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Veenklooster, Fogelsangh State, interieur paardenstal (1988)

Brink 1-3 wordt in ankers gedateerd ‘1734’. Vergelijkbaar is de waarschijnlijk ook
18de-eeuwse woning Brink 15.
Boerderijen. De keuterboerderij Kleasterwei 9 stamt vermoedelijk uit de 18de
eeuw; vergelijkbaar is de keuterij Kleasterwei 16 uit circa 1815. De forse, tot het
landgoed van de Fogelsangh State behorende, stelpboerderij Kleasterwei 2 is rond
1870 gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp van J.I. Douma. Laat-19de-eeuws is de
boerderij De Boskplaets (Keningswei 2), met in het voorhuis geschilderde
baksteenornamentiek.
De voorm. uitspanning ‘café Boszicht’ (Kleasterwei 6) is een blokvormig
tweelaags pand, ontstaan rond 1850 toen het dwarse voorhuis van een uit de eerste
helft van de 19de eeuw stammende boerderij met een verdieping werd verhoogd.

Veenwouden (Feanwâlden)
(gemeente Dantumadeel)
Dorp, ontstaan op een keileemrug aan de rand van de hoger gelegen pleistocene
gronden. In de 14de eeuw lagen hier de nederzettingen St.-Johanneswâld en Eslawâld,
die rond 1500 werden samengevoegd tot Veenwouden. Ten behoeve van de
turfwinning in dit gebied verwierf het klooster Klaarkamp in 1436 een 13de-eeuwse
steenhuis (Schierstins). Ten
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Veenwouden, Schierstins, plattegrond

oosten hiervan breidde het streekdorp zich uit. De kerk van Eslawâld is in de 17de
eeuw verdwenen. In 1886 kreeg het dorp een station aan de spoorlijn
Leeuwarden-Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog is Veenwouden vooral aan de
oost- en de westzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een geveltoren. De kerk werd in 1648 gebouwd op de plaats van de middeleeuwse
kerk van St.-Johanneswâld. In de inwendig op twee zuilen rustende geveltoren hangt
een door Jan Crans gegoten klok (1715). De spitsboogvormige

Veenwouden, Schierstins

vensters dateren uit de 18de eeuw. De kerk is in 1971 gerestaureerd. Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf (18de eeuw). Tot de inventaris behoren een
eenvoudige preekstoel (1648), vier laat-18de-eeuwse tekstborden en een door Bakker
& Timmenga gebouwd orgel (1890).
Op het kerkhof bevinden zich omhekte zerken voor E. Engels († 1897) en ds. H.J.
Bouwens († 1899). De neoclassicistische pastorie (Stinsweg 2) dateert uit circa 1850.
De Doopsgez. kerk (Zuiderweg West 8) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
kleine geveltoren, gebouwd in 1865 in eclectische vormen, evenals de pastorie
(Zuiderweg West 6).
De Schierstins (Hoofdstraat 1) bestaat uit een drielaags torengedeelte met
schilddak, geflankeerd door een slank tweelaags bouwdeel met klokgevel en twee
eenlaags aanbouwen. De verdedigbare stins of steenhuis verrees in de 13de eeuw en
werd ‘Idszengha gûde’ genoemd. Oorspronkelijk was de toren alleen op de verdieping
toegankelijk. De op grondbogen opgetrokken onderste bouwlaag lag tot halve hoogte
in een aarden heuvel; net boven de kruin van die heuvel werden schietspleten
aangebracht. Mogelijk nog eind 13de eeuw werd de toren verhoogd met een van
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kantelen voorziene derde verdieping. Verder heeft men toen de heuvel afgegraven,
de bogen gedicht en de begane grond als ‘kelder’ in gebruik genomen en voorzien
van een nieuw gewelf. In 1436 kwam de toren in bezit van de in het grijs (schier)
geklede monniken van het cisterciënzerklooster Klaarkamp. Tot 1596 werd de
Schierstins door hun hofmeesters bewoond. In 1661 kwam het goed in bezit van
Petrus Mellema en Sophia Maria Domans en werd de toren aan de oostzijde met een
eenlaags gebouw uitgebreid. Eind 18de eeuw verrees het bouwdeel met klokgevel.
Thijs Feenstra, burgemeester van Leeuwarden, liet na de aankoop van het gebouw
in 1814 de lage oostaanbouw verlengen en aan de noordzijde een tweede beuk
optrekken. Van 1893 tot 1916 diende het pand als marechausseekazerne. De sterk
verwaarloosde toren werd in 1905-'06 gerestaureerd onder leiding van architect
Koldijk naar tekeningen van A. Mulder. In 1961-'65 is de toren naar plannen van A.
Baart jr. naar de middeleeuwse toestand gereconstrueerd en zijn op één na alle later
aangebrachte vensters gedicht. In 1991 volgde nog een nadere restauratie. Inwendig
zijn op de begane grond de spaarbogen en schietgaten nog goed zichtbaar. In de
noordvleugel bevindt zich een 18de-eeuwse rococo-schouw, afkomstig uit Paesens.
Momenteel is het gebouw in gebruik als cultureel centrum.
Woonhuizen. De neoclassicistische middengangwoning Stinsweg 6 is rond 1860
gebouwd als burgemeesterswoning. M. Bokma de Boer liet in 1874 het forse
gepleisterde herenhuis El Dorado (Zuiderweg West 2) bouwen. Achter dit huis
stichtte hij in 1878 de eerste particuliere zuivelfabriek van
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Friesland (‘Freia’), waarvan de gebouwen na de sluiting in 1969 zijn overgebracht
naar het Openluchtmuseum te Arnhem (1991). Het Talmahuis (Stinsweg 5) is een
zeer forse villa met eenlaags aanbouw, opgetrokken in 1898 in neorenaissance-stijl
naar plannen van H.H. Kramer voor de Amsterdamse bankier P. de Clercq. In 1928
is de villa ingericht tot bejaardentehuis van de Talmastichting. Het rond 1925
gebouwde woonhuis Merel (Hoofdstraat 37) is een goed voorbeeld van sober
expressionisme.
De forse boerderij Stinsweg 4, gebouwd in 1893 voor de familie Van der Veen,
heeft een dwars geplaatst voorhuis met zaadzoldervensters. Via een krimp gaat dat
voorhuis over in het bedrijfsgedeelte.
De voorm. School met den Bijbel van Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal,
gemeente Tytjerkstradiel) (De Zwette 20), gelegen ten zuiden van Veenwouden, is
in 1909 gebouwd als een vierklassige middengangschool en uitgevoerd in
kalkzandsteen.

Vlieland (flylân)
(gemeente Vlieland)
Waddeneiland met een ten opzichte van de andere Waddeneilanden afwijkende
structuur. De andere eilanden hebben de hoogste duinen aan de westzijde. De rug
van hoge duinen ligt op Vlieland juist aan de oostzijde en de ‘staart’ aan de westzijde.
Bovendien heeft Vlieland in tegenstelling tot de andere Waddeneilanden vrijwel
geen kwelders. Het in de vroege middeleeuwen ontstane eiland werd in 1237 door
graaf Willem II van Holland geschonken aan het klooster Ludingakerke bij Achlum.
In 1615 kwam het eiland aan de Staten van Holland; waarna het - met uitzondering
van de periode 1806-'14 - tot 1942 tot de provincie (Noord-)Holland behoorde.
Dankzij de Vlieree - aanlegplaats voor Hollandse zeeschepen - kende Vlieland met
de dorpen Oost- en West-Vlieland in de 16de en 17de eeuw een grote bloei. In 1714
trof een overstroming West-Vlieland. Het dorp werd in 1736 ontruimd. Door de
aanwezigheid van onderliggende kweldergrond ontstond ten zuiden van het verdwenen
dorp een uitgestrekte zandvlakte (de Vliehors). In 1827-'28 kreeg het eiland een
haven en werd de wal aan de zuidzijde tot dijk omgevormd (verhoogd in 1934 en in
1987). Vlieland wordt ontsloten door de oost-west lopende Postweg, waarlangs tot
1923 - via Texel - de postverbinding met het vasteland liep. In 1914 stichtte de
Leeuwarder Gezondheidskolonie een eerste gebouw in de duinen, waarna vooral in
Duinkersoord het toerisme tot ontwikkeling kwam.
Oost-Vlieland (East-Flylân). Streekdorp met bijna stedelijk karakter, ontstaan
ter plaatse van een in oorsprong 12de-eeuwse nederzetting die in 1575 door Spaanse
en in 1666 door Engelse troepen in brand werd gestoken. In de 17de eeuw werd het
dorp in oostelijke richting uitgebreid. De steegjes tussen de huizen worden gloppen
genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog verrees enige nieuwbouw aan de oostzijde
van het dorp. Oost-Vlieland is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Nicolaaskerk (Kerkplein 7), nu SOW-kerk, is een recht gesloten
kruiskerk, gebouwd in 1605 als zaalkerk ter vervanging van de in 1245 genoemde
St.-Nicolaaskapel. In 1647 voegde men twee dwarspanden toe. Bij herstel in 1840-'44
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werd in de zuidwesthoek een kamer voor de kerkenraad aangebouwd. De kerk is
gerestaureerd in 1950-'51 en in 1973-'74.
Het interieur wordt gedekt door een houten overwelving met trekbalken, die zijn
voorzien van gekerfde inscripties. Ter plaatse van de muuropeningen voor de
dwarspanden bevinden zich jukken met de datering ‘1647’. De gaanderij werd in
1669 toegevoegd. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1605) met doophek, een
Vroedschapbank (1635), vijf koperen kronen - waaronder één uit 1644 met wapens
van het Zweedse koningshuis Wasa geschonken door Louis de Geer -, een
Tiengebodenbord (1737) en een in de stijl van J. Courtain gebouwd orgel (1777,
gewijzigd in 1879). Verder bevat de kerk talrijke grafzerken, waarvan de oudste uit
1575, en diverse walviskaken die als graftekens voor walvisvaarders op het kerkhof
hebben gestaan.
Op het kerkhof stammen de meest rijzige grafstenen uit de 18de eeuw,

Vlieland, Diaconiehuis

Vlieland, Raadhuis

waaronder die voor Aeltje Cornelis Boef († 1719). Interessant zijn ook de marmeren
cippus voor L. Zundendorp († 1884), de obelisk voor H. Visser († 1909), met
afbeelding van een zeilschip, en de gedenknaald voor J. Tieken († 1927), die bij een
reddingsactie verdronk. De huidige steen op het graf van Lancelott Skynner, kapitein
van de in 1799 vergane Lutine, is in 1994 aangebracht.
Het voorm. diaconiehuis (Kerkplein 6) is een langgerekt dwars eenlaagspand met
opvallend hoge kap en een smal, hoger opgaand middendeel met puntgevel. Het
gebouw kwam in 1641 tot stand op basis van een schenking van Abraham Vesinus
(1632), maar werd pas in 1662 in gebruik genomen. In 1678 kreeg het een uitbreiding
aan de noordzijde. Boven de ingang hangt een houten bord met een gedicht uit 1732.
Het pand bleef tot 1949 als diaconiehuis in gebruik, waarna het werd gerestaureerd.
Het interieur bevat een kapelgedeelte en een hal, geflankeerd door kamers met schouw
en een bedstedewand.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 148) is een eenlaags gepleisterd pand met
klokkentoren. Het gebouw werd oorspronkelijk in 1598 gebouwd door Pieter
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Vlieland, Postkantoor

Jacobsz. Holsteyn, toen de burgerlijke gemeente van het eiland werd gesplitst. Bij
de herbouw in 1855, naar plannen van A.B. Metz, bleven het oude jaartalcartouche
en een gevelsteen met schip (het wapen van Oost-Vlieland) bewaard. Het gebouw
is tot 1958 als raadhuis in gebruik geweest.
Het voorm. postkantoor (Dorpsstraat 1) is een opvallend groot pand in
neorenaissance-stijl, gebouwd in 1877 naar plannen van C.H. Peters als een sobere
versie van zijn Ministerie van Justitie in Den Haag (1876-'83). Sinds 1933 maakt het
deel uit van hotel Golfzang. De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 150)
is in 1889 gebouwd als een vierklassige middengangschool en bleef als zodanig in
gebruik tot 1959 in gebruik. De onderwijzerswoning (Dorpstraat 131) aan de overzijde
stamt uit 1877.
Woonhuizen. De oudere bebouwing van Oost-Vlieland bevindt zich langs de
Dorpsstraat. Het belangrijkste huis is het Tromphuis (Dorpsstraat 99), vroeger
‘Landtshuys’ genoemd, een in opzet diep pand met dwars voorhuis en onderkelderd
rechterdeel. Het diepe linkerdeel heeft aan de zuidzijde een uitgebouwde kamer. Het
kort na 1575 gebouwde huis diende van 1596 tot 1795 als werfkantoor van de
Admiraliteit van Amsterdam en het Noorderkwartier. Het is waarschijnlijk zowel in
het begin als in het midden van de 17de eeuw uitgebreid en werd verder in de 18de
en 19de eeuw gewijzigd. In 1896 kwam het in bezit van de schilderes van zeegezichten
Betzy Akersloot-Berg. Na de restauratie door A. Baart in 1958-'59 werd het als
museum ingericht. Belangwekkend is de blauwe tegelkamer, waarvan de tegels in
1958 zijn aangevuld met interieuronderdelen uit Workum.
Eén van de weinige tweelaags huizen in het dorp is Dorpsstraat 81. Dit
onderkelderde diepe huis heeft een vermoedelijk 17de-eeuwse kern. De meeste andere
Vlielandse huizen zijn diepe eenlaagspanden. Goed bewaarde 17de-eeuwse
voorbeelden zijn Dorpsstraat 90 (1662) met tuitgevel en Dorpsstraat 92 met trapgevel.
Gepleisterde tuitgevels hebben Dorpsstraat 109 en 146 (gedateerd 1678). Huizen
met afgeknotte topgevels en een oudere kern zijn: Dorpsstraat 29, 139 (1661) 140
en 147. Enkele in de kern mogelijk 17de-eeuwse huizen hebben een houten voorschot
met topmakelaar, te weten: Dorpsstraat 48, 60, 133 en 188. Een 18de-eeuwse kern
is mogelijk te vinden in de dwarse huizen Dorpsstraat 4-6 en Dorpsstraat 176.
Vergelijkbaar in vorm zijn Dorpsstraat 16 (1878) en Dorpsstraat 143-145 (circa
1900).
Met het in 1898 in chaletstijl uitgevoerde huis Dorpsstraat 5 kwam de woningbouw
sinds lange tijd weer op gang. Dorpsstraat 130 (circa 1905) refereert met zijn tuitgevel
aan de 17de-eeuwse Vlielandse huizen. Van een klokgevel voorzien is Dorpsstraat
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141 (circa 1905). Voorbeelden met gezwenkte gevels zijn: Dorpsstraat 28-30 (circa
1910), Dorpsstraat 41 (circa 1910)

Vlieland, Woonhuizen Dorpsstraat 90en 92

en Dorpsstraat 85 (1915). Niet eilands van karakter zijn de dubbele woning
Dorpsstraat 91-93 (1915) en de eenlaags loodswoningen (Havenweg 10-14; 1919).
Burgemeester F. Rab liet in 1938 in traditionalistische vormen het opvallend grote
huis Dorpsstraat 47 bouwen. Van 1959 tot 1988 diende het als raadhuis en daarna
tot 1998 als postkantoor.
Recreatiewoningen. Op Vlieland staan diverse vermeldenswaardige
zomerwoningen uit de jaren dertig van de 20ste eeuw. De in 1931 gebouwde woningen
Open Zon, Zonnevanck en Zon Rondom (Duinkersoord 55-57) hebben
paraboolvormige daken. Van platte daken en een afgeschut terras voorzien zijn de
woningen Fazant (Duinkersoord 43) en Koekoek (Duinkersoord 96), beide uit circa
1931. De rond 1930 gebouwde woningen Hof van Aelden (Duinkersoord 12), De
Benteng (Duinkersoord 11), Thalia (Duinkersoord 95) en De Klim (Duinkersoord
52; 1931) zijn met pannen gedekt. Hoger opgaand, met een rieten dak en met meer
een cottage-karakter, zijn de woningen Drosera (Duinkersoord 94; circa 1930),
Hoogduin (Duinkersoord 87; circa 1935), Sperwer (Duinkersoord 90; 1938-'39) en
D'Instuif (Duinkersoord 51); de laatste met pannendak.
Horeca. Het Badhotel Bruin (Dorpsstraat 88) werd in 1892 gebouwd voor E.
Meijer en kreeg in 1936 zijn huidige naam. Hotel Golfzang (Dorps-
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straat 3) uit 1896 vertoont chaletstijldetails. Café Het Posthuis (Postweg 4) is na
1923 ontstaan door verbouw van een pand uit 1836.
De vuurtoren (tegenover Vuurboetsduin 3) bestaat uit een ronde conische romp
van drie bouwlagen, een balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht.
Oorspronkelijk was deze constructie het bovenstuk van de Buitentoren van IJmuiden,
een uit gietijzeren elementen opgebouwde toren, in 1878 uitgevoerd naar ontwerp
van Q. Harder door gieterij D.A. Schretlen & Co te Leiden. In 1909 werd de toren
op Vlieland herbouwd ter vervanging van een bakstenen voorganger uit 1836. Rond
1950 heeft men de aanbouw met uitzichtpost toegevoegd.
Het reddingsboothuis (Duinkersoord 33) is een sober stenen eenlaagspand uit
1894, naar plannen van A. Kooreman en uitgevoerd door M. Daalder.
De weegbrug (bij Postweg 20) dateert van rond 1930.

Vrouwenparochie (Froubuorren)
(gemeente Het Bildt)
Wegdorp, aanvankelijk Kijfhoek geheten en ontstaan in de 16de eeuw aan de
Middelweg, die het kort na 1505 ingepolderde deel van Het Bildt in oost-west richting
doorsneed. De bebouwing langs deze weg kreeg in de 20ste eeuw een uitbreiding in
noordelijke richting tot aan de spoordijk van de voormalige spoorlijn
Leeuwarden-Stiens-Harlingen (1901-'36).
De Herv. kerk (Kerkplein 2) is een vijfzijdig gesloten zaalkerk met houten
geveltoren. De in 1670, als vervanging van een vroeg-16de-eeuwse kerk, gebouwde
kerk heeft grote spitsboogvensters in de noordgevel. Zowel aan de koorzijde als in
de westgevel is een ingang aangebracht. De westingang heeft een (later gewijzigde)
classicistische omlijsting, voorzien van een frontonbekroning met inscriptie en het
bouwjaar. In de geveltoren hangt een door Gregorius van Hall gegoten klok (1602).
Het kerkinterieur wordt gedekt door een in het midden verhoogd tongewelf en is

Vrouwenparochie, Windmolen De Vrouwbuurstermolen

voorzien van een lambrisering. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een
preekstoel met inlegwerk van ebbenhout, een doophek en een overhuifde herenbank
van de familie Van Haren. Verder bevat de kerk onder meer een rouwbord voor
Boudewijn van Loo (1640) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1844).
Woonhuizen. Een klokgevel met aanzetkrullen en bekroning in Lodewijk XV-stijl
hebben de huizen J.P van de Bildtstraat 8 (1783) en Waling Dijkstrastraat 9 (1792).
Het van oorsprong 18de-eeuwse huis Waling Dijkstraat 21 heeft een 19de-eeuwse
lijstgevel met pilasteromlijsting om de ingang. De zijgevel bevat een gedenksteen
voor de Friese schrijver Waling Dijkstra († 1914).
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Boerderijen. De 19de-eeuwse kop-hals-rompboerderij Waling Dijkstrastraat 101
heeft een met riet gedekte schuur en een voorhuis met zadeldak tussen door
schoorstenen bekroonde topgevels. De ingang in de lange zijgevel heeft een
vroeg-19de-eeuwse neoclassicistische omlijsting. Andere voorbeelden van dit
boerderijtype zijn Middelweg-Oost 35 en Hamerenweg 11. De boerderij Waling
Dijkstrastraat 48 bezit een rijk gedecoreerd blokvormig woonhuis uit 1903 in late
neorenaissance-stijl. De tot dakerker opgetrokken middenrisaliet en de gevelhoeken
zijn voorzien van gepleisterde pilasters.
Windmolen ‘De Vrouwbuurstermolen’ (Vrouwbuurstermolen 6), gelegen ten
oosten van Vrouwenparochie, is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen op
een vierkante, met hout beklede onderbouw. De korenmolen is waarschijnlijk in
1862 gebouwd op de plaats van de oudste molen van Vrouwenparochie uit 1566. De
laatste restauratie heeft in 1995 plaatsgevonden.
Het trafohuisje (Vrouwbuurstermolen 18), gelegen ten oosten van
Vrouwenparochie, is in 1916 gebouwd voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
(PEB), naar ontwerp van de eigen tekenkamer. Het wit gepleisterd gebouwtje met
samengesteld dak heeft smalle lichtspleten.

Wânswert (Wanswerd)
(gemeente Ferwerderadiel)
Terpdorp, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. De hoge terp
is aan het eind van de 19de eeuw vooral aan de zuidzijde voor een belangrijk deel
afgegraven.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 6), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige kerk met smaller, vijfzijdig gesloten koor en een forse zadeldaktoren van
vier geledingen. Van het koor is de wijding in 1335 bekend. Tegen het koor verrees
in de 16de eeuw het huidige laatgotische schip, gevolgd door de bouw van de
zadeldaktoren (met klok uit 1402). In 1778 werd het noordelijke deel van het koor
beklampt, in 1794 heeft men een nieuwe kap met tongewelf aangebracht. In 1882
werd de rest van het koor ommetseld. De kerk bevat een fraaie hardstenen zerk voor
Sipt van Goslingha († 1561) en Paerck Zyaerda, vervaardigd door Pieter Dirxsz in
vroege renaissance-vormen (1562), en voorts een door W. Hardorff gebouwd orgel
(1877).
Het kerkhof wordt omringd door een gietijzeren hek uit 1879. Het kerklokaal
(Tsjerkepaed 2) is een zaalgebouw in expressionistische vormen uit 1928.
De voorm. openbare lagere school (Buorren 1) is een tweeklassige
middengangschool met portiek,
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Wânswert, Herv. kerk (1978)

gebouwd in 1887 in neoclassicistische vormen.
De poldermolen ‘Victor’ (Tsjerkepaed 8) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1867 gebouwd
ter bemaling van de polder Ald Piip en verving zes kleine watermolens en drie
tjaskers. Bij de in 1977 gerestaureerde molen staat een klein molenaarsverblijf met
stookgelegenheid.

Warns
(gemeente Nijefurd)
Langgerekt dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de hoger gelegen keileemgronden
van Gaasterland. Via de Warnservaart stond Warns in verbinding met de Zuiderzee.
Warns heeft twee gescheiden dorpskernen (Warnser Noordburen en Warnser
Zuidburen).
De Herv. kerk (Buorren 37), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
driezijdig gesloten zaalkerk met een ongelede toren van twee geledingen met
ingesnoerde spits. De tufstenen toren verrees in de 12de eeuw en kreeg in 1729 de
huidige spits. In de toren hangen een klok uit 1523 en een door Claes Noorden en
Jan Albert de Grave gegoten klok (1710). De huidige kerk kwam in 1682 tot stand,
met aan de zuidzijde een classicistische ingangsomlijsting. Tot de inventaris behoren
een preekstoel met doophek (17de eeuw), vier herenbanken met hoge rugschotten
(circa 1700), waarvan twee met gesneden wapens, en een door de firma Dekker
gebouwd orgel (circa 1920). De pastorie (Buorren 26) dateert grotendeels uit circa
1925.
De Doopsgez. kerk ('t Noard 23) is een recht gesloten zaalkerk uit 1877, die in
1949 van een nieuwe voorgevel en dakruiter met spits is voorzien. De pastorie
(Mennistepaed 1) is rond 1930 gebouwd naar ontwerp van U. Visser.
De Geref. kerk (Buorren 23) is een driezijdig gesloten zaalkerk uit 1892 voorzien
van een houten geveltoren met spits. De pastorie (Buorren 25) dateert uit circa 1915.
De R.K. St.-Odulphuskapel (Boppelâns 19) is een kleine recht gesloten kapel,
gebouwd in 1948-'49 naar een traditionalistisch ontwerp van A. Witteveen.
De voorm. openbare lagere school (Buorren 10) is een in 1904 gebouwde
gangschool voorzien van tot topgevels opgetrokken hoekrisalieten met
chaletstijl-kenmerken.
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Woonhuizen. In enkele in de loop van de tijd zeer gewijzigde panden bevinden
zich restanten van 17de-eeuwse zogeheten commandeurswoningen, zoals 't Noard
41, 42, 50-52, Op 'e Wâl 23, 25-27, Reade Wei 4-6, 8, Kampenspaed 4 en 21. De
17de-eeuwse commandeurswoning Op 'e Wâl 19a bevat 16de-eeuwse fragmenten
van de voorm. Onze Lieve Vrouwekapel. De commandeurswoning 't Noard 36 is
eind 18de eeuw verbouwd tot voorhuis van een boerderij. Voorbeelden van jongere
dwarse eenlaags huizen in het dorp zijn 't Sou 40 (circa 1880), 't Sou 26 (circa 1910)
en 't Sou 49, een arbeiderswoning-koemelkerij met schuren (1904 en 1910). De
voorm. onderwijzerswoning Himmelhumerdijk 5 (circa 1900) heeft een uitgebouwd
en tot topgevel opgetrokken gedeelte. Expressionistische details vertonen 't Sou 24
(circa 1925) en 't Noard 38 (circa 1930); zakelijk-expressionistische kenmerken heeft
Aqua Terra (Himmelumerdijk 4) uit 1930. Van de voorm. zuivelfabriek (Boppelâns
9-13), opgericht in 1899, resteren bouwdelen uit diverse periodes, waaronder de
directeurswoning en de schoorsteen.
De klokkenstoel van Scharl (Skarl) (Skarl 9), gelegen ten zuidwesten van Warns
op een verhoogd rond kerkhof, is een houten klokkenstoel uit 1898 met metalen
helmdak.
Hemelum (Himmelum). Dit esdorp ten oosten van Warns is ontstaan in de
middeleeuwen op de rand van het hoger gelegen Gaasterland. De (Herv.) Nicolaaskerk
(De Klaster 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk met transept en een ingebouwde
toren met ingesnoerde spits. De in oorsprong uit 1668 daterende kerk is in 1816
gewijzigd en in 1896 vernieuwd. De kerk bevat een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1843). De voorm. Geref. kerk (Buorren 18) is een driezijdig gesloten zaalkerk
uit 1889. De voorm. pastorie (Buorren 16) is in 1928 gebouwd. Boerderijen. De
19de-eeuwse keuterij Nijbuorren 21 heeft een zeer hoge, met hout beklede schuur.
Nijbuorren 23 is een kop-hals-rompboerderij met een villa-achtig voorhuis uit circa
1925. Woonhuizen. De eenlaags woonhuizen Buorren 10 en Buorren 20 dateren uit
circa 1910. Rond 1930 gebouwd zijn Hegewei 29 en het woon- en winkelpand
Hegewei 9. De voorm. zuivelfabriek (Buorren 31) is een wit geschilderde gebouw
uit 1906. De bijbehorende directeurswoning (Buorren 33) dateert uit 1933.
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Warten (Wartena)
(gemeente Boarnsterhim)

Warten, Pastorie Herv. kerk

Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen als terpdorp en al snel verder ontwikkeld
als vaartdorp langs het Wartensterwiid. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan
de noordzijde uitgebreid. De Herv. kerk (Hoofdstraat 24) is een driezijdig gesloten
zaalkerk voorzien van een ongelede toren met ingesnoerde spits. De kerk kwam in
1780 tot stand ter vervanging een middeleeuwse voorganger, waarbij men de
middeleeuwse kap opnieuw heeft gebruikt. Tegen de zuidmuur is een roodstenen
zonnewijzer aangebracht. De toren is in 1880 hersteld. Tot de kerkinventaris behoren
een preekstoel (circa 1780) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1874).
De gebrandschilderde vensters zijn vervaardigd door Ype Staak (1780). De voorm.
pastorie (Hoofdstraat 61) is een eclectisch pand uit circa 1875.
Woonhuizen. Het deels onderkelderde eenlaags huis Aldhiem 2 heeft een zadeldak
tussen topgevels met vlechtingen en is voorzien van de jaartalankers ‘1700’.
Hellingpaed 3-5 is het voorm. armhuis met drie woningen uit 1893. De
arbeiderswoningen Hoofdstraat 38-56 dateren uit circa 1900 en hebben een jongere
uitbreiding aan de achterzijde.
Boerderijen. De Oud Friese Greidboerderij (Hellingpaed 9) is een Oud Fries
langhuis. Het is het enige goed bewaarde voorbeeld van dit oudste Friese
boerderijtype. Het is een langgerekt, laag gebouw met iets hoger woongedeelte.
Onder het doorgetrokken dakvlak bevindt zich een ondiepe melkkelder. De boerderij
is waarschijnlijk rond

Warten, De Oud Friese Greidboerderij

1728 gebouwd op een verhoogde huisterp. De in 1902 gewijzigde en in 1994
gerestaureerde boerderij dient nu als museumboerderij. De naastgelegen open
zesroedige hooiberg met rieten kap dateert in de huidige vorm uit circa 1834.
Midsbuorren 12 is een moderne koprompboerderij uit circa 1930 met breed,
gedeeltelijk onderkelderd voorhuis. Nijpaed 11 is een boerderij met twee
arbeiderswoningen uit 1893.
De voorm. coöperatieve zuivelfabriek ‘Helpt Elkander’ (Hoofdstraat 58-60)
dateert uit 1898. De directeurswoning heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet.
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Poldermolens. Ten zuidoosten van Warten bevinden zich twee houten
spinnenkopmolens. Ten westen van de Lange Sloot bij de Saiter staat de 18de-eeuwse
molen De Ikkers, met een met pannen gedekte ondertoren en een houten bovenhuis.
De molen staat sinds 1970 op de huidige plaats en is in 1986 voor het laatst
gerestaureerd. Verder in zuidelijke richting staat aan de Folkertsloot De
Princehofmolen. Deze poldermolen met vijzel en een gedeeltelijk met dakleer bekleed
bovenhuis stond oorspronkelijk bij Tzum en is in 1958 overgebracht naar de huidige
plaats.

Weidum
(gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De terp is rond 1900 voor een groot deel
afgegraven. Ten oosten van de kerk bevindt zich op de terp vanouds een rechthoekig
open terrein met aan de noord- en zuidzijde niet-agrarische bebouwing. In de jaren
dertig van de

Weidum, Herv. kerk

20ste eeuw is bebouwing ontstaan aan het Sânpaed en na de Tweede Wereldoorlog
aan de Skildyk, gevolgd door een uitbreiding aan de zuidoostzijde van het dorp.
Weidum is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Lytse Buorren 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de
Evangelist, is een eenbeukige, rond gesloten kerk voorzien van een toren van drie
geledingen met ingesnoerde naaldspits. De romaanse tufstenen toren verrees begin
12de eeuw en werd later verhoogd. In de toren hangen een door Geert van Wou II
en Johan ter Steghe gegoten klok (1531) en een klok van Hans Falck (1626). De
romano-gotische bakstenen kerk kwam in het tweede kwart van de 13de eeuw tot
stand. De met kraalprofielen uitgevoerde vensters worden geflankeerd door nissen
met siermetselwerk. Aan de zuidzijde bevindt zich een gotisch ingangspoortje.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit de eerste helft van de
16de eeuw. Tot de inventaris behoren een in rode zandsteen uitgevoerd twaalfzijdig
basement met beeldhouwwerk van een romaans doopvont (mogelijk 12de eeuw),
vier overhuifde herenbanken, waarvan één voor de familie Burmania (1708), een
door Gerrit Payaar vervaardigde preekstoel met doophek (1712) en een door L. van
Dam & Zn. gebouwd orgel (1889). Verder bevat de kerk enkele grafzerken, waaronder
een door Vincent
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Bears bij Weidum, Poortgebouw Uniastate

Lucas gebeeldhouwde grote zerk voor Kinsck van Ropta († 1581) en drie door Pieter
Claesz. vervaardigde vroeg-17de-eeuwse zerken.
Woonhuizen. Voorbeelden van rond 1875 gebouwde blokvormige woonhuizen
met hoger opgetrokken middenrisaliet en eclectische vormen zijn: Hanialeane 1,
Hegedyk 4-6 (gepleisterd) en Hegedyk 26. Een uitgebouwde erker en een portiek
heeft het eenlaags huis Hegedyk 8 uit circa 1915. Door D. Meintema ontworpen is
het rond 1935 gebouwde huis Hegedyk 30, voorzien van een driezijdige uitbouw met
tentdak. Het in dezelfde tijd opgetrokken huis Hegedyk 32 vertoont expressionistische
details.
Boerderijen. Door J.D. Bruns ontworpen is de kop-hals-rompboerderij Hegedyk
46 uit 1875 met lang voorhuis. De in 1889 gebouwde stelpboerderij Bumaleen (Greate
Buorren 2) is ontworpen door F. Brouwer.
De grote Amerikaanse windmotor (bij Dekamawei 5) dateert uit 1920. Deze
windmotor van het merk Herkules bestaat uit een gesloten betonnen onderbouw, een
stalen vakwerktoren met platform en een windrad met dertig bladen en twee
windvanen.
De familiebegraafplaats van de familie Buma (bij Greate Buorren 2) is aangelegd
in 1825-'26. De toegang uit 1928 wordt gevormd door een ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers met daarop 19de-eeuwse stenen leeuwen die de wapens van de
families Buma en Hora Siccama vasthouden.
Bears (Beers). Dit terpdorp ten noorden van Weidum is ontstaan in de vroege
middeleeuwen. De Herv. kerk (Tsjerkepaad 3) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten
kerk voorzien van een ongelede toren met ingesnoerde spits. De kerk werd in de
13de eeuw gebouwd en in de 14de eeuw uitgebreid met het huidige koor. Nadien
heeft men de kerk grotendeels ommetseld. De toren en de westgevel zijn 18de-eeuws.
In de toren hangen twee klokken, gegoten door Thomas Both en Willem van Aelten
(1569). De kerk is in 1981-'83 gerestaureerd onder leiding van R. Kijlstra. De kerk
bevat een hekwerk in vroege renaissance-vormen (circa 1540) en diverse grafzerken
(16de-18de eeuw), waaronder een door Claes Jansz. vervaardigde zerk (1557). Tot
de 18de-eeuwse inventaris behoren de lambrisering, de preekstoel met snijwerk van
Eylardus Swalue (1759), het doophek, de kerkbanken en een herenbank van de familie
Van Aylva (1761). Het orgel is in 1880 gebouwd door L. van Dam & Zn. met gebruik
van delen van een Schwartzburg-orgel uit 1750. De pastorie (Beers 38) dateert uit
circa 1875. Het poortgebouw van de Uniastate (Stinzepaed 9) stamt uit 1616 en heeft
een zadeldak tussen topgevels met in- en uitzwenkende vormen en duivengaten.
Boven de rondboogdoorgang bevindt zich een gevelsteen met de wapens van de

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

bouwheer Tjaert Tyarda en zijn vrouw Ydt Buygers. De in 1616 geheel vernieuwde
state werd rond 1756 gesloopt. Op het dubbel omgrachte terrein staat sinds 1993 een
door B. Mulder ontworpen stalen skelet dat de contouren van het verdwenen
hoofdgebouw weergeeft.

Wergea (Warga)
(gemeente Boarnsterhim)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Handel en scheepvaart kwamen in
dit aan de Wargaastervaart gelegen dorp tot ontwikkeling in de 16de en 17de eeuw.
Aan de west- en zuidzijde van de terp vormde zich een vrijwel aaneengesloten
bebouwing. In de loop van de 19de eeuw werd de grote tuin van de pastorie
gedeeltelijk bebouwd (Grote Buren en Gele Eker) en ontstond er bebouwing langs
de Leeuwarderweg. In 1886 werd in Wergea de eerste coöperatieve zuivelfabriek
van Nederland opgericht. Van de rond 1860 afgegraven terp is een deel van de
structuur herkenbaar aan het beloop van De Grote Buren en de Gele Eker. De
bebouwing is hier met de achterzijde naar het water gericht in tegenstelling tot de
(lint)bebouwing langs de vaart en Foudering, aan de Nieuwe Hoek, Kleine Buren en
Hilleburen, die op het water is georiënteerd. Na de Tweede Wereldoorlog is ten
westen en zuidoosten van de dorpskern een nieuwbouwwijk aangelegd. Wergea is
een beschermd dorpsgezicht.
De R.K. St.-Martinuskerk (Kerkbuurt 22) is een eenbeukige kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een toren met achtkantige opbouw en spits met frontalen.
De kerk werd in 1860-'62 gebouwd naar een ontwerp met invloeden uit de Willem
II-gotiek van H.J. Wennekers. In de toren hangt een door Petrus Overney gegoten
klok (1694). De pinakels van de toren heeft men in 1939 verkleind. De kerk is in
1990 gerestaureerd. Tot de neogotische inventaris behoren een communiebank (circa
1865), hoofd- en zijaltaren (1871) door atelier Cuypers en een preekstoel (1885).
Verder bevat de kerk een door de firma Adema gebouwd orgel (1911) en
kruiswegstaties van F.H. Bach; de laatste zijn van elders afkomstig. De blokvormige
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eclectische pastorie (Kerkbuurt 24) is gelijktijdig met de kerk naar ontwerp van
Wennekers gebouwd.
De voorm. Herv. kerk (Kerkbuurt 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een toren van twee geledingen met achtkantige opbouw en spits met frontalen.
De in 1872 gebouwde kerk vertoont invloeden van de Willem II-gotiek. In de toren
hangt een mogelijk door Johannes van Bomen gegoten klok (1452). De pastorie
(Grote Buren 1) is middenganghuis uit circa 1875 met eclectische vormen.
Het weduwenhofje (Kleine Buorren 19), gesticht in 1664 door Vrouck van Popma,
is in 1864 herbouwd. Het U-vormige eenlaagspand heeft een hoger opgetrokken
middenrisaliet voorzien van de wapens van de familie Popma-Jaersma.
Woonhuizen. Het dorp heeft voornamelijk eenlaags woonhuizen. Een gevelsteen
met het jaartal ‘1633’ siert het huis Gele Eker 2, dat bestaat uit een gedeelte met
hoog zadeldak tussen topgevels met waterlijsten en een lagere, haakse aanbouw. Het
ondiepe, onderkelderde huis Ald Slotwei 1 stamt uit circa 1780 en heeft een Vlaamse
gevel in de vorm van een klokgevel. Tegen de rechter zijgevel bevindt zich een lagere
dienstwoning en aan de achterzijde een meer recente haakse aanbouw. Uit circa 1850
dateren het huis Grote Buren 19, met verhoogd middenrisaliet, en het blokvormige
huis Leeuwarderweg 61 met neoclassicistische vormen. Neorenaissance-invloeden
vertonen Leeuwarderweg 4 (circa 1895), een huis

Wergea, R.K. St.-Martinuskerk en pastorie

met verhoogd middenrisaliet en het dwarse huis Kleine Buren 18 (circa 1905) en
Leeuwarderweg 11 (circa 1910), een huis met bakstenen dakkapel. Voor de arbeiders
van de zuivelfabriek kwamen in 1902 de woningen Leeuwarderweg 13-25 en 37-45
tot stand, opgezet met een hofjesachtige structuur. Bij een scheepswerf behoort het
huis Nieuwe Hoek 17 uit circa 1910. De rond 1912 gebouwde huizen Leeuwarderweg
55-59 hebben chaletstijl-elementen. Nieuwe Weg 8 is een woonhuis in
zakelijk-expressionistische stijl uit circa 1930.
Boerderijen. Uit 1871 dateert Angwier (Warstienserdyk 3), een
kophals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis. Een villa-achtig voorhuis (uit
circa 1910-'15) heeft de kop-rompboerderij Leeuwarderweg 40 uit circa 1910-'15.
Interessante stelpboerderijen zijn Lyts Palma (Wergeasterdyk 3; 1912) en Jornahûs
(Wartensterdyk 5), die in 1914 is herbouwd met gebruik van een van elders afkomstige
18de-eeuwse gebeeldhouwde klokgevel.
De voorm. herberg ‘Lands Welvaren’ (Kerkbuurt 1), thans café, is een tweelaags
gebouw met omlijste ingang uit circa 1880.
Van het voorm. timmerbedrijf annex schaatsenfabriek (Nieuwe Hoek 2-4)
dateert het tweelaags fabrieksgebouw uit circa 1910. De eclectische directeurswoning
met hoger opgetrokken middenrisaliet werd in 1888 gebouwd.
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De brug over de Foudering (bij H.J. Kooistrawei) is een ijzeren klapbrug uit circa
1880.
Het betonnen urinoir (Grote Buren ong.) aan de Wargaastervaart dateert uit circa
1930. Voor de ingang ligt een 18de-eeuwse grafzerk.
De omgrachte Alg. begraafplaats (tegenover Kerkbuurt 22), aangelegd in 1870,
heeft een uit die tijd daterend gietijzeren toegangshek met funeraire symbolen. Het
hek is vermoedelijk door de firma L.I. Enthoven & Co. geleverd.
De Hempenserpoldermolen, gelegen ten noorden van Wergea nabij de rijksweg
N31, is een achtkantige grondzeiler met gemetselde veldmuren en een met riet beklede
romp en kap. De in 1863 gebouwde molen bemaalt de

Warstiens bij Wergea, Herv. kerk

Hempensermeerpolder en is in 1989 gerestaureerd.
Eagum (Aegum). Terpdorp ten zuidwesten van Wergea. Op het omgrachte kerkhof
staat een mogelijk 13de-eeuwse zadeldaktoren (Master Wybrensdyk 1) van twee
geledingen, later voorzien van pleisterwerk met schijnvoegen. De bijbehorende kerk
werd in 1856 gesloopt. Boven de toreningang bevindt zich een gevelsteen met het
jaar ‘1777’ en het wapen van de familie Van Scheltinga. In de toren, die in 1983 is
gerestaureerd, hangt een mogelijk 13de-eeuwse klok. De stelpboerderij ‘Brandinga
State’ (Master Wybrensdyk 6) dateert uit circa 1875. Achter de boerderij staat een
Amerikaanse windmotor (circa 1910). Het trafohuisje (bij Master Wybrensdyk 3) is
rond 1920 gebouwd.
Warstiens. Terpdorp ten noordoosten van Wergea. De Herv. kerk (Buorren 5) is
een zaalkerk met een vijfzijdige koorsluiting en een toren van twee geledingen met
ingesnoerde spits. De kerk werd in 1892 gebouwd in neorenaissance-stijl naar ontwerp
van H.H. Kramer. In de toren hangt een door Gregorius van Hall gegoten klok (1607).
De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1883). Het baarhuisje
op het kerkhof dateert uit dezelfde tijd als de kerk. De stelpboerderij ‘Gerkema Zathe’
(Oeble Omwei 3) is opgetrokken in 1899.
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West-Terschelling (West-Skylge)
(gemeente Terschelling)

West-Terschelling, De Brandaris (1985)

Dorp op het eiland Terschelling, ontstaan in de 13de eeuw nabij de huidige
vuurtoren Brandaris en de als vissershaven gebruikte natuurlijke baai aan de zuidzijde
van het eiland. Het door de vestiging van zeelieden, schippers en loodsen welvarende
dorp werd in 1666 door de Engelsen in brand gestoken, waarna tussen 1666 en 1673
wederopbouw volgde. Er ontstond een ei-vormige dorpsplattegrond met een tamelijk
gesloten bebouwing langs een netwerk van straten en steegjes. Pas begin 20ste eeuw
vond er ten noordwesten van de Brandaris enige uitbreiding plaats. De bunkers van
de rond 1943 gebouwde Duitse Marineflakbatterie Terschelling-West op het
Seinpaalduin zijn na de oorlog voor een deel gesloopt en voor een deel onder het
duinzand verdwenen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam aan de noordzijde, rondom
de nieuwe begraafplaats, nieuwbouw tot stand.
De Brandaris (Brandarisstraat 2) is een in gele baksteen uitgevoerde, forse
vuurtoren van vier geledingen (zes bouwlagen), voorzien van een lichthuis met koepel
en draailicht. Een voorloper van de vuurtoren, waarvan de naam ontleend is aan de
Ierse monnik St. Brendan, ontstond in 1323, toen de stad Kampen op Terschelling
ten behoeve van de eigen scheepvaart een vuurbaak liet bouwen. In 1593-'94 bouwden
de Staten van Holland een nieuwe baak, op de plaats van een door de zee verzwolgen
(kerk)toren. Naar plannen van D. van den Bosch werd de vuurtoren in 1834-'35
ingrijpend verbouwd en ommetseld, waardoor het onduidelijk is hoeveel er van de
16de-eeuwse toren bewaard is gebleven. De streng neoclassicistische hardstenen
ingang is ook uit 1835. In de toren bevinden zich gedenkstenen uit 1594 en 1666.
De toren is gerestaureerd in 1979 waarbij naast het lichthuis een uitkijkpost is geplaatst
- en in 1991. De Herv./Geref. kerk (Westerbuurtstraat 4) is een recht gesloten
zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1663 door Jan Jacobsz. Groot, en later - mogelijk
rond 1950 - geheel ommetseld. Inwendig is de 17de-eeuwse kap met trekbalken en
korbeelstellen zichtbaar. Tot de inventaris behoren een preekstoel met doophek, een
doopboog uit de bouwtijd en een door J.Fr. Witte gebouwd orgel (1892), afkomstig
uit de Zuiderkerk te 's-Gravenhage. Verder bevat de kerk enkele grafzerken, waaronder
die voor de eerste predikant, Johannes Grevenstein († 1669).
De Doopsgez. kerk (Molenstraat 22) is een recht gesloten zaalkerk uit 1850 met
twee gebrandschilderde ramen in jugendstil-vormen van E.W.F. Kerling (1910). De
forse pastorie met neoclassicistische details stamt uit 1847.
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Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk Torenstraat 42 is een zaalkerk uit 1895
met siermetselwerk in de boogvelden boven de vensters. De voorm. Nieuwe Geref.
kerk Burg. Reedekerstraat 56 B is een zaalkerk in traditionalistische vormen uit 1951.
Het havengebouw (W. Barentszkade 22) is een eenlaagspand met neoclassicistische
details uit circa 1875. De voorm. zeevaartschool (Zeevaartschoolstraat 1) is een
eenlaagspand met neoclassicistische details uit 1875. Het instituut werd in 1918
verplaatst naar een nieuw gebouw (Dellewal 8), waar rond 1966 het huidige Maritiem
Instituut ‘Willem Barentsz’ verrees.
Het raadhuis (Burg. van Heusdenstraat 102) is een aardig eenlaagspand in
traditionalistische vormen uit 1954.
Woonhuizen. Karakteristiek voor Terschelling zijn de 17de-eeuwse zogeheten
commandeurshuizen, diepe eenlaagspanden met zadeldak tussen topgevels. Ze bestaan
uit een voorhuis en een binnenkamer met bedsteden. Vaak is er ook een achterhuis.
Er is in dit geval een doorloop langs de binnenkamer naar het achterhuis. Aan de
kant van deze gang loopt het dak veelal naar beneden door als ‘leachwân’ (laagwand)
waarin vaak een zijkamertje met een bedstede gebouwd is. In de binnenkamer zit de
schouw aan de voorkant, (waardoor de schoorsteen halverwege door het dak steekt),
de bedsteden bevinden zich aan de achterkant en de vensters zitten in een zijwand.
Het voorhuis heeft een siergevel in de vorm van een trapgevel met fries en
boogvullingen, beide met siermetselwerk. Het zoldervenster op de verdieping

West-Terschelling, Woonhuis Commandeurstraat 30-32
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West-Terschelling, Wachtlokaal ‘Het Wakend Oog’

is symmetrisch geplaatst. Goede voorbeelden van Schellinger commandeurshuizen
zijn de gaaf bewaard gebleven panden Commandeurstraat 30-32, nu in gebruik als
museum ‘'t Behouden Huys’. De in 1668 gebouwde huizen bevatten 17de-eeuwse
bedstedenwanden en 18de-eeuwse tegeltableaus.
Voor het museum staan twee Schellinger stoeppalen. Deze ter beëindiging van
een stoepbank aangebrachte, maniëristisch bewerkte, palen komen op Terschelling
voor in drie typen, waarbij de ionische krul en het ‘Vlaamse wortelmotief’ een
belangrijke rol spelen. Een wapenschild op de kop staat voor een mannelijke bewoner,
een ruitvorm voor een vrouwelijke. Dergelijke stoeppalen staan ook bijvoorbeeld
voor de huizen Commandeurstraat 23 en 35.
Goede voorbeelden van huizen met trapgevels zijn Commandeurstraat 14 (1669),
Torenstraat 52 (1669), Torenstraat 7 (1670), Commandeurstraat 12 (1671),
Torenstraat 25, Molenstraat 24 en Westerbuurtstraat 25. De trapgevel van Burg.
Mentzstraat 7-9 uit 1617 (voor het huis staan stoeppalen) heeft een opvallende
ruitvormige omlijsting van het zoldervenster in siermetselwerk; een detail dat ook
te vinden is bij de puntgevel van De Ruyterstraat 9. De gepleisterde trapgevels van
Burg. Mentzstraat 19 en Torenstraat 41 zijn later verbouwd. Eenvoudiger, en mogelijk
met oudere kern, zijn de van puntgevels voorziene panden Molenstraat 14 (verbouwd
1788), Molenstraat 16, De Ruyterstraat 7 en Torenstraat 10-12. Een 18de-eeuwse
of vroeg-19de-eeuwse klokgevel, mogelijk voor een oudere kern, hebben Burg.
Reedekerstraat 9, Molenstraat 8, Torenstraat 33, Torenstraat 40 en
Commandeurstraat 8. Ook de dwarse huizen Burg. Mentzstraat 15 en W.
Barentszstraat 19 hebben mogelijk een 18de-eeuwse kern.
Simpele neoclassicistische details hebben de huizen Burg. Mentzstraat 51-53 (circa
1855) en de tweelaags pastorie Torenstraat 38 (circa 1880). Een ingezwenkte lijstgevel
hebben het diepe huis Commandeurstraat 1, waarvan het voorhuis uit 1859 dateert
en het achterhuis uit 1884, en Commandeurstraat 46 en 38 (circa 1895). De rond
1909 gebouwde panden Havenstraat 5 en Torenstraat 37 vertonen
neorenaissance-details. Vroeg-20ste-eeuws zijn de arbeiderswoningen W.
Barentszstraat 23 (1903) en Brandarisstraat 1-21 (circa 1906). De
woningbouwvereniging ‘Pierre Louis’ liet in 1909 aan de Burg. Eschauzierstraat
twee typen arbeiderswoningen met rationalistische details bouwen. Het complex
kreeg in 1920 een uitbreiding, gebouwd in een derde type. De in 1919 op een duin
gebouwde burgemeesterswoning Burg. Van Heusdenweg 17 is uitgevoerd in
expressionistische vormen. Expressionistische details hebben de panden Havenstraat
7 (circa 1922), Torenstraat 35 (1934) en Molenstraat 15 (circa 1934).
Burgermanswoningen uit die tijd zijn W. Barentszkade 27-29 en Burg. Reedekerstraat
37-39. Voor het
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West-Terschelling, Reddingsboothuis

rond 1950 in traditionalistische vormen gebouwde huis Piet Hein (W. Barentszkade
25) staan twee Schellinger stoeppalen uit 1611.
Het voorm. wachtlokaal (Torenstraat 2) is een eenlaagspand met eclectische en
neorenaissance-details, gebouwd in 1882 voor de schippersvereniging ‘Het Wakend
Oog’ naar plannen van M. Daalder. Het is in 1991 gerestaureerd en tot koffiehuis
ingericht.
Het voorm. reddingsboothuis (W. Barentszkade ong.) is een in vakwerk en
chaletstijl uitgevoerd gebouw uit 1904. Het stond oorspronkelijk in het water van
De Kom, ten zuidwesten van de haven, en is nu in gebruik bij de duikersvereniging
van het eiland.
Begraafplaatsen. De oude Alg. begraafplaats ‘Achter de Toren’ (bij Schoolstraat
24), gesticht in 1829, heeft een baarhuisje uit circa 1900. Interessant zijn: de grafsteen
voor Trijntje Pietersz († 1786), het graf met postament voor burgemeester P.
Eschauzier († 1837) en dat met cippus voor burgemeester A.B. Mentz († 1887).
Ontroerend is een grafsteen

West-Terschelling, Droogloods
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met een primitief afgebeelde schipbreuk, die herinnert aan de vijf eilandbewoners
die in 1880 verdronken bij hun poging om de opvarenden van de Queen of Mistley
van boord te halen. De in 1949 in gebruik genomen nieuwe Alg. begraafplaats
(Longway ong.) heeft een gedeelte met graven van in de Tweede Wereldoorlog
gesneuvelde Engelse oorlogsvliegeniers.
De droogloods (Badweg West ong.), gelegen bij de duinpan de ‘Studenteplak’
ten noordoosten van West-Terschelling, is een tweelaags houten gebouw uit circa
1940 dat gebruikt wordt voor de opslag van cranberries.

Westergeest (Westergeast)
(gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een pleistocene zandopduiking (geest)
ten noordwesten van de woudgronden, waarvan het wordt gescheiden door een laagte.
Het langgerekte dorp ontwikkelde zich langs twee parallelle wegen.
De Herv. kerk (Kalkhuswei 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
eenbeukige romaanse kerk voorzien van een koor met een iets smallere, halfrond
gesloten apsis en aan de westzijde een ongelede, half ingebouwde toren met
ingesnoerde spits. De bakstenen koortravee met apsis verrees vermoedelijk rond
1200 met in de bovenste zone van de gevels één groot spaarveld met een klein venster.
De rondboogvensters van het koor hebben een kraalprofiel. Het huidige bakstenen
schip kwam rond 1200 tot stand door vervanging van het oorspronkelijke tufstenen
schip. De vrijwel gesloten noordgevel van het schip wordt afgesloten door een
rondboogfries en in de benedenzone geleed door ronde bogen, die tot de grond toe
doorlopen. Op de scheiding tussen koor en schip zijn aan beide zijden in de 16de
eeuw dichtgezette doorgangen zichtbaar naar aanbouwen. De huidige vensters aan
de zuidzijde zijn mogelijk vroeg-19de-eeuws. De toren verrees gelijk met het schip.
Bij de verlaging van de toren in 1807 heeft men de oorspronkelijke

Westergeest, Herv. kerk (1987)

zadeldakbeëindiging vervangen door de huidige. De kerk is gerestaureerd in 1954-'57
naar plannen van J.J.M. Vegter. Daarbij zijn enkele kleine rondboogvensters geopend.
De koortravee had oorspronkelijk waarschijnlijk een ribloos kruisgewelf. Het in
tufsteen uitgevoerde apsisgewelf heeft nog enigszins waarneembare 13de-eeuwse
muurschilderingen in de vorm van vier stroken voorstellingen; de bovenste
waarschijnlijk met Christus als rechter en daaronder heiligen. In de zuidmuur van
het koor bevinden zich resten van een 13de-eeuws sacramentshuisje en een piscina-nis.
Het tussenschot met de voorkerk dateert uit 1635. Tot de inventaris behoren verder
een laat-17de-eeuwse preekstoel en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel
(1891). De kerkvloer bevat enkele 12de-eeuwse zerken met geometrische ornamenten
in rode- en witte zandsteen, waarvan één met orante (biddende) figuur en zerken uit
1581 en 1635.
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Boerderijen. De grote kop-halsrompboerderij Bumawei 20 heeft een waarschijnlijk
18de-eeuwse kern. Van het kop-romp-type en uitgevoerd met een minder diep
voorhuis is de boerderij E. Meinertswei 5 uit 1860. Kenmerkend is de voor de topgevel
omlopende houten goot. Dit kenmerk is ook te zien bij de kleine boerderij E.
Meinertswei 7 (circa 1860) en de gave boerderij E. Meinertswei 22 (1886). De
boerderij E. Meinertswei 15 kreeg rond 1905 een nieuw voorhuis met uitgebouwd
middendeel ten behoeve van het gebruik als café. De moderne stelpboerderij De
Greidpôlle (E. Meinertswei 31) uit 1935 is gebouwd naar plannen van S. van der
Molen met zakelijk-expressionistische details.
De Beintemapoldermolen (bij Beintemawei 6), gelegen ten noorden van
Westergeest, is een met riet beklede achtkantige grondzeiler. De in 1870 gebouwde
en in 1988 gerestaureerde molen bemaalde de voormalige polder Beintema.

Wierum
(gemeente Dongeradeel)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Van de lage, rechthoekige terp is de
noordelijke hoek ooit in de Waddenzee verdwenen, waardoor de kerk wat excentrisch
is komen te liggen. In de 18de eeuw was het een bloeiend vissersdorp. Ondanks de
vestiging van een visserijschool (1917-'33) verdween de visserij na de Tweede
Wereldoorlog. In de rond 1970 op Deltahoogte gebrachte zeedijk herinnert een
eenvoudig monument aan de stormramp van 1893, waarbij de vissersvloot werd
weggevaagd.
De Herv. kerk (Tsjerkeplein 4), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een driezijdig
gesloten zaalkerk met een ingebouwde zadeldaktoren. Rond 1200 kwam een tufstenen
kerk met gereduceerd westwerk tot stand, waarbij de toren en de aangrenzende
zijruimten zowel op de begane grond als op de verdieping met de kerk in verbinding
stonden. De openingen op de verdieping werden in de 17de en 18de eeuw
dichtgemaakt en deels beklampt. In de in 1819 vernieuwde zadeldakbeïndiging hangt
een door Gregorius van Hall gegoten klok (1611). Het romaanse schip en koor zijn
in 1911-'13 door nieuwbouw vervangen. De toren is in 1984 gerestaureerd naar
plannen van R. Kijlstra. Op het kerkhof liggen onder meer enkele fragmenten van
17de eeuwse zerken.

Wierum, Herv. kerk, plattegrond
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Wierum, Herv. kerk (1985)

De Geref. kerk ‘Eben Haëzer’ (Haadstrjitte 17) is een recht gesloten zaalkerk uit
1875 met eclectische details. Het voorm. schippershuis (Tsjerkeplein 2), een fors
blokvormig woonhuis met omlijste ingang, werd mogelijk in 1832 gebouwd voor
A.D. Vellema. In 1918 kwam het in bezit van het waterschap De Contributie Zeedijken
van Oostdongeradeel. De dakerker in ‘Um 1800’-vormen dateert uit 1919.
Woonhuizen. Het eenlaagspand Muntjestege 10 is mogelijk laat-18de-eeuws. Het
rond 1910 gebouwde woon- en bedrijfspand Ternaarderwei 1 vertoont
neorenaissance-vormen.

Wijckel (Wikel)
(gemeente Gaasterlân-Sleat)
Dorp, dat voor het eerst wordt vermeld in de 12de eeuw. Wijckel bestaat uit een
dorpskom en verspreide bebouwing langs de uitvalswegen. Na 1850 heeft het dorp
zich voornamelijk in westelijke richting uitgebreid. Ten noordwesten van de kerk
ligt het Van Coehoornbos, waar Menno van Coehoorn in 1678 de buitenplaats
Meerenstein liet bouwen (gesloopt in 1811).
De Herv. kerk (Menno van Coehoornweg 2) is een driezijdig gesloten zaalkerk
met zadeldaktoren van drie geledingen. Tegen de 15de-eeuwse toren werd in 1671
de huidige kerk opgetrokken ter vervanging van een voorganger. De toren is daarbij
verhoogd en hersteld in 1821. In de toren hangt een klok uit 1388. De kerk bevat het
marmeren praalgraf voor krijgsheer en vestingbouwkundige Menno baron van
Coehoorn († 1704). Het is naar ontwerp van Daniël Marot vervaardigd door
beeldhouwer Pieter van der Plas. Verder bevat de kerk marmeren epitafen voor
Frederik Willem graaf van Limburg Stirum († 1747) en zijn echtgenote Theodora
van Coehoorn en voor Hendrik Casimir van Coehoorn († 1756). Ook zijn er
grafzerken voor leden van de familie Van Wyckel. Het orgel is in 1900 gebouwd
door Bakker & Timmenga. De pastorie (Menno van Coehoornweg 6) is een
blokvormig eenlaagspand uit 1915.
De voorm. openbare lagere school (J. Hornstraweg 8) is rond 1880 gebouwd als
een drieklassige gangschool met onderwijzerswoning (J. Hornstraweg 6). De woning
vertoont neoclassicistische vormen.
Het woonhuis Menno van Coehoornweg 13 is een eenlaagspand met topgevel
voorzien van vlechtingen en onder de aanzetkrullen het jaartal ‘1831’.
Boerderijen. Iwert 10 is een vroeg 19de-eeuwse kop-rompboerderij met
onderkelderd woongedeelte. Voorbeelden van stelpboerderijen zijn IJwert 15 (circa
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1890), met links een melkkelder met opkamer, en J. Hornastaweg 24 (circa 1910)
met driezijdige

Wijckel, Boerderij J. Hornstraweg 15

Bargebek bij Wijckel, Woonhuis Jagtlustwei 14

erker aan de voorzijde. De boerderij J. Hornastaweg 15, gebouwd rond 1905 met
neorenaissance-invloeden en heeft een dwars geplaatst voorhuis met verhoogd
middendeel.
De poldermolen bij de Zandpoel, gelegen ten zuiden van Wijckel, is een houten
paaltjasker met tonmolen uit 1975 (gerestaureerd in 1995).
Bargebek. Gehucht ten noordwesten van Wyckel. De voorm. Geref. kerk
(Jachtlustweg 21) is een recht gesloten zaalkerk uit 1907 met een pastorie
(Jachtlustweg 23) uit 1908. Twee eenlaags blokvormige woonhuizen zijn het
eclectische Jachtlustweg 24 (circa 1870), met verhoogd middenrisaliet, en
Jachtlustweg 14 (circa 1906) met neorenaissance-details en een tot kleine trapgevel
opgetrokken middeldeel.

Wijnaldum (Winaam)
(gemeente Harlingen)
Terpdorp ontstaan in de middeleeuwen. De bebouwing concentreerde zich rond de
kerk en langs het Tsjerkepaed en de
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Buorren. Behalve een geringe recente uitbreiding langs de Winamerdyk in
noordwestelijke richting, is Wijnaldum in de loop der jaren nauwelijks gegroeid.
De Herv. kerk (Tsjerkepaed 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Andreas, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een westpartij met forse geveltoren.
De kerk kwam rond 1500 tot stand in laat-gotische stijl. De in 1684 gedeeltelijk
ingestorte toren heeft men in 1904 vervangen door een neogotische westpartij. De
kerk is in 1931 gerestaureerd en ontpleisterd. Tot de inventaris behoren een rijk
gesneden preekstoel met doophek, in 1728 vervaardigd door Arjen Lous, en
18de-eeuwse kerkbanken met gesneden wangstukken en een door L. van Dam en
Zn. gebouwd orgel (1869).
Woonhuizen. Het van oorsprong 18de-eeuwse dwarse huis Tsjerkepaed 2-4, met
zadeldak tussen topgevels, is in gebruik als consistorie. It Slotsje (Buorren 1) is een
eenlaags middenganghuis met hoger opgetrokken middenrisaliet en gepleisterde
gevelomlijsting, gebouwd in 1873 naar ontwerp van G. Jaarsma met rijke eclectische
vormen.
Boerderijen. De ten noorden van Wijnaldum gelegen boerderij Roptastate
(Hoarnestreek 3) heeft als woongedeelte een gepleisterd neoclassicistisch herenhuis,
kort na 1831 gebouwd in opdracht van de Harlingse burgemeester J.S. Ysenbeek en
zijn echtgenote G. Oosterbaan. De langgerekte siertuin in romantische landschapsstijl,
met gietijzeren hangbrug en houten theekoepel, is in dezelfde tijd aangelegd naar
plannen van L.P. Roodbaard. De huidige grote, met riet gedekte, schuur dateert uit
1870 en is via een tussenstuk met het woongedeelte verbonden. Bij de boerderij
Okkingastate (Foarryp 5), gelegen ten oosten van Wijnaldum, staat een ouder,
vroeg-19de-eeuws gietijzeren toegangshek voorzien van gecanneleerde zuilen met
bolbekroning.
Het voorm. station (Foarryp 3), gelegen ten oosten van Wijnaldum, is een
bescheiden eenlaagspand met neorenaissance-elementen. Het werd in 1902 gebouwd
als haltegebouw derde klasse van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij
aan de spoorlijn Leeuwarden-Stiens-Harlingen (opgeheven in 1936).

Wijnjewoude (Wynjewâld)
(gemeente Opsterland)

Wijnjewoude, Herv. kerk van Duurswoude met predikantenwoning

Dun bebouwd streekdorp, ontstaan op een zandrug waar in de late middeleeuwen
verspreide bebouwing ontstond met als kernen Duurswoude en Wijnjeterp. Ongeveer
midden tussen de beide kerken van dit gecombineerde dorp (de Molenbuurt) ontstond
in de 19de eeuw enige verdichting en bouwde men de Geref. kerk. Aan de zuidzijde
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werd in 1767 voor de Opsterlandse Compagnievaart de vierde of Wijnjeterperverlaat
gebouwd.
De Herv. kerk (Breeberchspaed 1, Duurswoude), oorspronkelijk gewijd aan St.
Johannes, is een eenbeukige laat-gotische

Wijnjewoude, Herv. kerk van Wijnjeterp met klokkenstoel

kerk met steunberen, driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren. De mogelijk
in oorsprong 13de-eeuwse kerk werd met gebruik van oude kloostermoppen
opgetrokken in de 15de eeuw herbouwd en eind 18de eeuw gewijzigd. De in 1885
aangebrachte bepleistering is bij de restauratie in 1990 verwijderd. De kerk bevat
een sobere laat-18de-eeuwse preekstoel. Het orgel werd rond 1723 gemaakt door
Frans Caspar en Johan Georg Schnitger voor de Evang. Luth. kerk te Zwolle en in
1917 - in veranderde staat - overgebracht. Op het kerkhof bevinden zich enkele
hartvorige ijzeren graftekens. De predikantenwoning (Breeberchspaed 1) op het
kerkhof is een eenkamerwoning uit 1759.
De Herv. kerk (Tsjerkereed 2, Wijnjeterp) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
houten geveltoren, gebouwd in 1778 in opdracht van Daniël de Block-Lycklama à
Nijeholt ter vervanging van een kerk uit 1723. De kerk is in 1984 gerestaureerd. Tot
de inventaris behoren een fraaie preekstoel (1778) in Lodewijk XVI-stijl, met op de
kuip voorstellingen van Mozes en de vier evangelisten. Uit dezelfde tijd zijn het
doophek en de herenbank.
Op het verhoogde kerkhof staat een driedubbele houten klokkenstoel met schilddak,
met daarin klokken uit 1948. Verder bevindt zich hier een smeedijzeren grafteken
van meestersmid E.J. Linstra († 1865). De pastorie (Weinterp 46) uit 1878 vertoont
eclectische vormen.
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De Geref. kerk (Merkebuorren 34) is een L-vormige gebouw uit 1908 met overhoekse
dakruiter en rationalistische details.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (bij Merkebuorren 100, Duurswoude)
is in 1874 gebouwd als tweeklassige middengangschool met onderwijzerswoning
(Merkebuorren 100). De voorm. openbare lagere school (Weinterp 26) kwam rond
1905 tot stand als drieklassige gangschool met onderwijzerswoning (Weinterp 24).
De woning Breeberchspaed 3 is een veenarbeiderswoning met krimp, gebouwd
in 1920 naar ontwerp van de aannemers Tj. en D. Keuning.
De boerderij Merkebuorren 39 heeft een dwars geplaatst voorhuis in eclectische
vormen uit circa 1870.

Winsum
(gemeente Littenseradiel)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen. De bebouwing concentreerde zich ten zuiden
en zuidoosten van de kerk en bij de brug over de Franekervaart. Na 1850 groeide het
dorp uit, met name langs de drie uitvalswegen: Kleasterdyk, Meamerterdyk,
Spannumerdyk. Vanaf circa 1930 is Winsum aan de zuidoostzijde gegroeid.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een ongelede toren met ingesnoerde spits. De in de kern 15de- of
vroeg-16de-eeuwse kerk heeft een 18de-eeuwse noordgevel en is verder in circa
1880 ommetseld en van een nieuwe toren voorzien.
Scholen. De voorm. Chr. lagere school (Hegeterp 22-24) en de voorm. openbare
lagere school (Kleasterdyk 25) zijn respectievelijk in 1873 en rond 1890 gebouwd
als gangschool met naastgelegen onderwijzerswoning.
Boerderijen. Uit de 18de eeuw stamt de kop-hals-rompboerderij Boskdyk 4; links
naast de kop bevindt zich een jongere aanbouw. De in 1872 opgetrokken
schouderstelpboerderij Meamerterdijk 26 heeft een naar links uitgebouwd
woongedeelte. Expressionistische vormen vertoont de stelpboerderij Greate Stjelp
(Stelpdijk 2) uit 1937.
Van de coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘Klimop’ (Kleasterdijk 41-43), opgericht
in 1897, resteren de schoorsteen en de directeurswoning (1897). De zuivelfabriek
heeft tot 1939 gefunctioneerd en is sindsdien verbouwd tot een fabriek voor
landbouwmachines.
Molens. Ten zuidoosten van Winsum aan de weg Leeuwarden-Bolsward (N 359)
staat de poldermolen ‘Langwert’ of ‘Zuidoostermolen’, een kleine achtkantige
grondzeiler met bakstenen voet en een met hout beklede romp en kap. De in 1863
gebouwde molen is in 1979 naar de huidige plaats overgebracht ter vervanging van
een in 1974 afgebrande voorganger en bemaalt de Meamerterpolder. Aan de
Froonackerdijk, ten noorden van Winsum, staat een grote Amerikaanse windmotor
uit circa 1925, bestaande uit een stalen vakwerktoren en een windrad met achttien
bladen en twee windvanen.
Húns (Huins). Dit terpdorp ten oosten van Winsum is ontstaan in de vroege
middeleeuwen en wordt in 1370 voor het eerst genoemd (Hynnynghe). Ten zuiden
van de terp ligt een rechthoekige open ruimte (kaatsveld), die aan drie zijden is
bebouwd met voornamelijk dwarse eenlaags huizen met een 19de-eeuws karakter.
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Húns is een beschermd dorpsgezicht. De Herv. kerk (bij Húns 28), oorspronkelijk
gewijd aan St. Nicolaas, is een deels gepleisterde eenbeukige kerk met halfrond
gesloten koor en een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk werd in de
13de eeuw gebouwd, in de 16de eeuw verhoogd en in de 19de eeuw gepleisterd. In
de 18de-eeuwse geveltoren hangt een door Hans Falck gegoten klok (1619). Het
kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
een preekstoel, doophek en twee kerkbanken (alle 17de eeuw) en een door W.
Hardorff gebouwd orgel (tweede helft 19de eeuw). Uit 1829 dateert de poldermolen
‘De Huinsermolen’ (Koaidijk 39), een achtkantige grondzeiler met bakstenen voet
en een met riet beklede romp en kap. De in 1978 gerestaureerde molen bemaalt de
Huinserpolder. Interessante boerderijen zijn de rond 1940 gebouwde moderne
stelpboerderij Húns 49, met hoekportiek, en de ten noorden van Húns gelegen
stelpboerderij ‘Groot Rewer’ (Rewert 35) uit 1892 met jongere schuur.
Wjelsryp (Welsrijp). Dit terpdorp ten noordwesten van Winsum is ontstaan in
de middeleeuwen en kreeg begin 20ste eeuw een lintvormige uitbreiding in zuidelijke
richting. De Herv. kerk (Lytse Buorren 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Ursula, is
een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een houten geveltoren met
ingesnoerde stompe spits. De in oorsprong uit circa 1200 daterende kerk kreeg
waarschijnlijk in de 18de eeuw nieuwe noordgevel, waarna vermoedelijk in 1892 de
rest van de kerk is ommetseld. Toen heeft men ook de huidige geveltoren opgetrokken
ter vervanging van de gesloopte middeleeuwse zadeldaktoren. Het kerkinterieur
wordt gedekt door een houten tongewelf (begin 16de eeuw). Tot het in 1759 door
Johannes Hardenberg vervaardigde meubilair behoren de preekstoel met Lodewijk
XV-kenmerken, het doophek, de kerkbanken en enkele memorieborden. De rond
1870 gebouwde pastorie (Galemawei 4) is een groot blokvormig eenlaags huis met
hoger opgetrokken middenrisaliet.
Boerderijen. De kop-rompboerderij Oasterein 4 is voorzien van de jaartalankers
‘1676’ en heeft een laag gepleisterd voorhuis, waarvan het achterste gedeelte is
onderkelderd. Verder zijn interessant de kop-hals-rompboerderij Oasterein 8 (circa
1865), met onderkelderd dwars voorhuis, en de krimpboerderij Westerein 5 (circa
1875) met onderkelderd woongedeelte en omlijste ingang. Aardige eenlaags
woonhuizen zijn Galemawei 9-11 (circa 1875), met portiek en dakkapel, en Galemawei
17 (circa 1920) met jugendstil-details. Het betonnen hooghout (bij 't Heechhout 1)
uit circa 1930 is een hoge voetgangersbrug over de Franeker Vaart.
Baaium (Baijum). Dit terpdorp ten noorden van Winsum is ontstaan in de
middeleeuwen. De Herv. kerk (Terp 21) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Ter vervanging van de
middeleeuwse zadeldaktoren verrees in 1865 de huidige toren naar ontwerp van B.J.
Sitema. De middeleeuwse kerk heeft men in 1876
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vervangen door de huidige kerk in eclectische stijl naar ontwerp van S. van der Veen.
Het door een gestuct gewelf met koof gedekte interieur is in 1876 door J.D. Fast
voorzien van rijk uitgevoerd stucwerk, zoals de baldakijnen boven de preekstoel en
de twee herenbanken. Tot de inventaris behoren verder een kubusvormig gotisch
doopvont van rode zandsteen (15de eeuw) en een door W. Hardorff gebouwd orgel
(1876). De voorm. openbare lagere school, nu dorpshuis ‘De Eartpot’ (Hasthemerwei
4) is in 1875 gebouwd als een gangschool met onderwijzerswoning (Hasthemerwei
2) naar een ontwerp met neoclassicistische kenmerken van S. van der Veen.
Interessante boerderijen zijn de kop-halsrompboerderij Hatsumerwei 1 (1876), met
onderkelderd voorhuis en een grotendeels met riet gedekte schuur, en de mogelijk
door S.A. Nieuwland ontworpen stelpboerderij Kleasterwei 7 (1877) met aan de
linkerzijde een gedeeltelijk uitgebouwde melkkelder.

Wirdum (Wurdum)
(gemeente Leeuwarden)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een terp. Het vanouds voornamelijk over het
water (Tjaardervaart, Nieuwe Vaart en Wirdumervaart) bereikbare dorp kreeg midden
19de eeuw een betere ontsluiting door middel van landwegen. De dorpsbebouwing
verdichtte zich in de 19de eeuw en rond 1900 ontstonden lintvormige uitbreidingen
langs de Legedyk en de Swichumerdyk. Na de Tweede Wereldoorlog is Wirdum
verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Hof 14), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een eenbeukige,
aan de kopse zijden driezijdig gesloten, kerk met uitgebouwde kapel en een zuidtoren
van drie geledingen met ingesnoerde spits. Blijkens aangetroffen restanten
tufsteenwerk gaat de kerk mogelijk terug tot de 12de eeuw. In de 13de eeuw is de
kerk in baksteen verbouwd en voorzien van de zogeheten Oenema-Camminghakapel
aan de noordzijde en een uitbouw aan de zuidzijde. De zuidelijke uitbouw verving
men al in de 14de eeuw door een toren, waardoor de kerk een tijd lang een west- en

Wirdum, Herv. kerk

een zuidtoren had. De oorspronkelijke westtoren is in de 17de eeuw gesloopt, waarna
de kerk in 1716 onder leiding van Pieter Jansen de huidige driezijdige sluiting met
gebeeldhouwd ingangspoortje kreeg. De zuidtoren is in 1806 beklampt en verhoogd
en bevat een door Stephanus gegoten klok (1338), een klok van Jan Albert de Grave
(1727) en een buiten gebruik gesteld torenuurwerk uit 1597. Van het middeleeuwse
metselwerk zijn door latere vernieuwingen alleen nog delen zichtbaar aan de
noordzijde van het koor en bij de noordkapel. De huidige kerkramen dateren uit de
19de eeuw. De kerk is recent gerestaureerd. Het kerkinterieur wordt gedekt door een
houten tongewelf. Tot de oude inventaris behoren een door Van Dam gebouwd orgel
(1790) met snijwerk van Jacob Swalue, een preekstoel, vier overhuifde herenbanken
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en twee geschilderde laat-18de-eeuwse wapenborden. Verder bevat de kerk diverse
fraai gebeeldhouwde zerken uit de 16de eeuw en een zeer grote gebeeldhouwde zerk
uit 1631 voor Junius van Eysinga.
De pastorie (Hof 1) is een fors eenlaags herenhuis met koetshuis uit 1875, gebouwd
naar plannen van J.D. Bruns in eclectische vormen.
Woonhuizen. Het rond 1880 gebouwde eenlaags huis Greate Buorren 4 heeft een
gepleisterde voorgevel met eclectische vormen en een verhoogde ingangstravee.
Andere karakteristieke eenlaags middenganghuizen met vierkante plattegrond en
verhoogde ingangstravee zijn Lytse Buorren 14-16 (circa 1870) en de rond 1890
gebouwde huizen Legedyk 1, Legedyk 2 en Legedyk 8. Uit die tijd dateert ook het
woon- en winkelpand Greate Buorren 19, met pakzolder en aangebouwd koetshuis.
In neorenaissance-vormen uitgevoerd is het huis Greate Buorren 2 (circa 1895).
Naar een traditionalistisch ontwerp van D. Meintema kwam in 1913 het huis Legedyk
68 tot stand.
De voorm. melkfabriek (Kamp 1-3) bestaat uit enkele fabriekshallen met versierde
makelaars en een directeurswoning met sierspanten uit 1891. Het complex was tot
1964 als melkfabriek in gebruik.
De familiebegraafplaats Eysinga (bij Loodijk 3), gelegen ten noorden van
Wirdum, is in 1828 aangelegd voor F.J. van Eysinga († 1828) op een omgracht terrein
waarop in de late middeleeuwen een stins stond van de familie Jouwsma en dat vanaf
het midden van de 16de eeuw in bezit was van de familie Eysinga. De laatste bijzetting
vond plaats in 1938. De begraafplaats is in 1992-'93 gerestaureerd.
Boerderijen. Ten westen van Wirdum liggen langs de oude Brédyk diverse
interessante boerderijen. Het vroeger mogelijk bij een boerderij behorende pand
Brédyk 26 heeft een klokgevel met rijk topornament in Lodewijk XIV- en XV-vormen,
dat behalve een blind wapenschild ook het jaartal 1767 en de tekst ‘Barra Huis no.
74’ toont. De boerderijen Brédyk 30 (1861) en Brédyk 32 (1871; schuur circa 1935)
hebben beide een dwars geplaatst voorhuis met souterrain en verhoogde ingangstravee
en zijn voorzien van een vergelijkbare rijke eclectische detaillering. Dwars geplaatste
voorhuizen met neorenaissance-elementen hebben de boerderijen Brédyk 20 (circa
1885) en Brédyk 34 (circa 1915).
Verder zuidwaarts, bij het dorp Wytgaard, ligt de omgrachte
kop-hals-rompboerderij Fopma's Reed 1, waarvan het voorhuis is voorzien van
gevelstenen met het bouwjaar ‘1760’ en de initialen van de stichters. Interessante
boerderijen bij dit dorp zijn verder onder meer de kop-hals-rompboerderijen Hegedyk
4 (eerste helft 19de eeuw) en Noardein 1 (1874), ontworpen door K.R. Sybrandy,
en de stelpboerderijen Oenemastate (Brédyk 215; circa 1830) en Hegedyk 3 (1923);
de laatste met expressionische elementen.
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Swichum bij Wirdum, Herv. kerk

Swichum. Dit kleine kerkdorp ten oosten van Wirdum is ontstaan in de
middeleeuwen. De kerkterp is rond 1915 voor een groot deel afgegraven. De Herv.
kerk (Ayttadyk 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een eenbeukige
bakstenen kerk met ronde koorsluiting en een ongelede zadeldaktoren. Het schip
dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw. Rond 1300 is het koor toegevoegd. Het
met een boogfries op kraagsteentjes afgesloten muurwerk vertoont veel bouwsporen.
De toren heeft een beklamping uit 1882-'83 rond een oudere kern. In de toren hangen
twee klokken, de ene uit 1438, de andere uit 1548 (Geert van Wou II). Het
kerkinterieur bevat een aantal oude zerken en een midden-19de-eeuwse preekstoel.
Het kerkhof is voorzien van een gietijzeren hekwerk en een gedeeltelijke ommuring,
waarin de wapenstenen van het in 1913 afgebroken ‘Aytta godshuis’ uit 1572 zijn
ingemetseld. De boerderij ‘Aytta State’ (Ayttadyk 2) is een kop-hals-rompboerderij
uit 1847.

Witmarsum (Wytmarsum)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Rond 1850 concentreerde de
bebouwing zich op de terp, langs de Witmarsummer Vaart en langs de weg
Bolsward-Harlingen. Rond 1912 heeft men een deel van de terp afgegraven. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de oost- en zuidzijde verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkplein 2) is een aan de kopse zijden driebeukig gesloten
eenbeukige kerk voorzien van een forse dakruiter met koepeldak. De kerk werd in
1633 gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een
middeleeuwse voorganger. De middeleeuwse toren verving men in 1819 door een
driezijdige sluiting. Tevens werd toen de dakruiter toegevoegd, waarin een door
Johannes van Bomen gegoten klok (1433) en een klok van Jurien Balthasar (1565)
hangen. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten gewelf en heeft een
lambrisering en galerij uit 1845. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren het doophek,
een overhuifde herenbank en dertien vrouwenbanken (1683). Uit de 19de eeuw
dateren de witgeschilderde preekstoel en het door L. van Dam & Zn. gebouwde orgel
(1856). In de kerk liggen diverse 16de-eeuwse zerken, waaronder de door Benedictus
Gerbrandtsz. gebeeldhouwde zerk (1541) voor Pieter Aggama († 1538) en de grote
zerk voor Epo van Aylva († 1557) en Sjouck van Sickema († 1575). De pastorie
(Kerkplein 9) dateert uit circa 1870.
Het voorm. augustijnerklooster (Arumerweg 66) kwam in 1902 tot stand naar
ontwerp van A.J. van Schaik en werd rond 1930 verlengd met een vleugel in
expressionistische vormen. Naast het klooster ligt de R.K. St.-Nicolaas van
Tolentijnkerk (Arumerweg 66), een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten
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koor, dubbel transept en vieringdakruiter, gebouwd in 1901-'03 naar ontwerp van
A.J. van Schaik.

Witmarsum, Herv. kerk

Witmarsum, Raadhuis

De voorm. Geref. kerk ‘'t Heechhout’ (Molenweg 7-9) is een recht gesloten
zaalkerk uit 1927 met dakruiter en een aangebouwde woning.
Het raadhuis (Arumerweg 53) is een blokvormig pand uit 1879 met kroonlijst en
middenrisaliet met portiek en balkon. Het gebouw is in 1980 gerestaureerd.
Woonhuizen. Het diepe eenlaags huis Kaatsplein 5 heeft een gebeeldhouwde
klokgevel uit 1739. In de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd zijn de
arbeiderswoningen Arumerweg 61-81 (circa 1860) en het blokvormige eenlaagspand
Van Aylvaweg 33 (circa 1870). Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de diepe
huizen Verlengde Oostend 2-28 (circa 1900), met overstekende zadeldaken, en de
rond 1905 gebouwde diepe eenlaagspanden Arumerweg 89-91 en Arumerweg 51;
de laatste met neorenaissance-details. Een hoger opgetrokken geveldeel met erker
hebben het deels gepleisterde eenlaags huis Schoolstraat 21 (circa 1910) en het
eenlaagspand Van Aylvaweg 18 (circa 1915). Ook de deels gepleisterde eenlaags
woning Van Aylvaweg 42 (1919) heeft een uitspringend, verhoogd geveldeel. In 1921
als dokterswoning met praktijkruimte gebouwd is Arumerweg 15-17, een fors eenlaags
huis met uitgebouwde veranda en loggia. Uit circa 1930 dateren de dubbele woning
Van Aylvaweg 20-22, het huis Van Aylvaweg 26 en het dubbele eenlaagspand
Schoolstraat 2-4.
Boerderijen. Rond 1870 gebouwd zijn de boerderij Van Aylvaweg 75, met dwars
voorhuis voorzien van een verhoogd middenrisaliet met portiek, en de stelpboerderij
Mulierlaan 6.
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Witmarsum, Boerderij Bongastate

Andere voorbeelden van stelpboerderijen zijn: Arumerweg 76 (1906), met portiek
en verhoogd middendeel, en G. Japiksweg 2 (circa 1925), uitgevoerd in
expressionistische vormen. De koprompboerderij Bongastate (Arumerweg 78) heeft
een groot blokvormig voorhuis in neorenaissance-stijl, dat in 1922-'23 de huidige
vorm kreeg. Het café-herberg ‘De Roskam’ (Kaatsplein 3) is een dwars pand uit
1864 met een op gietijzeren kolommen uitkragende verdieping.
Het gedenkteken voor de 16de-eeuwse doopsgezinde leider Menno Simons (bij
Het Vliet 5) is in 1879 opgericht en bestaat uit een gedenknaald op een natuurstenen
basement.
De voorm. zuivelfabriek (Pingjumerstraat 2) werd in 1889 opgericht door J. van
der Wal als particuliere onderneming en kreeg in 1896 een coöperatieve grondslag.
Het complex bestaat uit diverse fabrieksgebouwen (1889 en circa 1920), een
schoorsteen en een directeurswoning (circa 1910).
De voorm. elektriciteitsfabriek met dienstwoning (P. Mulierlaan 4) kwam in
1911 tot stand in opdracht van de Coöperatieve Vereeniging voor Electrische
Verlichting te Witmarsum, Pingjum, Arum en Achlum. Na de aansluiting op het
PEB-net werd de fabriek in 1919 buiten werking gesteld en heeft deze als
laagspannings-distributiebedrijf dienst gedaan.
Molens. De achtkantige stellingkorenmolen De Onderneming (Molenweg 43)
heeft een met hout beklede onderbouw en een met riet beklede romp en kap. De in
1850 waarschijnlijk door molenmaker Van der Meer gebouwde molen is in 1994
gerestaureerd. Ten oosten van Witmarsum staan twee poldermolens. De Hiemerter
Mole (Hemert 18) is een houten spinnenkopmolen uit 1881 die de Hemerterpolder
bemaalt. Bij de restauratie in 1976 is de molen grotendeels vernieuwd. De
Pannekoekstermolen (bij Rijpenderlaan 8) is een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap, gebouwd in 1900 door
J.H. Westra ter vervanging van een afgebrande voorganger uit 1817. De molen, die
het bemalingsgebied De Marne bemaalt, is in 1976 gerestaureerd.
Schettens (Skettens). Dit terpdorp ten zuidoosten van Witmarsum is ontstaan in
de vroege middeleeuwen op een kwelderwal van de Marneslenk. De terp is
gedeeltelijk afgegraven. De Herv. kerk (Van Osingaweg 3) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk werd in
1865 gebouwd, mogelijk met behoud van enig muurwerk van de middeleeuwse
voorganger. De toren dateert uit 1877. In de kerk liggen diverse zerken in vroege
renaissancestijl met name voor leden van de familie Van Osinga, waaronder zerken
vervaardigd door de beeldhouwers Benedictus Gerbrandtsz. (1554), Pieter Claesz
(1621) en Jacob Douwes (1639). Verder bezit de kerk een door de gebroeders Van
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Oeckelen gebouwd orgel (1891). De Geref. kerk (Van Osingaweg 17), een recht
gesloten zaalkerk, kwam tot stand in 1907. De voorm. pastorie

Witmarsum, Poldermolen De Hiemerter Mole

(Van Osingaweg 19) is uit circa 1900. De voorm. timmerwerkplaats (bij Van
Osingaweg 34) is een houten gebouw uit circa 1900. In 1908 gebouwd is het eenlaags
woonhuis Van Osingaweg 44, met portiek en dakkapel. Interessante boerderijen zijn
de in 1857 gebouwde kop-hals-rompboerderij ‘Scertinghe State’ (Van Osingaweg
1), met onderkelderd voorhuis, de stelpboerderij Marnedijk 3 (1925), met verhoogd
middenrisaliet, en de kop-rompboerderij ‘Bruindijk’ (Marnedijk 9; circa 1925)
voorzien van een villa-achtig voorhuis met expressionistische vormen.
Zurich (Surch). Dit terpdorp ten westen van Witmarsum aan de Waddenzeekust

Zurich bij Witmasum, Herv. kerk
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is ontstaan in de middeleeuwen op de zuidelijke kwelderwal van de Marneslenk. De
Herv. kerk (Kerkstraat 6) is een zaalkerk met driezijdige koorsluiting en een toren
van twee geledingen met omgang en achtkantige bakstenen lantaarn met spits. De
rond 1900 met neorenaissance-invloeden gebouwde kerk is mogelijk ontworpen door
L. Reitsma. De voorm. openbare lagere school Schoolstraat 1 is een gangschool uit
circa 1900 met een onderwijzerswoning (Schoolstraat 5) uit circa 1890. Het woonhuis
Fabrieksstraat 2, een blokvormig eenlaagspand met hoger opgetrokken middenrisaliet,
is in 1899 gebouwd als directeurswoning van de zuivelfabriek.

Wolvega
(gemeente Weststellingwerf)
Dorp, voor het eerst genoemd in 1218. Het zwaartepunt werd gevormd door de
gesloten bebouwing aan de Bovenweg (nu Hoofdstraat en Van Harenstraat), waar
ook de landhuizen van de families Van Haren (Lindenoord) en Heloma (gesloopt)
lagen. Na de aanleg van de rijksstraatweg van Zwolle naar Leeuwarden in 1828
ontstond aan de zuidzijde een park. Met de bouw van het Grietenijhuis (1835) werd
Wolvega de hoofdplaats van Weststellingwerf. Verder was het dorp bekend vanwege
zijn varkensmarkt. In 1865 kreeg Wolvega een station. Ten zuiden daarvan kwam
in 1911 een nieuw marktterrein tot stand.
Gemeente-architect W. Hoekstra ontwierp in 1935 een uitbreidingsplan. Wolvega
werd in 1959 één van de elf industriekernen van Friesland. Vooral aan de noordzijde
kwamen nieuwe industrieterreinen tot stand; aan de zuidwestzijde verrezen grote
nieuwe woonwijken.
Rond 1990 heeft men de drafbaan op het terrein van het landgoed Lindenoord
verplaatst naar de noordoostrand.
De Herv. kerk (Kerkstraat 7), oorspronkelijk gewijd aan St. Maria Magdalena,
is een lage eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met
houten bovenbouw en ingesnoerde spits. De kerk werd in 1646 in gotiserende stijl
herbouwd, waarbij enig opgaand muurwerk van de voorganger

Wolvega, Raadhuis

werd hergebruikt. De houten bovenbouw van de toren dateert van de herbouw na
brand in 1894. Opvallend zijn de in open lattenwerk uitgevoerde luiken voor de
kerkvensters. De op een hoge kerkheuvel gelegen kerk is in 1940-'41 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een segmentvormig houten tongewelf. Tot de
inventaris behoren een midden 17de-eeuwse preekstoel met gekorniste panelen, een
doophek, twee 17de-eeuwse herenbanken - voor de families Van Haren en Heloma
-, rouwborden voor Willem van Haren († 1728) en Duco van Haren († 1742) en een
door J.M. Schwartsburg gebouwd orgel (1733) met weelderig versierde orgelkast.
De R.K. kerk St.-Franciscus van Assisi (Lyckemaweg 8-10) is een driebeukige
neogotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een terzijde staande toren met
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achtkantige, ingezwenkte spits. De huidige kerk is in 1938-'39 gebouwd naar plannen
van P. Cuypers jr., maar de toren verrees bij de voorganger uit 1913-'14. Die kerk
op centraliserende plattegrond, naar plannen van W. te Riele, verving weer een kerk
uit 1860. De toren is in 1977 en 1990 gerestaureerd. De kerkinventaris stamt
grotendeels uit 1938-'39; uit de voorgaande kerk afkomstig zijn de beglazing van
H.L.D. Kocken (aangevuld door W. Mengelberg) en het Ademaorgel.
Het kerkhof heeft een rijke neogotische kapel, vermoedelijk ontworpen door W.
te Riele, met aan de oostzijde priestergraven en voor de kapel de grafzerk voor jhr.
T.M.F.M. Lycklama à Nijeholt († 1900). De pastorie (Lycklamaweg 6) en het
parochiehuis (Lycklamaweg 12) dateren beide uit 1939.
Overige kerken. De in 1875 gebouwde Doopsgez. kerk (Hoofdstraat West 13) is
een zaalkerk met omlijste ingang in eclectische vormen. De Geref. kerk (Kerkstraat
49) is een kruiskerk met dakruiter, gebouwd in 1923 in expressionistische vormen
naar plannen van A. Nauta.
Het R.K. rusthuis ‘Huize Lycklama’ (Lycklamaweg 33-45), nu ‘Het Vierkant’,
ontstond in 1909 op de plaats van de gesloopte Lycklamastins. Het pand kreeg het
huidige aanzien met tuitgevel boven de ingang bij een verbouwing rond 1925.
Het voorm. raadhuis (Heerenveenseweg 1) is een gepleisterd fors pand in sobere
neoclassicistische vormen, voorzien van een middenrisaliet met fronton en een
omlijste ingang met toskaanse halfzuilen. Het werd in 1835 gebouwd als Grietenijhuis
naar plannen van E. de Graaf uit Heerenveen. De linker aanbouw dateert uit 1912.
Scholen. De R.K. St.-Franciscusschool (Lycklamaweg 14) is een gangschool uit
1914, de ULO school (Spoorsingel 35) is een vierklassige gangschool uit 1919. De
in 1923 gebouwde openbare lagere school (Lindelaan 18) is een gangschool met op
de einden haaks aangebouwde lokalen.
De brandweerkazerne met bovenwoningen (Markt 1) dateert uit circa 1950 en
is een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.
Lindenoord (Van Harenstraat 37). Dit blokvormige eenlaags landhuis met
souterrain heeft een middendeel met fronton en een omlijste ingang met bordestrap.
Na een brand in 1776 liet Onno Zwier van Haren het huis in 1780 herbouwen in
Lodewijk XVI-stijl. In de zaal bevindt zich nog een stucplafond in deze stijl. Het
huis werd gemoderniseerd nadat het in 1855 in bezit was gekomen van mr. S.G.
Manger Cats. Bij een verbouwing in 1907 heeft men een deel van het huis gesloopt.
Woonhuizen. Het deftige neoclassicistische eenlaags huis Lycklamaweg 2 stamt
uit 1868. Vergelijkbaar, maar uitgevoerd in eclectische vormen, zijn Heerenveenseweg
31 (circa 1875) en Hoofdstraat West 1 (circa 1880). De arbeiderswoning
Raadhuisstraat 26 uit circa 1874 is een mooi voorbeeld van een klein woonhuis met
krimp. Een
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opvallende hoektoren heeft het huis Raadhuisstraat 2 uit circa 1905. De in 1907
gebouwde notariswoning Helios (Steenwijkerweg 11) is voorzien van rationalistische
details. Jugendstilelementen vertonen de dubbele woonhuizen Steenwijkerweg 12-14
(circa 1910) en Tjerk Hiddesstraat 21-23 (1912). Late jugendstil-vormen en
gepleisterde vlakken hebben de directeurswoning Drafsportlaan 2 (circa 1915) en
het woonhuis Spoorsingel 5 (1914), dat gemeente-architect W. Hoekstra voor zichzelf
ontwierp. Mogelijk naar zijn ontwerp kwamen in opdracht van de Woningstichting
Stellingwerf enkele rijen volkswoningen tot stand: Haulerweg 53-79 (1916), Eikenlaan
12-38 (1918), Spoorsingel 21-31 (1918) en, zonder gepleisterde vakken, Lycklamaweg
51-81 (1921). De burgemeesterswoning Hoofdstraat Oost 52 dateert uit 1922. Van
expressionistische details voorzien is Lycklamaweg 19 (1917). Een rijkere
expressionistische vormgeving heeft de van een rieten kap voorziene dokterswoning
Steenwijkerweg 13, gebouwd in 1933 voor de familie Baarda naar ontwerp van G.B.
Bergsma. De winkel Hoofdstraat Oost 49 uit circa 1935 heeft een
zakelijk-expressionistische vormgeving.
De boerderij Sportlaan 139 is een grote, geïsoleerd liggende, boerderij met rijzig
voorhuis, in het topanker gedateerd ‘1813’.
Windmolens. De stellingkorenmolen Windlust (Hoofdstraat West 52) heeft een
met riet gedekte achtkant op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1888 uit
Mijdrecht overgebracht en in opdracht van W. Hooisma door M. Visser op de huidige
hoge onderbouw geplaatst. De molen is in 1992 gerestaureerd. De poldermolen De
Gooijer, voorheen ‘De Wâlden’ (Steenwijkerweg 76), gelegen ten zuiden van
Wolvega, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien
van een vijzel. De oorspronkelijk uit Blesdijke afkomstige molen is in 1916 op de
huidige plek herbouwd ter bemaling van de Driessenpolder en in 1991 gerestaureerd.
Het station (Stationsweg 6) is in 1865 gebouwd aan de lijn Zwolle-Leeuwarden
als een station vierde klasse van de Staatsspoorwegen. K.H. van Brederode ontwierp
het gepleisterde gebouw met neoclassicistische details. Het is in 1992 naar plannen
van P.A.M. van Kilsdonk gerestaureerd en heringericht.
Bedrijfsgebouwen. Van de voorm. gasfabriek (Keiweg 2) resteren een hal en
directeurswoning, beide uit 1908. Overblijfselen van de eens bloeiende zuivelindustrie
zijn de bedrijfsgebouwen Heerenveenseweg 83 (circa 1890) en Oppers 60 (circa
1910).
De spoorbrug over de Linde (bij Steenwijkerweg 57) is een dubbele ijzeren brug
uit 1923-'24, gebouwd door het constructiebedrijf Kloos uit Kinderdijk.
De Alg. begraafplaats (Steenwijkerweg ong.) is in 1859 als apart deel ontstaan
van het in 1837 gestichte park Nieuwe Aanleg. Van dit in 1839 gereed gekomen park
in landschapsstijl, naar plannen van L.P. Roodbaard, resteert de karakteristieke
langgerekte slingervijver. De begraafplaats heeft een centrale aanleg met eiland voor
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de eerste klasse, met op de kop een gietijzeren engel. Belangrijk zijn de grafkelder
van J.A. van Heloma († 1862), de grafzerk van J.L. Klijnsma († 1872), de omhekte

Wolvega, Station

Wolvega, Alg. begraafplaats

zerk van burgemeester S. Sleeswijk († 1907) en het grafperk met twaalf omhekte
zerken van de familie Sickinga.

Wommels
(gemeente Littenseradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De bebouwing concentreerde zich later ten
oosten van de Bolswardertrekvaart. Na 1850 groeide Wommels sterk, met name
langs de nieuwe wegen naar Easterend, Waaksens en de weg naar Franeker. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuid- en westzijde uitgebreid en is de
lintbebouwing langs de weg naar Easterend (Van Eysingaleane) verdicht.
De Herv. kerk (Terp 19), oorspronkelijk gewijd aan St. Jacobus, is een eenbeukige,
vijfzijdig gesloten kerk voorzien van een toren van drie geledingen met ingesnoerde
spits. De in opzet mogelijk 13de-eeuwse kerk werd eind 15de eeuw door brand
getroffen en rond 1508 grondig in laat-gotische vormen hersteld. Bij de bouw van
de huidige toren in 1862 heeft men een deel van de onderste geleding van een mogelijk
vroeg-16de-eeuwse toren geïncorporeerd. In de toren hangen een door Geert van
Wou gegoten klok (1494) en een replica van een door Hendrik Wegewaert gegoten
klok (1611). Aan de noordzijde van de kerk bevindt zich een tekststeen uit 1591. Het
kerkinterieur wordt gedekt door een
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houten tongewelf. Tot de inventaris behoren twee door Benedictus Gerbrandtsz.
gebeeldhouwde zerken (1537 en 1547), een epitaaf voor Boucke van Jongema (1638),
een gesneden preekstoel (1661), drie 17de-eeuwse overhuifde herenbanken, waaronder
een voor de familie Van Grovestins (1677), vijf rouwborden voor leden van de familie
Van Sminia (18de eeuw) en een door P.J. Radersma gebouwd orgel (1847).
Bij het kerkhof is het toegangshek van de voorm. Sminiastate geplaatst, uitgevoerd
met ornamenten in Lodewijk XV-stijl. In het plantsoen bij de kerk staat een
Wilhelminaboom (1898) met een gietijzeren hekwerk voorzien van medaillons met
een jeugdportret van koningin Wilhelmina. Bij deze lindeboom staat een bakstenen
bank uit 1937.
De Geref. kerk (Hottingawei 13) is een zaalkerk uit 1889 met geveldakruiter.
Aan de rechterzijde bevindt zich een aanbouw (Hottingawei 11) uit 1971.
De voorm. openbare lagere school (Walperterwei 8) is in 1920 gebouwd als een
middengangschool met verhoogd middenrisaliet. De onderwijzerswoning
(Walperterwei 6) dateert uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Het rond 1860 gebouwde gepleisterde huis 't Noard 10 bestaat uit
een tweelaags middendeel en lagere zijvleugels. Voorbeelden van woonhuizen met
een kaaszolder zijn Terp 20 (1871) en 't Noard 2 (1874). Het diepe huis Terp 36,
met omlijste ingang en dakkapel, dateert uit circa 1875. Neorenaissance-elementen
hebben Van Sminialeane 2 (circa 1890), met trapgevel en driezijdige uitbouw, en
het gepleisterde huis Terp 35 (circa 1890). Rond 1895 gebouwd zijn de
rugaan-rug-woningen It Bosk 2-24, met drie groepen van telkens vier woningen. De
eenlaags woningen Hottingawei 3, met erker en dakkapel, en Hottingawei 5, met
hoger opgetrokken geveldeel, kwamen rond 1900 tot stand. In kalkzandsteen
opgetrokken is de woning Van Sminialeane 14 uit 1908. Expressionistische invloeden
vertonen Trekweg 7 (circa 1925), Van Sminialeane 18 (circa 1935) en het door
aannemer Bergsma ontworpen huis Van Sminialeane 43 (circa 1935).
Het café-restaurant ‘It Reade Hynder’ ('t Noard 6) is rond 1870 gebouwd in
eclectische vormen.
Kaaspakhuizen. Aan de Bolswardertrekvaart staat het voorm. kaaspakhuis Ald
Hiem 2 uit circa 1890. 't Noard 4 werd rond 1895 gebouwd als een diep huis met
winkel en kaaspakhuis.
De poldermolen ‘Aylvamolen’ (Westergoawei ong.), staande bij de
Bolswardertrekvaart, is een achtkantige grondzeiler op veldmuren voorzien van een
vijzel. De molen heeft zijn huidige vorm gekregen bij de herbouw in 1999-2000,
waarbij onderdelen zijn gebruikt van een uit Hallum afkomstige molen.
Boerderijen. Voorbeelden van kophals-rompboerderijen zijn: Walperterwei 49
(circa 1870), met onderkelderd voorhuis, Hottingawei 32 (circa 1875), met dwars
geplaatst voorhuis, en - ten westen van Wommels - de Scheltingastate (Krabbedijk
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2; circa 1865) met onderkelderd voorhuis. Eveneens ten westen van het dorp ligt de
in 1905 gebouwde kop-rompboerderij Op 'e Sinne (Littenserbuorren 2), voorzien
van een blokvormig woonhuis met hoger opgetrokken middenrisaliet.
De Herv. kerk van Waaksens (Waaxens) (Buorren 9), gelegen ten westen van
Wommels op een gedeeltelijk afgegraven terp, is een gepleisterde eenbeukige kerk
met halfronde koorsluiting en een toren van drie geledingen met naaldspits. De in
oorsprong 13de-eeuwse kerk kreeg, mogelijk begin 16de eeuw, spitsboogvensters.
Boven de ingang herinnert een tekststeen met cartouche aan herstelwerk aan de toren
in 1742. De huidige toren kwam rond 1880 tot stand. Waarschijnlijk gelijktijdig heeft
men de kerk voorzien van een bepleistering en een spitsboogfries. Tot de inventaris

Wommels, Café-restaurant It Reade Hynder

behoren een preekstoel (1651) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (circa
1900). Het baarhuisje bij de kerk dateert uit circa 1895 en heeft aangrenzend een
urinoir.
Kûbaard (Kubaard). Dit terpdorp ten noordwesten van Wommels is ontstaan in
de vroege middeleeuwen. De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 3), oorspronkelijk gewijd
aan St. Victor, is een gepleisterde eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en
een ongepleisterde toren van drie geledingen met ingezwenkte spits. De later
gewijzigde kerk dateert in opzet uit de 15de eeuw. De bepleistering werd
waarschijnlijk uit 1857 aangebracht. Ter vervanging van de middeleuwse
zadeldaktoren verrees de huidige toren in 1885. In de toren hangt een door Petrus
Overney gegoten klok (1677). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten
tongewelf. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren de preekstoel met doophek en
twee overhuifde herenbanken (1644 en 1655). Het orgel is in 1856 gebouwd door
W. Hardorff. De voorm. pastorie (Tsjerkebuorren 7), uitgevoerd in eclectische vormen,
dateert uit 1872. Aardige eenlaags woonhuizen zijn Tsjerkebuorren 9-11 (tweede
helft 19de eeuw) en ‘Romsicht’ (De Leane 8; 1926); de laatste is voorzien van een
driezijdige erker met hoger opgetrokken gevel. Boerderijen. Voorbeelden van
kop-hals-rompboerderijen zijn Joarumerleane 29 (circa 1870), met deels onderkelderd
voorhuis, en - ten noordoosten van het dorp - de boerderij Berkwerterleane 2 (circa
1850) met dwars voorhuis. In de omgeving van Kûbaard liggen meer interessante
boerderijen, zoals de stelpboerderijen De Leane 5 (1904), met melkkelder midden
onder
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het woongedeelte, en Slachte 2 (1918), met een driezijdig uitgebouwde kelder en
een erker met balkon en dakkapel. Verder de slakboerderij Berkwerterleane 4 (1934),
uitgevoerd in expressionistische vormen naar ontwerp van G. van der Zee.
Iens (Edens). Dit terpdorp ten noordoosten van Wommels ontstond in de vroege
middeleeuwen. De Herv. kerk (Van Burmaniawei 3) is een eenbeukige kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een ongelede zadeldaktoren. De in opzet 13de-eeuwse
kerk en toren werden - blijkens gevelstenen - respectievelijk in 1874 en 1852
grotendeels vernieuwd. In de toren hangen twee klokken, waarvan één is gegoten
door Hendrik Wegewaert (1612). Tot de kerkinventaris behoren een nu als
avondmaalstafel gebruikte altaarsteen (1350), een grafzerk (1553) van Bokte van
Burmania en een midden-17de-eeuwse preekstoel. De rond 1850 gebouwde
kop-hals-rompboerderij Van Burmaniawei 8 heeft een onderkelderd voorhuis. De
poldermolen ‘De Edensermolen’ (bij Hegenserlaan 3) is een achtkantige grondzeiler
met bakstenen voet en een met hout beklede romp en kap. De in 1847 gebouwde
molen is rond 1995 gerestaureerd. Ten westen van Iens staat aan de
Bolswardertrekvaart een Amerikaanse windmotor van het merk Record uit circa
1925, bestaande uit een stalen vakwerktoren, een windrad met achttien bladen en
een windvaan.
Spannum. Dit terpdorp ten noorden van Wommels is ontstaan in de vroege
middeleeuwen en kreeg eind 19de eeuw een lintbebouwing langs de Felsumerleane.
De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Remigius, is een
vijfzijdig gesloten zaalkerk met een zadeldaktoren van drie geledingen. Van de in
opzet uit circa 1500 daterende kerk zijn het koor en de zuidgevel in de tweede helft
van de 19de eeuw beklampt. De eind 15de eeuw opgetrokken toren kreeg in 1726
een nieuwe top en werd - blijkens een gevelsteen met het wapen van de familie Van
Sminia - in 1742 hersteld. In de toren hangen een door Thomas Both gegoten klok
(1590) en een klok van Hans Falck (1620). Tot de kerkinventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel, twee overhuifde herenbanken (18de eeuw) en een door
Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1911). De pastorie (Swacklumerdyk 2) is in
1872 gebouwd in eclectische vormen naar ontwerp van F. Swart. Boerderijen. De
kop-hals-rompboerderij Tsjerkebuorren 16 heeft een voorhuis uit 1865 met omlijste
ingang in de zijgevel. Een dwars voorhuis met ingangsomlijsting en dakkapel heeft
de kop-rompboerderij Tsjerkebuorren 1 (circa 1865).
Voorbeelden van eenlaags woonhuizen zijn het door S. van der Veen in eclectische
vormen ontworpen pand Tsjerkebuorren 20 (1872) en verder de huizen Tsjerkebuorren
40 (circa 1870), Tsjerkebuorren 11 (circa 1875) en Tsjerkebuorren 2-6 (1906). Het
voorm. internaat van de Chr. meisjeskostschool (Tsjerkebuorren 29) is een eclectisch
blokvormig pand uit 1877-'78 met portiek en hoger opgetrokken middenrisaliet. De
achterliggende school werd in 1905 opgeheven
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en later gesloopt. De Chr. lagere school ‘De Tarissing’ (Tsjerkebuorren 14) is een
drieklassige gangschool uit 1921 met expressionistische elementen. De naastgelegen
onderwijzerswoning (Tsjerkebuorren 12) dateert uit 1880.

Wons (Wûns)
(gemeente Wûnseradiel)
Terpdorp met een blokvormige verkaveling, ontstaan in de vroege middeleeuwen en
oorspronkelijk als Wildinghe aangeduid. De terp is gedeeltelijk afgegraven.
De Herv. kerk (Salverdastraat 4) is een achtzijdige centraalbouw met piramidedak
en deels opengewerkt houten koepeltorentje. De kerk werd in 1728 gebouwd ter
vervanging van een 12de-eeuwse voorganger. Het achtzijdige klokkentorentje heeft
men in 1776 vernieuwd. Bij de restauratie van de kerk in 1961-'62, onder leiding
van P.L. de Vrieze, zijn de neoclassicistische ingangsomlijsting en de consistoriekamer
toegevoegd. Het interieur wordt gedekt door een achtdelig houten koepelgewelf en
heeft aan vijf zijden een galerij (1891). Tot de inventaris behoren een in 1686 door
Richte Jacobs Abbema geschonken preekstoel, een gedenksteen (1853) voor de
onderwijzer en dichter J.C.P. Salverda († 1836) en een door Bakker & Timmenga
gebouwd orgel (1891; gerestaureerd in 1978).
De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning (Salverdastraat 2)
dateert uit circa 1880 en is thans een dorpshuis met woning (‘It Bynt’). Het pand
kreeg recent een forse aanbouw.
Woonhuizen. Eenlaags huizen met dakkapel zijn het middenganghuis Terpweg
1-3 (circa 1870) en het huis Terpweg 5 (circa 1900). Rond 1910 gebouwd zijn de
eenlaags woningen Noorderlaan 2-8, met tot topgevel opgetrokken hoekrisalieten,
en Weersterweg 22 met portiek.
Schraard (Skraard). Dit terpdorp met radiale structuur, gelegen ten oosten van
Wons, is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een kwelderwal van de Marneslenk.
Schraard is een beschermd dorpsgezicht. De Herv.
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kerk (Schoolstraat 3) is een eenbeukige kerk met ronde koorsluiting en een ongelede
zadeldaktoren. De 12de-eeuwse romaanse toren werd in de 13de eeuw verhoogd bij
de bouw van de romano-gotische kerk. De top van de toren heeft men, mogelijk in
de 17de of 18de eeuw, vernieuwd. In de toren hangt een door Willem Wegewaert
gegoten klok (1603). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf, dat
mogelijk na een brand in 1524 is aangebracht. Tot de inventaris behoren enkele met
gesneden portretkoppen in vroege renaissance-vormen versierde wangen van
kerkbanken (circa 1560) en een preekstoel uit 1633. Rond 1905 opgetrokken zijn de
eenlaags woonhuizen Wonserweg 1 en Wonserweg 3. Boerderijen. De
kop-hals-rompboerderij Schoolstraat 10, met onderkelderd voorhuis, dateert deels
uit 1787 en deels uit 1909. Voorbeelden van stelpboerderijen zijn Oosterlaan 2 (circa
1905) en ‘De Spitse Trije’ (Zuiderlaan 20; 1911).
Cornwerd (Koarnwert). Dit terpdorp met blokvormige verkaveling, gelegen ten
westen van Wons, is ontstaan rond het begin van de jaartelling op een kwelderwal.
De terp werd begin 20ste eeuw deels afgegraven. Cornwerd is een beschermd
dorpsgezicht. De Herv. kerk (Dorpsweg 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius,
is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van drie geledingen met
omloop

Cornwerd bij Wons, Herv. kerk (1982)

en spits. De vroeg-13de-eeuwse romaanse kerk, oorspronkelijk vijfzijdig gesloten,
werd na wijzigingen in de 14de en 16de eeuw in 1916 ommetseld naar plannen van
F. Raadsma. Verder kreeg de kerk toen een driezijdige koorsluiting en twee
spitsboogportalen. Ter vervanging van een middeleeuwse voorganger verrees in 1898
de huidige toren met neorenaissance-elementen naar ontwerp van L. Reitsma. In de
toren hangt een door Aelt Boister gegoten klok (1569). Het kerkinterieur wordt gedekt
door een vroeg-16de-eeuws houten tongewelf op houten trekbalken voorzien van
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sleutelstukken met peerkraalmotief. Tot de inventaris behoren een preekstoel met
doophek (1740), vier wapenborden (1740) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1865). Rond het verhoogd gelegen kerkhof staat een laat-19de-eeuws gietijzeren
hek. De poldermolen ‘De Cornwerdermolen’ Sotterumerdyk 23 is een achtkantige
grondzeiler met bakstenen voet en een met riet beklede houten romp en kap. Volgens
een gevelsteen is de molen, die de polder Cornwerd bemaalt, in 1907 gebouwd door
‘J.H. Westra van Franeker’.
Kornwerderzand (Koarnwertersân). Dit kunstmatige eiland, gelegen voor de
IJsselmeerkust ten westen van Wons, is in 1927 ontstaan als één van de werkeilanden
voor de aanleg van de Afsluitdijk (1927-'32). Na de afsluiting werden hier de
Lorentzsluizen gebouwd, twee naast elkaar gelegen schutsluizen met aan de noordkant
een buiten- en voorhaven en aan de zuidzijde een binnenhaven. Westelijk hiervan
liggen twee groepen spuisluizen met stalen schuiven en heftorens van gewapend
beton. D. Roosenburg verzorgde de esthetische vormgeving. Ter verdediging van de
nieuwe vaste oeververbinding kwam in 1932-'36 de Stelling van Kornwerderzand
tot stand - een voor die tijd modern en gedegen uitgevoerde dubbele verdedigingslinie
met in totaal zeventien kazematten. De kern van de eerste linie - ten westen van de
schutsluizen - bestaat uit een ruitvormig plateau met vijf kazematten, twee flankerende
kazematten en ondersteunende kazematten op landtongen. De tweede linie - ten
westen van de spuisluizen - bestaat uit een ruitvormig plateau met in totaal zeven
kazematten. Ten opzichte van de in die tijd gebruikelijke kazematten waren deze
groter en uitgevoerd met dikkere betonnen wanden en extra voorzieningen, zoals
stalen observatiekoepels. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door de Duitsers
vier kazematten en antitankversperringen toegevoegd. Een deel van de kazematten
is thans als museum ingericht.

Workum (Warkum)
(gemeente Nijefurd)
Stad, ontstaan vóór het jaar 1000. In het gebied lagen toen enkele terpnederzettingen,
zoals Algeraburen en Kerkeburen. In 1297 wordt Workum voor het eerst vermeld
als Woldericham of Waltercome. Na de dijkaanleg (Alde Dyk) vanaf de 10de eeuw
kwam deze nederzetting in de 14de eeuw tot ontwikkeling langs de Wymerts, die de
verbinding vormde tussen de Zuiderzee en Bolsward (via het rond 1875
drooggemaakte Workumermeer). De nederzetting kreeg vermoedelijk rond 1350
stadsrechten. Daarna ontwikkelde Workum zich tot handelsstad, overslaghaven en
zeevaartcentrum.
In de 15de eeuw was er tussen de oude terpen Kerkeburen en Algeraburen een
langgerekte bebouwing ontstaan aan weerszijden van de Wymerts en was er
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Workum, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Herv.) Grote of St.-Gertrudiskerk (zie p. 322)
Doopsgez. kerk (p. 323)
Bapt.kerk Beth El (p. 323)
R.K. St.-Werenfriduskerk (p. 323)
Geref. kerk (p. 323)
kerk Noard 66 (p. 323)
Stadsburgerweeshuis (p. 323)
Stadhuis (p. 323)
Waag (p. 324)
R.K. St. Ludgerusschool (p. 324)
herberg De Zwaan (p. 325)
scheepstimmerwerf De Hoop (p. 325)
Fabriekskantoor (p. 325)
Zuivelfabriek (p. 325)
Isr. begraafplaats (p. 325)

bebouwing langs de haaks daarop aansluitende Dwarsnoard. In 1515 en 1523 had
de stad te leiden van oorlogsgeweld. Daarna werd aan de zuidzijde een haven gegraven
en in 1658 heeft men de zeesluis vernieuwd. Ingrijpend was de demping van de
Wymerts in 1875, waardoor de in elkaars verlengde liggende straten Sùd en Noard
zijn ontstaan. De Dwarsnoard werd in 1930 gedempt. Bepalend voor de huidige
structuur zijn nog de haaks aansluitende opvaarten (Buorfeart, Yskebuorenfeart) en
de evenwijdig aan de voormalige Wymerts lopende buitengrachten; aan de oostzijde
de Djippe Dolte en aan de westzijde de Drûge Dolte. Na de Tweede Wereldoorlog
is

Workum, Herv. kerk, plattegrond
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Workum aan de zuidoostzijde uitgebreid en is aan de zuidwestzijde een jachthaven
aangelegd. Workum is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Gertrudiskerk (Merk 5) [1] is een forse driebeukige
hallenkerk met transept, vierzijdig gesloten koor en een vrijstaande toren van twee
geledingen met tentdak en open koepeltje. De laat-gotische kerk kwam in enkele
fasen tot stand. Als eerste fase verrees rond 1480 het koor dat toen nog onderdeel
uitmaakte van een eenbeukige voorganger, eind 15de eeuw gevolgd door het transept.
Kort voor 1515 maakte men een begin met de bouw van het driebeukige schip. Na
het oorlogsgeweld van 1523 werden koor, transept en zijbeuken verhoogd en
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in 1524(d) van een nieuwe kap voorzien. Het westelijke deel van het schip bleef
echter onvoltooid en werd in 1615 aan de westzijde dichtgezet; tegen de westgevel
werden later nog enkele lage aanbouwen geplaatst. Bij de bouw van het schip heeft
men het koor en transept verhoogd. De eveneens onvoltooide toren ontstond eind
15de eeuw, werd rond 1524 verhoogd en kreeg in 1613 de huidige bekroning. In de
toren hangen een door Hendrik Wegewaert gegoten klok (1616) en een klok van
Gerhardt Schimmel (1699). Tegen de zuidgevel van het koor bouwde men in het
eerste kwart van de 16de eeuw een tweelaags sacristie, die in de 17de eeuw als
Latijnse school fungeerde. Bij de restauratie van de kerk in 1939-'51, onder leiding
van J. de Meijer, is onder meer de sacristie ingrijpend gerestaureerd. De toren is in
1975, onder leiding van G.M. van Manen en J. Zwart, en in 1999 gerestaureerd.
Het kerkinterieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren
delen van een door Claes Thiebbes vervaardigd koorhek (1569), acht beschilderde
gildebaren uit de periode 1693-1806 (waarvan één afkomstig uit Hindeloopen), een
rijk gesneden preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (1718), vervaardigd door Gerbrand
van der Haven aan wie ook de in dezelfde stijl uitgevoerde overhuifde herenbank
(1718) wordt toegeschreven. Het in 1697 door Jan Harmensz. Camp (Jan Harmens
van Berlicum) gebouwde orgel heeft de oorspronkelijke orgelkast met snijwerk van
Jan Freercks; het instrument is in 1980 door de firma Flentrop vernieuwd met behoud
van enkele oude onderdelen. Verder bevat de kerk onder meer veel grafzerken (oudste
uit 1523), rouwborden voor burgemeester Isaak Merijn van Adius († 1719) en diens
vrouw Engelbertina Barbera van Unckel († 1719) en een in 1911 opgericht epitaaf
voor Wybo Hayoszoon Tuijnhout († 1715). Het kalkstenen doopvont (1943) is
vervaardigd door Tj. Visser. Op het omringende kerkhof bevindt zich onder meer
het graf van de ondernemer J.M.A. Sinkel († 1832). De pastorie (Alde Wei 3) dateert
uit circa 1940 en vertoont zakelijk-expressionistische invloeden.
De Doopsgez. kerk (Noard 102) [2] is een sobere, nagenoeg vierkante,

Workum, Doopsgez. kerk, plattegrond

schuurkerk uit 1695. Aan de achterzijde verrees rond 1880 een aanbouw. De kerk is
in 1956-'57 gerestaureerd. Het interieur heeft aan drie zijden dubbele galerijen op
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pilaren met dorische kapitelen. De kerk bevat een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1912). De aangebouwde kosterswoning, een diep eenlaagspand voorzien van
een klokgevel met fronton, stamt uit circa 1780.
De Baptistenkerk Beth El (Sud 52) [3] is een wit geschilderde zaalkerk met
middenrisaliet, gebouwd rond 1870.
De R.K. St.-Werenfriduskerk (Noard 175) [4] is een driebeukige pseudobasilikale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Deze neogotische kerk werd in 1876-'77 gebouwd naar ontwerp
van A. Tepe ter vervanging van een voorganger uit 1770. Het interieur wordt gedekt
door kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren de door O. de Boer vervaardigde
preekstoel, kruiswegstaties en een communiebank (alle uit 1851), het door atelier
Mengelberg in neogotische stijl geleverde hoofdaltaar (1877) en zijaltaren (1883)
en het door P.J. Adema gebouwde orgel (1884).
Op het kerkhof achter de kerk staat een laat-19de-eeuws neogotisch gietijzeren
grafmonument met beelden van St. Bernardus en St. Cecilia onder een baldakijn. Dit
monument is opgericht voor B. Fluitman en S. Fluitman-Ydema, weldoeners van de
kerk, en is vervaardigd door ijzergieterij A. Aerschot. De in 1877 gebouwde
neogotische pastorie (Noard 173) is eveneens ontworpen door Tepe. Bij de kerk staat
de gietijzeren dorpspomp (circa 1875).
De Geref. kerk (Noard 75) [5] is een zaalkerk uit 1887 met open koepeltorentje.
De kerk is in 1920 met een dwarsarm uitgebreid.
De zaalkerk (Noard 66) [6] met rondboogportiek dateert uit 1908. Het voorm.
stadsburgerweeshuis (Noard 44) [7], gesticht in 1655, is in zijn huidige vorm een
onderkelderd middenganghuis uit 1868 met verhoogd middenrisaliet en omlijst
portiek. Het pand heeft een jongere achteraanbouw. Aan weerszijden staan hardstenen
poortjes, elk met aan de bovenzijde een voluut met mogelijk 18de-eeuwse aanzetkrul.
Het stadhuis (Merk 1) [8] is een drielaags diep pand met een toegangstrap met
bordes. De kern van het raadhuis is 15de-eeuws. Het huidige uiterlijk ontstond bij
een verbouwing en ommetseling in 1725-'27 naar ontwerp van Simon Galtema. Het
zandstenen beeldhouwwerk in Lodewijk XIV-vormen in de pronkrisaliet en boven
de vensters is van Willem Leliënberg. De ingangspartij vertoont elementen in
Lodewijk XVI-stijl en dateert uit circa 1780. Bij de restauratie van het gebouw in
1953 kreeg het bordes de huidige vorm. Het naastgelegen, lagere diepe pand met
maniëristische trapgevel, het zogeheten ‘Friese Huisje’, werd in 1620 aan het raadhuis
toegevoegd. Beide gebouwen bevatten - deels van elders afkomstige - 18de-eeuwse
interieuronderdelen, zoals een
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Workum, Stadhuis

lambrisering en deuren (1725), vermoedelijk gesneden door Gerbrand van der Haven,
drie schouwen in Lodewijk XV-stijl (circa 1765) en een laat-18de-eeuwse beschilderde
wandbespanning met landschapstaferelen. In de raadzaal bevinden zich een
beschilderd goudleerbehang (1773) en een rijk bewerkt stucplafond met allegorische
voorstellingen (1773), uitgevoerd door Jan Baptist Singer. Voor het stadhuis staat
de gietijzeren dorpspomp (circa 1875).
De waag (Merk 4) [9] is een maniëristisch gebouw met schilddak en Vlaamse
gevels. Tegen één zijde staat een galerij met lessenaarsdak op dorische zuilen. De
waag werd in 1650 gebouwd door timmerman

Workum, Waag (1993)

Jentje Jouckes en metselaar Tjepke Piebes. In de westgevel zit een steen met het
gemeentewapen.
De voorm. R.K. St.-Ludgerusschool (Prysterhoek 1) [10] is een fors, sober gebouw
met ingangsportiek, opgetrokken in 1907.
Woonhuizen. Diverse woonhuizen in Workum zijn diepe huizen met een
17de-eeuwse kern. Zo heeft het huis Noard 178 nog de oorspronkelijke 17de-eeuwse
indeling met een voorhuis en een binnenkamer met daarnaast de gang naar de
achterkamer. Uitwendig zijn vooral 17de-eeuwse trapgevels bewaard gebleven met
diverse variaties in de decoraties. Voorbeelden van trapgevels met toppilaster en
natuurstenen lijsten, blokken en decoratieve kopjes zijn te vinden bij de huizen Noard
109, Noard 103 (met sierankers) en het tweelaags huis Noard 51 (1624). Trapgevels
voorzien van een fries met siermetselwerk hebben Dwarsnoard 72 (met sierankers),
Súd 54 (met siermetselwerk in de boogtrommels) en Noard 172. Eenvoudiger
17de-eeuwse trapgevels zijn te vinden bij Noard 42, Sud 79 en Súd 14. Het diepe
eenlaagspand Dwarsnoard 44 heeft een topgevel met twee van siermetselwerk
voorziene friezen. Het in 1663 gebouwde diepe huis Noard 5 bezit een rijk bewerkte
trapgevel in laat-maniëristische vormen. De gevel heeft beneden corintische pilasters
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met festoenen in de verdiepte schachten en daarboven twee soortgelijke boven elkaar
geplaatste pilasterstellingen

Workum, Woonhuis Noard 51

met een versimpeld corintisch kapiteel. Het huis, dat lange tijd als koetshuis in gebruik
was, is in 1985 gerestaureerd.
De huizen Dwarsnoard 49 (1762) en Súd 88 (1769) hebben nog een trapgevel met
toppilaster op een kopje. In Workum zijn diverse 18de-eeuwse klokgevels behouden
gebleven. Een goed voorbeeld van een klokgevel met beeldhouwwerk en aanzetkrullen
in Lodewijk XIV-stijl heeft Súd 111 (1731), waar de bekroning is voorzien van een
alliantiewapen. Verder heeft de gevel een neoclassicistische ingangsomlijsting (circa
1860) en laat-19de-eeuws venster in de top. Vergelijkbare eenlaagspanden met
gedecoreerde klokgevels zijn Noard 118 (1737), met omlijste ingang, Súd 145 (1751),
Súd 114 (1765), met vroeg-20ste-eeuwse pui, Súd 33 (1765) in Lodewijk XV-vormen
en het gepleisterde pand Noard 19 (1773). Eenvoudiger klokgevels hebben
Dwarsnoard 46 (1762), met omlijste ingang, en Dwarsnoard 53 (1786). Een fronton
als bekroning hebben de klokgevels van Merk 18 (1780; herbouwd in 1952), met
omlijste ingang, en Algeraburren 3 (tweede helft 18de eeuw). Een laat-18de-eeuwse
lijstgevel heeft het tweelaags Dwarsnoard 69. Lijstgevels met een ingangsomlijsting
uit de tweede helft van die eeuw hebben het tweelaags diepe huis Noard 3, het diepe
eenlaagspand Súd 78 en het dwarse eenlaags huis Noard 180, voorzien van een
dakkapel. Uit de 18de eeuw dateren verder mogelijk de vier wit geschilderde
diaconiewoningen Skil 8-11 onder doorlopend zadeldak en - in opzet - de later
samengevoegde wit geschilderde vissers-
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huisjes Séburch 14 met op het erf twee kleine bijgebouwen (taanhokken). Het
gepleisterde diepe eenlaagspand Noard 94 heeft achter de 19de-eeuwse gevel een
oudere kern. Inwendig bevinden zich uit de 17de eeuw consoles met engelenkopjes
die een boog dragen en uit de 18de eeuw twee schouwen en een bedstedenwand.
Het uit circa 1820 daterende gepleisterde dwarse huis Súd 13-15 heeft een terug
liggende middenpartij voorzien van houten zuilen met ionische kapitelen en een
houten fronton met empire-decoratie. Lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw
hebben het hoekpand Merk 26, Súd 141 en het huis Merk 28 met ingangsomlijsting
en een kroonlijst met grote consoles. Rond 1820 is het gepleisterde Súd 144 gebouwd
waarvan het tweelaags gedeelte wordt afgesloten door een fronton. Rond 1870
gebouwd of gewijzigd zijn het eenlaagspand Noard 165 - met betegelde keuken - en
het tweelaags huis Noard 3, beide voorzien van een ingangsomlijsting en een dakkapel
met fronton. Het middenganghuis Trekwei 6, met portiek en dakkapel, is circa 1870
opgetrokken. Een mansardedak hebben de rond 1890 gebouwde diepe eenlaagshuizen
Noard 169-171 met portiek; het naastgelegen koetshuis Noard 167 dateert uit dezelfde
tijd. Voorbeelden van lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn te vinden
bij Noard 1, Noard 16, Noard 93 (circa 1870) en het huis Merk 25 (circa 1880), dat
op de verdieping eclectische vensteromlijstingen heeft.
Neorenaissance-vormen vertonen de met portiek en bakstenen dakkapel uitgevoerde
eenlaags huizen Súd 149 (circa 1890) en Noard 91 (circa 1900), het

Workum, Woonhuis Súd 111

Workum, Woonhuis Súd 149

woon- en winkelpand Noard 7 (circa 1890) en - als laat voorbeeld - het huis Súd 43
(1923) met trapgevel. Het vrijstaande T-vormige huis Begine 67 kwam in 1914 tot
stand naar ontwerp van G. Stapensea met één en tweelaags bouwdelen en een
uitgebouwde kamer met balkon. Het huis Noard 41 (circa 1910) en het woon- en
winkelpand Noard 55 (circa 1915) vertonen jugendstil-elementen.
Zakelijk-expressionistische vormen hebben de vrijstaande woonhuizen Brouwersdijk
1 en 3 (beide circa 1925), het door M. van der Meer ontworpen huis Us Wente
(Spoardyk 50; 1933) en de brugwachterwoning Begine 39 (circa 1935). Rond 1930
tot stand gekomen zijn de twee-onder-één-kap-woningen Doltewal 8-10, Schoolstraat
26 en Panwurk 6 en 15 en de diepe eenlaagspanden Brouwersdijk 6-10 en 3-5. Het
dubbele woonhuis Brouwersdijk 14-16 werd rond 1935 gebouwd, evenals het woonen winkelpand Merk 22 met zakelijk expressionistische elementen.
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Horeca. De voorm. herberg De Zwaan (Dwarsnoard 75) [11] heeft een trapgevel
met toppilaster en aan de achterzijde een gevelsteen uit 1744. De aangebouwde
voorm. paardenstalling (Trekwei 1) dateert uit circa 1870 en heeft een herplaatste
gevelsteen uit 1649. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren het restaurant
Séburch (Séburch 9), een gepleisterd blokvormig pand, en de eveneens gepleisterde
herberg Merk 3, voorheen Hotel De Wijnberg.
De scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ (Séburch 5) [12], gelegen direct naast de in
oorsprong 17de-eeuwse schutsluis, had in 1693 als eerste eigenaar Juntien Reijnders.
Het huidige, in 1976-'77 ingrijpend gerestaureerde, werfcomplex bestaat uit een
woonhuis, een timmer- annex pikloods (hellingschuur) en een timmerwerf met
dubbele sleephelling. Het deels gepleisterde woonhuis, oorspronkelijk met
schippersverblijf op de verdieping, kreeg bij een verbouwing in 1835 de huidige
vorm met schilddak en gepotdekselde verdieping. Toen werd ook het tot dan toe als
schippersverblijf functionerende houten gebouw verbouwd tot de huidige kleine
houten pikloods met driezijdig schilddak. De aangrenzende langgerekte houten
timmerloods (of hellingschuur) werd rond 1780 gebouwd en kreeg de huidige vorm
bij verbouwingen in 1810 en 1835. Het voorschot aan de waterkant heeft nog het
uitneembare systeem van balken, stijlen en deuren ten behoeve van het te water laten
van grote schepen. De zijgevels hebben schuifluiken.
Boerderijen. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren de
kop-halsrompboerderij Lange Leane 14, met onderkelderd voorhuis, en de
stelpboerderij Súd 154 (1876) met dakkapel. Rond 1935 gebouwd is Trekwei 13, een
kop-rompboerderij van het slaktype naar ontwerp van J.E. Wiersma.
Het fabriekskantoor (Nonnestrjitte 1) [13] van de in 1976 gesloopte, uit 1867
daterende, gasfabriek dateert uit circa 1870 en heeft gepleisterde omlijstingen.
De voorm. particuliere zuivelfabriek (Emmabuert 13) [14] is gesticht in 1880
en bestaat uit haakse eenlaags bouwdelen met zadeldak en een schoorsteen.
De Isr. begraafplaats (bij Aldedyk 1-3) [15] is een kleine, ommuurde begraafplaats
gesticht rond 1665. De oudste steen dateert uit 1667 en is de oudste Joodse grafsteen
die in Friesland bewaard is gebleven.
Poldermolens. In de omgeving van Workum liggen enkele poldermolens. Uit
1770 dateert De Nijlânnermolen (Hylperdijk 3), een achtkantige grondzeiler met
bakstenen voet en een met riet beklede romp en kap. De molen bemaalde voorheen
de polder het Workummer Nieuwland en is in 1987 gerestaureerd. Bij de molen staat
het gepleisterde molenaarshuis. Ybema's molen (Brouwerdyk 17) is een kleine
achtkantige
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It Heidenskip bij Workum, Geref. kerk (1994)

grondzeiler uit 1899 met bakstenen voet, gepotdekselde romp en een met dakleer
beklede kap. In 1977 geheel gerestaureerd is de achtkantige grondzeiler De Snip
(Heidenskipsterdyk 3), waarvan de romp en kap met riet zijn bekleed. De molen
bemaalt het hoge deel van het Workumerveld. De uit 1915 daterende houten
paaltjasker (nabij Heidenskipsterdyk 31) met tonmolen is eveneens in 1977
gerestaureerd.
De voorm. vuurtoren (Hylperdijk 4), gelegen aan het IJsselmeer en It Soal ten
zuidwesten van Workum, stamt mogelijk uit de 17de of 18de eeuw. Tegen de
gepleisterde vierkante torenromp staat een huis voor de vuurtorenwachter.
Nijhuizum (Nijhuzum). Klein vaartdorp ten oosten van Workum. De Herv. kerk
Nijhuizum 7 is een 19de-eeuwse recht gesloten zaalkerk, voorzien van een kleine
houten geveltoren met ingesnoerde spits. De arbeiderswoning Nijhuizum 8 dateert
uit circa 1910. De in 1939 gebouwde moderne stelpboerderij Nijhuizum 11, mogelijk
naar ontwerp van H. Wiersma, heeft midden onder het woongedeelte de melkkelder.
Aan de linkerzijde van het woongedeelte bevindt zich een onder een haakse kap
uitgebouwd gedeelte.
It Heidenskip (Het Heidenschap). Dit kleine dorp ten zuidoosten van Workum
bestond aanvankelijk uit verspreide bebouwing en kreeg na 1850 een kleine dorpskern
bij de Brânbuorren. Daar staat een aantal, op de Heidenskipstervaart georiënteerde,
dwarse woonhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw, zoals Brânbuorren 16
(1874). De voorm. Herv. kerk (Brânbuorren 18), thans S.O.W.-kerk, is een modern
verbouwde zaalkerk uit circa 1870, voorzien van een dwarsarm en een houten
geveltoren met ingesnoerde spits. De voorm. Geref. kerk (Heidenskipsterdijk 28) is
een recht gesloten zaalkerk, gebouwd in 1915 naar ontwerp van C. Draaisma. Ten
noordwesten van het dorp liggen de uit 1884 daterende stelpboerderijen ‘St. Ursula’
(Ursuladijk 3) en Ursuladijk 5. Deze identieke boerderijen hebben een verhoogd
middenrisaliet en links van het woongedeelte een melkkelder. Naast de boerderijen
staat een zomerhuis. Ten zuidwesten van het dorp staat de vroeg-20ste-eeuwse
Amerikaanse windmotor (bij Skar 3) van het merk Hercules, bestaande uit een stalen
vakwerktoren met platform en een windrad met dertig bladen en twee windvanen.

Woudsend (Waldsein)
(gemeente Wymbritseradiel)
Dorp met stedelijk karakter (vlekke), ontstaan in de middeleeuwen. De ligging aan
de Ee bevorderde de ontwikkeling tot handels- en scheepvaartnederzetting. De relatief
dichte bebouwing, met name aan de Midstrjitte en de smalle steegjes aan weerszijden
daarvan, geeft Woudsend een enigszins stedelijk karakter. Vóór de Tweede
Wereldoorlog bouwde men ten westen van de Herv. kerk en aan de noordzijde van
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Op 'e Romte. Na de oorlog is het dorp in noordelijke en zuidelijke richting uitgebreid.
Woudsend is een beschermd dorpsgezicht.
De R.K. St.-Michaëlskerk (Merkstrjitte ong.) is een driebeukige kerk met een
ingebouwde toren voorzien van een spits met frontalen. De kerk werd mogelijk naar
ontwerp van Abraham Bruinsma in 1792 gebouwd door aannemer Nolle Anskes als
schuilkerk achter het woonhuis Midstrjitte 46. Het is de oudste rooms-katholieke
kerk in Friesland en de enige bewaard gebleven schuilkerk in de provincie. Ter plaatse
van het oorspronkelijke koor verrees in 1933 naar ontwerp van H. van der Bijl de
toren, waarbij het schip met twee traveeën werd verlengd. In de toren hangt een door
de firma Eijsbouts gegoten klok (1933). De kerk is in 1985 gerestaureerd. Het
middenschip wordt gedekt door een

Woudsend, (Herv.) kerk De Karmel (1980)

tongewelf met deels figuratieve stucdecoraties in Lodewijk XVI-stijl (1792).
Gemarmerde Toscaanse zuilen scheiden de middenbeuk van de zeer smalle zijbeuken.
Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren onder meer het altaar en de gemarmerde
houten altaartombe, beide met Lodewijk XVI-elementen. Het in 1811 door A. van
Gruisen gebouwde orgel is in 1840 geplaatst. Verder bevat de kerk een altaarstuk
van Otto de Boer (1824), kruiswegstaties (1852) en een door atelier J. Maas & Zn.
vervaardigde biechtstoel (1933). Van de interieurrestauratie in 1909, onder leiding
van W. te Riele, stammen het neogotische meubilair en de neogotische heiligenbeelden
(1910 en later). Het priesterkoor is in 1912 gewijzigd onder leiding van H. Kroes.
De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door atelier C. van Straaten (1927-'28
en 1933). De verlossingscyclus in het koor is geschilderd door J.M. Ydema (1937).
De pastorie is in 1972 voor de helft gesloopt.
De (Herv.) kerk De Karmel (Ald Tsjerkhof 2) is een neoclassicistische kruiskerk,
gebouwd in 1837 naar ontwerp van A.D. Duif. De voorgevel heeft een middenrisaliet
met dorische zuilen en een zware houten bovenbouw met koepeltorentje. Het
kerkinterieur is in 1955 gewijzigd. Tot de inventaris behoort een door Bakker &
Timmenga gebouwd orgel (1938) met een orgelkast van J.C. Scheuer (1839).
De voorm. Doopsgez. kerk (Fermaningsteech 1), is een eenvoudige, driezijdig
gesloten zaalkerk, gebouwd in 1858 naar ontwerp van S. Oppedijk, ter vervanging
van een schuilkerk uit 1722. Sinds 1968 heeft het gebouw een horecafunctie ('t
Ponkje).
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De voorm. Geref. kerk (Hellingsteech 1) is een zaalkerk met steekkappen,
aangebouwde consistorie en een half ingebouwde toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. De in 1912 opgetrokken kerk heeft thans geschilderde gevels.
De voorm. R.K. St.-Bonifatiusschool (Midstrjitte 45) is in 1923 gebouwd als een
tweeklassige middengangschool. Het gebouw vertoont expressionistische invloeden.
Woonhuizen. In het dorp staan verschillende 17de- en 18de-eeuwse diepe eenlaags
huizen met een topgevel voorzien van vlechtingen. Voorbeelden zijn: De Drie
Lantaarntjes (Midstrjitte 93a; 1648), Midstrjitte 17 (1741), Midstrjitte 6 (1758), het
dubbele huis Ald Wyk 10/Nije Buorren 12 (1761), Midstrjitte 20 en Midstrjitte 73.
In diverse eenvoudige woonhuizen bevinden zich 18de-eeuwse betimmeringen en
betegelingen zoals in Midstrjitte 43. Het pand Midstrjitte 16 heeft een pui uit 1805.
Iewal 26 is een eenlaags dwars huis uit de eerste helft van de 19de eeuw met inwendig
schoorsteenstukken van O. de Boer en S. Cool. Het eenlaagspand Juliana Plantsoen
4 uit 1860 heeft een forse dakkapel met fronton en inwendig 18de-eeuwse
interieuronderdelen afkomstig van elders uit Woudsend. Uit circa 1860 dateren
Midstrjitte 32 en de voorm. brugwachterwoning Vosseleane 2, opgetrokken in gele
baksteen met overstekend zadeldak. Het eclectische herenhuis Iewal 16 is rond 1870
gebouwd. Het pand Koetshúsleane 2 uit 1888 is uitgevoerd in chaletstijl. Een
vooruitspringend topgevelgedeelte heeft het rond 1895 gebouwde huis Iewal 10. De
eenlaagspanden Molenstrjitte 15-17 dateren uit circa 1900. Het rond 1910 opgetrokken
dubbele woonhuis Iewal 28-30 is voorzien van twee tuitgevels. De arbeiderswoningen
Molenstrjitte 10-24 kwamen rond 1915 tot stand. Expressionistische invloeden
vertoont het huis Iewal 20 uit circa 1925. Het woonhuis Molenstrjitte 30, met hoog
zadeldak, is in 1930 gebouwd in zakelijk-expressionistische vormen.
Winkels. Het pand Midstrjitte 63 heeft een winkelpui uit 1805 met

Woudsend, Windmolen De Jager

omlijste ingang en etalage-vensters en tekst: brood-beschuit-koek-banket. De in 1904
gebouwde bakkerij Op e Romte 20 is ontworpen door Visser. Uit circa 1910 dateren
de voorm. kaaswinkel Midstrjitte 81, opgetrokken in kalkzandsteen met decoraties
in rode baksteen, en het woon- en winkelpand Midstrjitte 18 met
neorenaissance-details.
Windmolens. De achtkantige stellingmolen Het Lam (Molestrjitte 4) is vóór 1698
gebouwd als koren- en pelmolen. De voor het laatst in 2000 gerestaureerde molen
bestaat uit een gepleisterde bakstenen onderbouw en een met riet bekleed houten
achtkant en kap. De Jager (Alde Wyk 18) is een achtkantige, met riet beklede
stellingmolen. De rechthoekige onderbouw gaat aan weerszijden over in een
langwerpige houten zaagschuur op bakstenen poeren. De molen is voorzien van drie
zaagramen en een sleephelling. De houtzaagmolen is vermoedelijk in 1719 gebouwd
en onder meer in 1994 gerestaureerd. Vlakbij ligt een molenkolk voor het wateren
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van het hout. Het Molenhuis (Ald Wyk 16) is een eenlaags molenaarshuis met
neoclassicistische vormen uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Indijk (Yndyk). Gehucht ten westen van Woudsend. Op de Alg. begraafplaats
(Indijk ong.) staat een enkele houten klokkenstoel met helmdak, gebouwd in 1978
ter vervanging van een in 1949 omgewaaide voorganger. Erin hangt een mogelijk
13de-eeuwse klok. De boerderij Indijk 13 is een koprompboerderij uit 1792 met
onderkelderd voorhuis en een gevel met Lodewijk XV-voluten. Het stalgedeelte is
grotendeels vernieuwd in de jaren dertig van de 20ste eeuw. Het interieur bevat
18de-eeuwse betimmeringen en twee schoorsteenmantels met tegeltableaus.
Ypecolsga (Ypekolsgea). Gehucht ten zuidwesten van Woudsend. Op het kerkhof
(Ypecolsgea 13) van de in de 18de eeuw afgebroken kerk staat een in 1956 vernieuwde
dubbele houten klokkenstoel met helmdak. Erin hangen twee door Jelte, Pier en Johan
Riemers gegoten klokken (1644). Het gehucht bezit diverse interessante boerderijen.
De uit 1783 stammende, grote kop-rompboerderij ‘Arbeid en Moeite’ (Ypecolsgea
15), nu ‘Werklust’ geheten, heeft een onderkelderd voorhuis midden voor het
stalgedeelte. De stelpboerderij Ypecolsgea 16 dateert uit 1853. Het statige
blokvormige onderkelderde voorhuis van de boerderij Ypecolsgea 10 is in 1865
gebouwd, de schuur in 1889. De ‘Johanna State’ (Trophorne 23) is een stelpboerderij
uit 1887 met aan de rechter zijde de melkkelder. De in 1911 gebouwde stelpboerderij
Ypecolsgea 7 vertoont veel overeenkomsten met Ypecolsgea 11.

Wyns (Wijns)
(gemeente Tytsjerksteradiel)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen en gelegen aan de Dokkumer Ee. In de loop
van de tijd is de dorpsbebouwing enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Wijns 31), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een

Wyns, Herv. kerk
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Bartlehiem, Kruising Finkumervaart-Dokkumer Ee

eenbeukige kerk met een zadeldaktoren van twee geledingen. Deze laat-romaanse
kerk werd rond 1200 gebouwd. Het ten opzichte van het schip iets inspringende en
hogere koor is inwendig halfrond en uitwendig vijfzijdig gesloten en heeft op de
hoeken een kraalprofiel. De iets jongere toren is later aan drie zijden beklampt. De
kerk is in 1974-'76 gerestaureerd en in 1999 heringericht. Het interieur wordt gedekt
door een houten tongewelf uit het tweede kwart van de 16de eeuw. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (circa 1625) en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel
(1899). Op het verhoogde kerkhof staat een baarhuisje uit circa 1890 tegen de
noordzijde van de toren. Opvallend is een houten grafteken voor T.S. Andringa (†
1911).
Boerderijen. De forse, aan de Dokkumer Ee gelegen, kop-hals-rompboerderij
Wyns 28 stamt uit het midden van de 18de eeuw en is rond 1860 verbouwd. De
boerderij Wyns 5 uit circa 1910 is een goed voorbeeld van een boerderij met dwars
geplaatst voorhuis. De voorm. winkel annex woonhuis Wyns 39 is in 1911 gebouwd
in sobere neorenaissance-stijl.
De poldermolen ‘Wynsermolen’ (Wyns 14), gelegen ten noordoosten van Wyns,
is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren. De in 1871 gebouwde
molen, die voorheen de Wynserpolder bemaalde, is in 1994-'95 gerestaureerd.
Bartlehiem. Dit gehucht ten noorden van Wyns ontstond op de plaats waar de
Finkumervaart in de Dokkumer Ee uitmondt. De naam is een verbastering van de
naam van het nabij gelegen nonnenklooster Bethlehem (gesticht in 1175 en gesloopt
in 1580). Het gehucht raakte bekend als doorgangsplaats in de Friese Elfstedentocht.
De in 1893 gebouwde zuivelfabriek (Bartlehiem 35-37), met schoorsteen, is in 1977
verbouwd tot aannemerswerkplaats. De statige stelpboerderij ‘Ny Rhala’ (Bartlehiem
2) dateert uit 1895.

Ysbrechtum
(gemeente Sneek)
Terpdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een lage zandrug aan de weg van Sneek
naar Bolsward. In de 17de eeuw werd hier de Epemastate gebouwd. Na de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde het dorp zich tot een forensendorp van Sneek. In 1984
ging het van de gemeente Wymbritseradiel over naar de gemeente Sneek.
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De Herv. kerk (Tsjerkepaed 1) is een zaalkerk met een lager, vijfzijdig gesloten
koor en forse geveltoren met ingesnoerde spits. De kerk staat ter plaatse van een
11de- of 12de-eeuwse voorganger. Deze kerk, gewijd aan St. Martinus, werd in 1694
vervangen. De nieuwe, onder leiding van Pyter Jans gebouwde kerk, kreeg in opdracht
van Duco Martena van Burmania, een grafkelder ter plaatse van het oude koor. In
1728 werd een toren toegevoegd. S. van Welderen baron Rengers liet de kerk in 1865
opnieuw herbouwen naar plannen van M. Molenaar, waarbij de grafkelder ommetseld
werd tot een pseudo-romaans koor. Aan de oostzijde werd een nieuwe ingang
gebouwd. (veranderd in 1893). Mogelijk zijn delen van de 18de-eeuwse toren
opgenomen in de huidige toren. De torenbekroning is in 1950-'51 versimpeld. In
1975 is de kerk gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. De kerk bevat een imposante,
uit zandsteen vervaardigde, maar gemarmerde, epitaaf (1693-'94), gemaakt door
Tjaard Lous Forstenburgh ter nagedachtenis van Duco Martena van Burmania (†
1692) en zijn vrouw Eduarda Lucia van Juckema († 1682). Ernaast hangen
rouwborden voor Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers († 1784) en Odilia
Amelia van Welderen († 1788). Tot de inventaris behoren verder een herenbank
(circa 1694), enkele kerkbanken (1798), een preekstoel (1865) en een door W.
Hardorff gebouwd orgel (1866). Op het kerkhof dateren het houten baarhuisje en het
kerkhofhek vermoedelijk uit 1867. De wit gepleisterde voorm. pastorie (Tsjerkepaed
3) stamt in opzet uit 1835.
De openbare lagere school (Kleasterwei 18) is een tweeklassige middengangschool
met portaal uit 1889.
De Epemastate (Epemawei 6) is een fors landhuis in neorenaissance-vormen,
voorzien van een middenrisaliet met trapgevel en ingangsportaal en een aangebouwd
koetshuis. De oorspronkelijke state verrees mogelijk begin 17de eeuw op een oude
stinswier (terp met stenen huis) en kwam in 1651 in het bezit van Duco Martena van
Burmania en Eduarda Lucia van Juckema. Het in opzet tweebeukige huis werd rond
1683 verbouwd.
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Ysbrechtum, Epemastate

In 1746 kwam het in bezit van het geslacht Rengers. Bij een verbouwing in 1822 liet
B.W. van Welderen baron Rengers twee 18de-eeuwse aanbouwen slopen en aan de
westzijde een nieuw koetshuis optrekken. In 1878 werd het geheel onder één kap
gebracht. In opdracht van W.J. van Welderen baron Rengers volgde in 1894-'95 een
ingrijpende verbouwing naar plannen van J.J. Kok, met als belangrijkste onderdeel
de nieuwe voorgevel in rijke neorenaissance-vormen. Bij de restauratie in 1964 heeft
men de zijgevels en achtergevel gepleisterd en bij de vensters aldaar een
roedenverdeling in 18de-eeuwse stijl aangebracht. Het interieur bevat verschillende
interessante onderdelen, zoals in de hal het uit de kerk afkomstige rouwbord voor
Josina Suzanna van Welvelde († 1689), alsmede een kopie van een speelbord en evenals in de andere ruimten - diverse familieportretten. De zaal heeft een neogotische
schoorsteenmantel (1894) en in de zogeheten Leerkamer bevindt zich een van elders
afkomstige schouw (18de eeuw).
Het huis ligt op een omgracht terrein met als ingang een vermoedelijk
vroeg-17de-eeuws poortgebouw met traptoren. De wapensteen uit 1652 is aangebracht
in opdracht van Duco Martena van Burmania. De in 1894 aan weerszijden van het
poortgebouw geplaatste stenen leeuwen zijn afkomstig van het ‘Vegelinhuis’ te
Leeuwarden. Het park werd rond 1825 aangelegd in landschapsstijl naar plannen
van L.P. Roodbaard. Het is in 1877 aan de zuidzijde verkleind.
Woonhuizen. Karakteristieke eenlaags middenganghuizen in het dorp zijn de
voorm. onderwijzerswoning Epemawei 23 (circa 1860) en Kleasterwei 19 (circa
1870).
Boerderijen. De forse kop-halsrompboerderij Hascarsathe (Hascarstrjitte 1) kwam
in 1859 tot stand en kreeg recent opvallende nieuwe dakkapellen. De stelpboerderij
De Finne 7 stamt uit 1912.
Het voorm. tolhuis (Tolhek 2) is een diep eenlaagspand uit 1833 met
attiekverdieping en neoclassicistische elementen.
Van de voorm. kerk van Tjalhuizum (Tsjalhuzum) (gemeente Wymbritseradiel),
gelegen ten westen van Ysbrechtum, resteert de toren (Tjalhuizum ong.) van drie
geledingen met ingesnoerde spits. De middeleeuwse kerk is in 1823 afgebroken. De
kerktoren werd in 1871 gesloopt en door de huidige vervangen (gerestaureerd in
1992).

Zwaagwesteinde (De Westerein)
(gemeente Dantumadeel)
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Streekdorp, gelegen op het westelijke uiteinde van de (Kollumer)zwaag, een
keileemrug aan de rand van de hoger gelegen pleistocene gronden. In de 18de

Zwaagwesteinde, Textielgroothandel annex woonhuis van de firma H. Elzinga

eeuw ontstond een lintbebouwing met spitketen en aan het eind van die eeuw stichtte
Salomon Levy hier een kledingindustrie. In 1902 kreeg het dorp een halte aan de
zuidelijker gelegen spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog
is Zwaagwesteinde flink naar het zuiden uitgebreid. De Herv. kerk uit 1836 is in
1972 gesloopt.
De Doopsgez. kerk (Voorstraat 44) is een recht gesloten zaalkerk uit 1904 voorzien
van een geveltoren met sierspant.
De voorm. openbare lagere school (Zuider Stationsstraat 1) is een langgerekt
schoolgebouw uit 1896 met een onderwijzerswoning uit 1895.
Woonhuizen. Het met riet gedekte woudhuisje Voorstraat 75 dateert uit circa
1880 en herinnert aan de hier vroeger veel voorkomende dagloners- of
veenarbeiderswoningen. De rond 1900 gebouwde burgermanswoning Voorstraat 31
is uitgevoerd in neorenaissance-vormen. Het woonhuis Jeremi (Voorstraat 46) uit
1911 vertoont jugendstil-elementen.
Textielnijverheid. De voorm. textielgroothandel ‘Texo Baarsma’ (Voorstraat 46)
is een fors pand uit 1911 met gedeeltelijk gepleisterde gevel en een winkelpui. De
voorm. confectiefabriek ‘NV Handelsvereeniging v/h R. Baarsma’ (Voorstraat 37)
bestaat uit een woonhuis (1926) en een confectieatelier (1927), beide uitgevoerd met
expressionistische details naar plannen van A. Pijkstra. De voorm. textielgroothandel
annex woonhuis van de firma H. Elzinga (Voorstraat 23) is een blokvormig pand in
zakelijk-expressionistische vormen uit circa 1928.
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Beknopte literatuuropgave
Van alle voor dit boek geraadpleegde literatuur kan hier slechts een gering deel
genoemd worden. De literatuuropgave is eerder een hulpmiddel voor de lezer die
zich verder in de materie wil verdiepen, dan een verantwoording van de inhoud van
dit boek. In de onderstaande lijst is de gebruikte algemene literatuur opgenomen,
aangevuld met de voor de provincie belangrijkste publicaties op architectuurgebied.
Enkel indien noodzakelijk zijn de ondertitels van de publicaties toegevoegd.
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Verklaring van enige termen
De bouwkundige termen worden in de tekst zoveel mogelijk gebruikt overeenkomstig
de gangbare terminologie in de provincie of de regio.
aanzetsteen eerste steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans
uitgevoerd in natuursteen.
aanzetvoluut decoratieve krul aan de voet van de afdekking van een tuit- of
klokgevel.
aedicula klassiek versieringsmotief, opgebouwd uit pilasters, hoofdgestel en
fronton, in geveltoppen of als vensteromlijsting.
afluiving een aan één zijde van een zadeldak lager doorlopend afdak, vaak
rustend op een laagwand.
afwolven afschuinen van het uiteinde van een zadeldak; het aldus ontstane
dakschild boven de dan afgeknotte topgevel heet wolfeind.
afzaat schuin aflopend bovenvlak van een horizontale lijst, ter voorkoming van
inwatering.
alliantiewapen huwelijkswapen, waarin het wapen van de man en van de vrouw
verenigd zijn onder het helmteken van de man.
ankerbalkgebint gebint waarbij de dekbalk door de (iets uitstekende)
gebintstijlen heen wordt gestoken.
apsis nisvormige sluiting van schip, koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige
of veelhoekige plattegrond.
arabesk naturalistisch gestileerde plantenrank, vaak ontspruitend uit een vaas
en toegepast ter decoratie van een pilaster.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden door bogen.
architectuurtractaat geschreven of gedrukt werk over architectuurtheorie en
architectonische problemen in algemene zin of beschrijving van de vijf orden.
In het laatste geval wordt ook over ordeboek gesproken.
architraaf onderste dragende deel van een hoofdgestel, meestal direct rustend
op kapitelen.
arkeltorentje uitkragend hoektorentje met spitse bekroning.
attiek verhoging boven de kroonlijst, vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met kleine vensters.
baluster vaasvormige spijl in leuning, hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk bewerkte
spijlen.
bandwerk vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versieringsmotief verwerkt
aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
basement voetstuk van een zuil, kolom of pilaster.
basiliek kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst; de
middenbeuk ontvangt licht door boven de scheibogen aangebrachte vensters.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw van een vestingmuur of -wal.
beitelingen zie vlechtingen
bekisting getimmerte waarin en waartegen (gewapend) beton wordt gestort.
beklampen het aanbrengen van een bekleding van metselwerk tegen een muur.
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bel-etage hoofdverdieping van een aanzienlijk huis, meestal boven een
souterrain.
beslagwerk een van siermetalen verankering van juwelen afgeleide decoratie,
vaak ook met aanduidingen van spijkergaten.
beuk zie zijbeuk.
biema (bima) verhoging in het midden van de synagoge waarop de lezenaar
met de Torarol staat.
binnenhaard laag woon- en eetvertrek of keuken met stookplaats tussen
voorhuis en achterhuis.
blokbepleistering pleisterwerk voorzien van getrokken schijnvoegen in een
bepaald verband, natuursteen suggererend.
blokpilaster weinig uitspringende, van een basement, schacht en kapiteel
voorziene muurpijler, waarbij de schacht uit blokken bestaat.
bolkozijn kozijn met twee naast elkaar geplaatste vensters.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een variant
is het ‘klimmende’ boogfries, dat met schuin boven elkaar geplaatste boogjes
de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde boog. Behalve met beeldhouwwerk kan het
ook verfraaid zijn met bakstenen vlechtwerken en mozaïek. Ook timpaan
genoemd.
bordes verhoogd platform bereikbaar via een aantal treden, dan wel een platform
ter onderbreking van de trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon, terras
of galerij.
bossage muurvlakken waarbij de stukken reliëf krijgen door een verhoging, in
de vorm van een kussen of diamantkop.
bovenlicht raam direct boven een voordeur.
brandmuur scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis buitenverblijf buiten de stad, veelal de kern van uitmakend van een
buitenplaats.
buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren gelegen in een park,
waarin huis en park een ondeelbaar geheel vormen.
buren (buurten, Fr. buorren) korte rijen huizen aan de weerszijden van een
straat.
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cannelure verticale groef in de schacht van zuil of pilaster.
cartouche vlak met inscriptie binnen een versierende omlijsting.
cassette verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een plafond.
cenotaaf grafmonument voor een overledene wiens stoffelijke overschot zich
elders bevindt.
centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
chazzan voorzanger die in kleine Israëlitische gemeenten de gebedsdienst leidt.
cippus vierkante spits toelopende grafzuil
colonet (kolonnet) kleine kolom of zuil.
commandeurswoning woonhuis van een commandeur (kapitein) op de grote
vaart en vooral de walvisvaart.
composiete orde combinatie van ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de
kerkeraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een lijst
of een uitstekend deel van een gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering van
de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde, waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
crypte (krocht), ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een
bijzonder vereerde heilige.
dagkant loodrecht op het muurvlak staande dan wel afgeschuinde kant van een
venster- of deuropening.
dakerker zie Vlaamse gevel.
dakkapel klein hoog in het hellend dakvlak aangebracht uitspringend venster
met eigen dakdekking.
dakmoet bouwspoor dat aangeeft waar ooit een dak tegen een muur eindigde.
dakruiter siertorentje op nok van een zadeldak of viering van een kerk, meestal
in de vorm van een klokkentorentje.
dakschild vlak van zadel- of schilddak.
dekbalkgebint gebint waarbij de dekbalk (iets overstekend) op de gebintstijlen
ligt.
dessus-de-porte (bovendeurstuk) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
diamantkop vlakke piramidevormig bewerkte steen, vaak in het midden van
beslagwerk.
diep huis huis met zijn nokrichting haaks op de straat en de ingang aan de korte
zijde.
doekfestoen (lambrekijn), zie festoen
donjon hoofdtoren, tevens laatste toevluchtsoord van een middeleeuwse burcht.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de doop wordt toegediend (dooptuin).
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dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel en
oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kalf).
driepas een in drie boogjes verdeelde boog als gotisch versieringsmotief; evenzo
vierpas.
dwarsarm (transeptarm) ter weerszijden van het middenschip gelegen deel van
het dwarsschip.
dwars huis (langshuis) huis met zijn nokrichting evenwijdig aan de straat en
de ingang aan de lange zijde.
dwarshuisboerderij (T-boerderij) boerderij met dwars geplaatst voorhuis.
dwarspand zie dwarsschip.
dwarsschip (transept) langwerpige ruimte die het middenschip loodrecht kruist
en daarmee in open verbinding staat. De beide loodrecht op de middenschip
staande delen worden ook wel dwarspanden genoemd.
empire-venster venster met verdikte middenstijl.
entablement zie hoofdgestel.
epitaaf grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf
aangebracht tegen muur of pijler.
erker kleine ronde, veelhoekige of vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond; bedoeld voor meer licht en beter uitzicht
naar buiten.
es (enk) gemeenschappelijke bouwland bij een dorp.
esdorp dorp ontstaan op de zandgrond nabij het gemeenschappelijke bouwland.
ezelsrug rij onder een hoek staande bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
festoen loof- of bloemslinger van vruchten, bloemen of draperieën ter versiering
boven vensters en ingangen, in frontons, tegen pilasters of in plinten en onder
vensterdorpels. Ook uitgevoerd als doekfestoen (lambrekijn).
flamboyant benaming voor een late ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de vensters.
fliering (jukplaat) horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteunig van de sporen.
folly romantisch sierbouwwerk, vaak als compositorisch element in een
landschapspark toegepast.
fort naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging
zelfstandig kan worden uitgevoerd.
fries bandvormig gedeelte van het hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst;
versierd met metopen en triglieven of met doorlopend reliëf; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld ter afsluiting van een muurvlak.
frontaal versimpelde wimberg (in torenbekroning), zie wimberg
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het omsloten boogveld heet timpaan.
galerij overdekte gang waarvan één zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels heten dwerggalerijen.
gebint juk met verticaal geplaatste stijlen, zie juk.
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geblokt voorzien van natuurstenen of stucwerk blokken.
gebonden stelsel bouwwijze van een kerkgebouw gebaseerd op de maten van
één travee van het middenschip.
gefacetteerd van facetten, afgeschuinde vlakken, voorzien.
gekoppelde vensters vensters, die slechts door een smalle muurdam,
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stijl of houten tussenlid aan elkaar zijn verbonden.
gemene muur gemeenschappelijke muur, waarin de balken van beide
aangrenzende woonhuizen opliggen.
gemengde stijl tuinstijl waarbij de landschapsstijl gecombineerd wordt met
geometrische structuren in de nabijheid van het huis.
gereduceerd westwerk westtoren met smalle zijvleugels die in open verbinding
staan tot de middenruimten. De toren bevat een kapel op de verdieping.
gerfkamer zie sacristie.
gesinterde steen steen waar tijdens het bakproces aan één zijde een begin van
smelting is ontstaan en daar gladder en donkerder van kleur is. Vaak gebruikt
in middeleeuws siermetselwerk.
gewelf stenen overkluizing van een ruimte; ook wel in hout uitgevoerd.
gewelfschotel ronde houten schijf op de kruising van de ribben van een houten
gewelf.
gordelboog brede ribbenversterking tussen twee gewelfvlakken of delen van
een tongewelf.
gording licht gekantelde langsbalk tussen topgevels of jukken waarop direct
dakbeschot aangebracht kan worden in de schuinte van het dak.
grafperk omhekt gedeelte met daarbinnen gelegen zerken.
grafrijstenen stenen met nummers in de kerkmuur die de corresponderende
rijen met graven op het aangrenzende kerkhof aangeven.
grafsteen verticaal geplaatste steen aan het hoofdeinde van een graf (zie ook
zerk).
graten zie kruisgewelf.
grie onbedijkte opgeslibde grond die enkel bij de hoogste vloed onderloopt,
ook kwelder of schor genoemd.
grieks kruis kruis met vier armen van gelijke lengte.
grisaille (grauwtje of witje) schilderij in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren reliëf.
groteske ornament van rankwerk bestaande uit bloemen en dierfiguren,
oorspronkelijk Romeins, in de 16de eeuw herontdekt en ten tijde van renaissance
en maniërisme opnieuw verwerkt.
guirlande zie festoen.
haanhout (hanebalk) horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar
staande sporen.
hallenhuis gebouw met vrijstaande gebintconstructie die het huis in drie beuken
verdeelt.
hallenkerk kerk bestaande uit schepen van gelijke hoogte waardoor het
middenschip geen direct licht ontvangt.
halsgevel gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
hangkamer zie insteek.
harnas het geheel van stijlen en tracering in een gotisch venster.
herme naar onderen taps toelopende pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam van een menselijke figuur.
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hoekrisaliet vooruitspringende partij op de hoek van een gebouw.
hogel knop- of bladvormige versiering aan luchtbogen, pinakels en wimbergen.
hoofdgestel (entablement) klassiek horizontaal lijstwerk bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip
imitatie speklagen in plaats van in natuursteen, in stucwerk uitgevoerde
horizontale banden in het baksteenmuurwerk.
immuniteit fysiek afgesloten gebied met eigen bestuur en rechtspraak, behorend
bij een (kapittel)kerk.
impost dekplaat van pijler of kapiteel tussen deze en de boog, of plaat bij
boogaanzet.
insteek tussenvloer in het achterste gedeelte van een hoog stadswoonhuis met
daaronder de binnenhaard. De kamer boven de insteek wordt wel hangkamer
genoemd.
Intze-reservoir door Otto Intze voor het gebruik in watertorens ontwikkeld
type ijzeren waterreservoir met een (gedeeltelijke) opbollende bodem.
ionische orde sierlijke orde, vaak met cannelures en een kapiteel met krul aan
weerszijden.
juk (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
Bij verticaal geplaatste stijlen spreekt men van gebint.
kalf horizontale tussendorpel van een kruiskozijn, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
kalksinter afzettingsgesteente afkomstig uit Romeinse waterleidingen in de
Eifel, gebruikt als marmervervanging.
kanteel tandvormige muurbekroning.
kapiteel decoratieve verbreding boven op zuil of pilaster ter vergroting van het
draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, verbonden is.
kapittelzaal (kapittelhuis) plaats waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
kariatide dragende zuil in de vorm van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kazemat bomvrije ruimte waarin het geschut staat opgesteld.
kinderbalken (kinderbinten) kleinere balken van een samengestelde balklaag
die op regelmatige afstand haaks op de moerbalken zijn gelegd en de vloer
dragen (zie ook moerbalk).
kistwerk muurwerk bestaande uit twee evenwijdige vlakken, opgevuld met
mortel en breuksteen die op gezette hoogten onderling verbonden zijn.
klauwstuk in- en uitgezwenkt zij- of vleugelstuk aan weerszijden van een
topgevel of dakkapel.
klezoor een kwart metselsteen, gebruikt aan het begin van een metsellaag opdat
de stootvoegen van opeenvolgende lagen niet boven elkaar komen te liggen.
klinket kleine deur in grotere deur van bijvoorbeeld een stadpoort.
klinknagelpui winkelpui gedragen door buiskolommen van geklonken
kwadrantprofielen.
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klokgevel gevel waarvan de top gevormd wordt door een ingezwenkte afdekking
in de vorm van een klok.
kloostergang (kruisgang) galerij rondom een vierkante binnenplaats aansluitend
aan een kloosterkerk.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kloostervenster venster met twee
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openingen boven elkaar; boven met glas en onder met een luik gesloten.
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale liggers.
kolonnet kleine kolom of zuil.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de volle hoogte van de gevel of
tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koofplafond plafond met rondom een koof, een gebogen gedeelte dat de
overgang vormt naar de dragende muren.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar bevindt.
Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van een
kooromgang met straalkapellen.
koorhek houten hek ter afscheiding van koor en schip (zie ook oksaal).
koorlantaarn van vensters voorzien bovenste deel van het koor in een basilicale
kerk.
kop-hals-rompboerderij boerderij waarbij het woongedeelte met
bedrijfsgedeelte verbonden wordt door een smaller tussenlid.
kop-rompboerderij boerderij waarbij het woongedeelte in zijn geheel smaller
is dan het bedrijfsgedeelte.
korbeel kromme of rechte schoor tussen een verticaal en een horizontaal
onderdeel van een houtconstructie.
korbeelstel houtconstructie bestaande uit een muurstijl, een korbeel en een
sleutelstuk, die samen een onvervormbare driehoek vormen; toegepast ter
versterking van de draagkracht van een balk en ter versteviging van de stabiliteit
van een gebouw.
korfboog boog lijkend op een halve liggende ellips.
kozijn omlijsting van een ingang of lichtopening bestaande uit een onderdorpel,
bovendorpel en twee stijlen, waarin een deur, raam of luik is bevestigd.
kraagsteen in een muur gemetselde, uitstekende steen die dient om een balk
of een boog te ondersteunen.
kraak galerij in een kerk, gebruikt als orgelgalerij of als afscheiding tussen
schip en koor (zie ook oksaal)
krimpen (krimpenboerderij) inwaartse sprongen van muurwerk die voor de
overgang zorgen van het bredere bedrijfsgedeelte van een boerderij met het
smallere woongedeelte.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beëindiging van een
hoofdgestel.
kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige
gewelven; de snijlijnen van een kruisgewelf heten graten. Wanneer de snijlijnen
op tevoren over de traveeën gemetselde diagonale en loodrechte bogen (ribben)
rusten spreken we van een kruisribgewelf. Bij een net-, een ster- of een
waaiergewelf zijn niet-dragende, decoratieve ribben toegevoegd.
kruiskerk kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel (kalf);
boven met glas, onder met luiken gesloten.
krukhuisboerderij boerderij met een L-vormige nok, ontstaan doordat het
woongedeelte aan één zijde dwars op het bedrijfsgedeelte is uitgebouwd.
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kwabornament siermotief met slappe vorm dat lijkt op uitgerold deeg,
geïntroduceerd door de zilversmid Paulus van Vianen (circa 1572-1613).
kwartierwapens wapens der stamouders, vaak op zerken of grafmonumenten
van adellijke personen afgebeeld.
laagwand (‘leachwân’, ‘lege weech’) lagere zijgevel van een woonhuis aan de
kant van een afluiving.
lambrisering wandbetimmering, meestal bestaande uit panelen aangebracht
tegen het onderste gedeelte van wand of interieur.
lancetboog langgerekte spitsboog.
landschapsstijl in Engeland ontstane tuinstijl waarbij een geïdealiseerd natuurlijk
landschap wordt nagebootst.
langhuisboerderij boerderij waarbij woongedeelte en bedrijfsgedeelte in elkaars
verlengde onder één dak liggen.
lantaarn bekronend torentje of toren met grote (beglaasde) openingen boven
koepels of schipkruisingen.
latei langgerekte balk van natuursteen, hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaarsdak dak over een bouwonderdeel, in één richting afhellend.
lichtbeuk vensterwand aan de bovenzijde van het middenschip van een basiliek.
lijstgevel gevel beëindigd door een over de gehele breedte doorgaande kroonlijst.
lintvoeg horizontale voeg tussen stenen in metselwerk.
liseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding in een muurvlak.
loggia nisvormige, inpandig gelegen, overdekte ruimte op de verdieping,
voorzien van balustrade.
luchtboog stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.
maaswerk zie tracering.
makelaar decoratieve verticale bekroning van een houten geveltop.
mansardedak gebroken dak waarbij de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in de horizontale nok snijden.
mansarde puntgevel puntgevel waarbij de schuine zijden geknikt zijn.
mansarde schoudergevel schoudergevel waarbij de schuine zijden geknikt
zijn.
marmoriet (marmerglas) aan de achterzijde beschilderd glas dat daardoor op
marmer lijkt. Vaak gebruikt als opschrift boven een winkelpui.
mascaron groteske of fantastische mensen- of dierenkop op balkkoppen, boogen sluitstenen enzovoort.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
menora zevenarmige kandelaar gebruikt in de Tabernakel. Symbool voor het
Jodendom.
metaarhuis (meta heir) klein gebouw op een Israëlitische begraafplaats, bestemd
voor alle handelingen die aan een begrafenis voorafgaan.
metope vierkante platte steen, voorzien van reliëf, onderdeel van een fries.
metselverband wijze waarop bakstenen zijn gemetseld teneinde een goede
stabiliteit en samenhang van het metselwerk te garanderen.
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mezzanino lage ‘halve’ verdieping, voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk attiek).
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middenrisaliet vooruitspringend gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip), hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
mikwe ritueel bad nabij de synagoge.
misericorde (‘sittertje’) vaak versierde houten steun onder tegen de opklappende
zitting van een koorgestoelte.
moerbalk (moerbint) zware balken van een samengestelde balklaag, ter
ondersteuning van de haaks daarop gelegde kinderbalken die de vloer dragen
(zie ook kinderbalk).
moet zie dakmoet.
mondklinker baksteen die bij het bakken te dicht bij het vuur heeft gelegen en
is gaan sinteren (zie ook gesinterde steen).
montant stenen stijl in een kerkvenster.
muizentand bakstenen lijst bestaande uit een laag koppen die onder een hoek
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden ontstaat.
muuranker ijzeren constructiedeel om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt voorkomen.
muurdam muurgedeelte tussen twee openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
muurstijl in of tegen een muur geplaatste verticale houten stijl die een balk
ondersteunt (zie korbeelstel).
narthex voorhal van een kerkgebouw.
negge zie dagkant.
neut stenen of houten onderstuk waarop een deurstijl rust.
nok horizontale snijlijn van twee vlakken.
obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief,
veelal ter bekroning van een gevel. Wat betreft functie een opvolger van de
pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog), klein venster van ronde, ovale of achthoekige
vorm, doorgaans ter verlichting van achtergelegen zolder of trap.
ojiefvorm decoratief profiel met boven een holle en onder een bolle gewenkte
vorm.
oksaal (doksaal) houten of stenen bouwsel ter afscheiding van koor en schip.
ontlastingsboog boog boven venster- of deuropening om bovenliggend
metselwerk te dragen en de druk daarvan af te leiden naar de muurdammen.
opkamer kamer die enkele treden hoger ligt dan andere vertrekken van dezelfde
bouwlaag; dikwijls ingericht boven een half in de grond gebouwde kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of serre waarin sinaasappelboompjes en andere
zuidelijke gewassen 's winters worden ondergebracht; vaak dient een van de
bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis tot oranjerie.
orde een in de klassieke bouwkunst door volgorde en verhoudingen vastliggende
samenstelling van bouwonderdelen.
ordeboek zie architectuurtractaat.
osendrop (soye) druipstrook tussen twee huizen; voert het van de daken
afstromend water af.
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overtuin (overplaats) tuin of park deel uitmakend van een buitenplaats gelegen
aan de overzijde van de openbare weg.
palmet palmbladvormig versieringsmotief uit de oudheid en tevens gebruikt in
het classicisme en het neoclassicisme; vaak geplaatst op hoeken van daken.
pandhof (kloosterhof) tuin die door de drie of vier armen van een kloostergang
wordt omgeven.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of klein aanbouwtje aan groter gebouw.
penant zie muurdam.
pergola loofgang gevormd door een reeks pijlers of palen die raamwerk dragen
waarover klimplanten worden geleid.
persiennes (louvres of zonneluiken) raam waarin schuin geplaatste horizontale
latten zijn gevat.
Philibertspant houten boogspant samengesteld uit korte planken.
pilaar (pijler) vrijstaande drager van een gedeelte van een bouwwerk; heeft een
vierkante, recht- of veelhoekige doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van basement, schacht en kapiteel voorziene
vierkante muurpijler ter ondersteuning van hoofdgestel of boog.
pinakel in de gotiek gebruikelijke kleine spitse, torenvormige bekroning, bezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem. Tevens ter verzwaring van de
steunbeer in verband met het opvangen van de zijwaartse druk (zie luchtboog).
pingo-ruïne min of meer ronde zoetwaterpoel (dobbe) ontstaan in de ijstijd
door het afsmelten van een achtergebleven ijsbrok.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel, waardoor
een glad oppervlak ontstaat.
plint onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een gevel
of wand.
Polonceauspant ijzeren kapspant opgebouwd uit twee onderspannen driehoekige
liggers, verbonden door een trekstaaf; soms ook in hout uitgevoerd.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
porticus aan één zijde gesloten zuilengang, waarboven een dak met hoofdgestel
en fronton.
portiek naar de straatzijde geopend overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
postament (piëdestal) voetstuk onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend aanbrengen van planken om inwatering te
voorkomen.
pronkrisaliet rijk gedecoreerd licht uitspringend gevelgedeelte waarin doorgaans
de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch geen vensterzone bezit.
pui gevelgedeelte behorend bij de begane grond van een huis.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het erbij
aansluitende zadeldak.
putto naakt jongensfiguurtje, meestal gevleugeld.
raam gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.
ravelijn laag voorwerk gelegen tussen bastions en voor een stuk courtine en
dienend om deze te dekken.
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redoute eenvoudig veldwerk met aarden wal ter afsluiting van de toegang tot
een bepaald gebied.
refugiehuis vluchthuis binnen de stad van een buiten de muren gevestigd
klooster.
ribben zie kruisgewelf.
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risaliet een over de gehele hoogte van een gebouw licht uitspringend
gevelgedeelte.
rocaille asymmetrisch schelpachtig ornament.
roedenvenster (schuif)venster met onderverdeling van roeden waarin de ruiten
worden aangebracht.
roedenverdeling verdeling van een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
rollaag reeks stenen op hun kant, vaak ter afdekking van een muur of topgevel.
rolwerk een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde
vormen (zie ook bandwerk).
romano orde variant op de composiete orde, zoals beschreven in het
architectuurtractaat van Scamozzi.
rondboog boog in de vorm van een halve cirkel.
rondeel half- of driekwartronde torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare en particuliere grond, die bij het optrekken
van bouwwerken niet overschreden mag worden.
rozet cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
rugpositief (rugwerk) een der onderdelen van een groot kerkorgel, namelijk
het deel dat los voor het hoofdwerk is geplaatst, achter de rug van de organist.
ruitdak torenspits met aan vier zijden puntgevels, gedekt door een overhoeks
geplaatst tentdak, waardoor vier ruitvormige dakvlakken ontstaan.
rustica muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten en
gemetseld met diepliggende voegen.
sacristie kleine nevenruimte aan een kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden
en voorwerpen voor de eredienst.
samengestelde balklaag balklaag bestaande uit moer- en kinderbalken.
schacht opgaand gedeelte van zuil of pilaster tussen basement en kapiteel.
schalk tegen muur of pilaar staande dunne, veelal ronde drager van boog of
ribbe van een gewelf.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit twee driehoekige aan de smalle en twee
trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
schip vrijwel altijd aan de westzijde gelegen gestrekt deel van een kerk,
eenbeukig of door in de lengterichting lopende arcaden onderverdeeld in
middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine zijde.
schuifvenster geheel van kozijn, raam en ruiten, waarbij het boven- en
benedendeel van het raam verticaal langs elkaar kunnen schuiven.
schúntsje dakvormige beeïndiging van de dwarsdeeldeuren bij een boerderij,
ook wel kapel genoemd.
schuurkerk schuilkerk ingericht in een schuur of boerderij, of met het
voorkomen van een schuur.
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segmentboog boog met uitsnede van minder dan een halve cirkel.
serliana driedelig venster, het middendeel voorzien van een boogvormige en
de zijkanten van een rechte afsluiting.
serre met glas dichtgezette houten of ijzeren uitbouw van een huis.
shedbouw fabrieksgebouw met sheddak.
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste van glas voorzien zijn en gericht op
het noorden.
sieranker rijker versierd muuranker.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de krachten op geconcentreerde wijze op de
onderliggende constructie afgedragen worden.
slakboerderij boerderij waarbij waarbij het dak van het smallere voorhuis aan
één zijde doorgaat in het bedrijfsgedeelte.
sleutelstuk langwerpig stuk hout dat horizontaal op een muurstijl en een korbeel
rust (zie korbeelstel); vaak aan het uiteinde voorzien van een profiel.
sluitsteen wigvormige steen als bovenste steen in de kruin van een boog of
gewelf, doorgaans van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden versiering.
souterrain benedenverdieping, veelal gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen.
S.O.W.-kerk (Samen op Weg-kerk) samenwerkingsverband tussen de
Hervormde en Gereformeerde kerken.
spaarboog boog boven ondiepe nis.
spaarnis nis in metselwerk om materiaal uit te sparen.
spant zie juk.
spatkrachten horizontale krachten die door de druk van het boven gelegen
gewelf een zijdelings uitwijken van een muur veroorzaken en in de
middeleeuwen door middel van steunberen en luchtbogen en later door trekankers
opgevangen worden.
speklaag horizontale band van natuursteen of pleisterwerk in metselwerk; ook
wel in stucwerk geïmiteerd.
spitkeet half ingegraven plaggenhut (spitten zijn heideplaggen).
spitsboog boog gevormd door twee cirkelsegmenten die elkaar aan de bovenzijde
onder een scherpe hoek ontmoeten.
spoor (dakspoor) rond of rechthoekig bezaagd hout in de schuinte van het dak,
dienende voor het dragen van de dakbedekking.
stapelbouw wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
steekkap klein gewelf boven een hoog venster dat het schipgewelf loodrecht
kruist.
stèle grafzuil van Griekse oorsprong.
stelpboerderij rechthoekige boerderij waarbij het voorste deel als woongedeelte
wordt gebruikt en het achterste deel als bedrijfsgedeelte.
sterrebos hakhout- of productiebos doorsneden door straalsgewijze van een
middelpunt uitgaande lanen.
steunbeer muurverzwaring ter verbetering van de stabiliteit van het gebouw;
bij kerken soms breed en hoog opgemetseld (streefpijler) voor de opvang van
een luchtboog.
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stijl verticaal onder deel van een deurof vensterkozijn.
stootvoeg staande voeg tussen stenen in metselwerk.
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straalkapellen een krans van kapellen rond de kooromgang; de kapellen zijn
naar de omgang geopend.
straatdorp zie wegdorp.
streekdorp lineaire nederzetting met strokenverkaveling en lintbebouwing van
huizen of boerderijen op regelmatige afstand van elkaar.
strengperssteen machinaal gevormde steen met een zeer regelmatig oppervlak.
stucwerk ornamentaal pleisterwerk.
stylobaat (zuilenstoel) verhoogd gedeelte waarop een reeks van zuilen is
geplaatst.
tandlijst rij van blokjes onder een kroonlijst (vergelijk muizetand).
T-boerderij (boerderij met dwars geplaatst voorhuis) boerderij waarbij het
woongedeelte dwars op het bedrijfsgedeelte is geplaatst.
teerlingkapiteel kapiteel in de vorm van een aan de onderzijde afgeronde
dobbelsteen.
tentdak dak waarvan de vier dakvlakken in één punt bijeenkomen en waarbij
de nok ontbreekt.
theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
timpaan zie fronton en boogveld.
timpeboerderij boerderij waarbij de kopse gevels van het bedrijfsgedeelte geen
afgewolfde gevels, maar puntgevels hebben.
tongewelf tunnelvormig gewelf, in de richting van de lengteas van de ruimte.
topanker sieranker, aangebracht in de punt van een tuitgevel met een in
smeedwerk uitgevoerd jaartal.
topgevel gevel waarvan het bovendeel een driehoekig beloop heeft ter afsluiting
van het dak.
toskaanse orde orde met gladde schacht en simpel kapiteel.
tracering (maaswerk) stelsel van geprofileerde, gemetselde stenen banden als
onderverdeling en versierend element van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip
trapgevel gevel waarvan de schuine zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
travee ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen,
pilasters of vensters.
trekbalk horizontale balk tussen de zijmuren van een gebouw; kan de zijwaartse
druk van een kapconstructie en/of gewelf opvangen; in ijzer uitgevoerd trekanker
genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen galerij.
triglief versierd veld in fries, in drieën gedeeld door twee verticale gleuven.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
Gekruisigde en Maria en Johannes zijn geplaatst.
triomfboog de boog waarmee in een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
troggewelf gewelf bestaande uit een reeks gemetselde boogvlakken, geslagen
tussen houten of ijzeren liggers.
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tudorboog boogvorm waarvan de segmenten aan de bovenzijde overgaan in
rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
tuitgevel puntgevel, waarbij top en aanzet zijn voorzien van een smalle
horizontale beëindiging.
T-venster schuifvenster met boven de wisseldorpel een kleiner en onder een,
door een roede in tweeën verdeeld, groter raam.
uithof op het platteland gelegen gebouwencomplex van een klooster, bestemd
voor agrarische doeleinden.
uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende
bouwmassa te ondersteunen.
vakwerkwand wand van onderling verbonden houten stijlen en regels gevuld
met vlechtwerk van wilgetenen en bestreken met leem.
veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij vóór of om een huis.
verblendsteen (blindeersteen) hardgebakken strengperssteen met een gladde
en dichte huid.
verjonging versmalling van opgaand muurwerk; ook naar boven afnemen van
de horizontale doorsnede bij zuilen (vereenvoudigde vorm van de entasis).
viering kruising van midden- en dwarsschip, vaak benadrukt door een
vieringtoren of dakruiter.
vierschaar plaats in het stadhuis waar recht werd gesproken.
villaboerderij boerderij waarvan het woongedeelte als losstaande villa voor
het bedrijfsgedeelte is gebouwd.
Vlaamse gevel grote stenen dakerker met venster en eigen dakdekking, waarvan
de voorzijde gelijkligt met het onderliggend muurwerk.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht op de
schuine zijkant van een bakstenen geveltop; toegepast ter versteviging van het
metselwerk (in Groningen ook beitelingen genoemd).
vleugelstuk zie klauwstuk
vliering op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie.
volume onderdeel van een gebouw; bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van ionische kapitelen; ook decoratief
onderdeel van consoles en klauwstukken.
waaierzwikken waaiervormige versiering in de zwikken van een van een
rondboog voorzien raam van een schuifvenster.
wangen zijstukken, zoals van een schouw of een koorgestoelte.
wangewelf tongewelf dat aan de beide uiteinden door een gewelfkap wordt
afgesloten.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld om
het aflopende regenwater van de onderliggende constructie weg te houden.
waterstaatskerk neoklassicistisch kerkgebouw uit het tweede kwart van de
19de eeuw, zo genoemd omdat kerken in deze periode door (of tenminste onder
toezicht van) een ingenieur van Waterstaat moesten worden gebouwd.
weergang meestal uitgekraagde en door een gekanteelde borstwering beschermde
gang op een muur.
wegdorp lineaire nederzetting met aaneengesloten bebouwing van huizen of
boerderijen ter weerszijden van de weg.
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wenkbrauw decoratieve gebogen sierlijst aangebracht boven een venster.
westwerk massief, breed en hoog bouwdeel met twee torens aan de westzijde
van een kerk, al dan niet voorzien van galerijen, altaarruimte, crypte en een
absis.
wijk gegraven zijvaart in een veengebied.
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wimberg steile driehoekige siergevel boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windschoor schuin tussen juk en fliering geplaatst schoor ten dienste van de
langsstabiliteit van de kapconstructie.
windveer plank aangebracht ter bescherming van de zijrand van een rieten of
pannendak; tevens gebruikt als ‘omlijsting’ van de geveltop.
wolfdak zadeldak dat boven aan één of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
woudboerderij eenvoudige keuterboerderij in het Friese veengebied.
woudhuisje simpele stenen en niet ingegraven variant van de spitkeet.
zaagdak zie sheddak.
zaalkerk rechthoekige, niet door reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
zakgoot goot tussen twee schuine dakvlakken.
zerk horizontale grafbedekking van steen (zie ook grafsteen)
zeslichtsvenster schuifvenster met boven een kleiner, door een roede, in tweeën
verdeeld raam en onder een, roeden in vieren gedeeld, raam. In geval van een
verdikte middenstijl een empirevenster genoemd.
zichtas zichtlijn in een tuinaanleg gericht op het huis of op een ander visueel
belangrijk punt.
ziende kap kap waarvan de constructie niet door gewelven of een plafond aan
het oog is onttrokken.
zijbeuk kerkruimte, parallel aan het hoofdschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand uit
basement, schacht en kapiteel.
zuilenorde zie orde.
zwik driehoekig vlak tussen een boog en zijn rechthoekige omlijsting.
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Topografisch register
In dit register, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn behalve de namen van
Friese steden, dorpen, buurtschappen en gehuchten ook de andere Nederlandse
plaatsnamen vermeld die in de tekst voorkomen. De vet gedrukte nummers verwijzen
naar de bladzijden waarop die kernen uitgebreid aan bod komen. De overige
paginanummers hebben betrekking op vermeldingen elders in de tekst. Tevens zijn
opgenomen de namen van kastelen, buitenplaatsen en landhuizen.
De aanduidingen van de plaatsnamen zijn gebaseerd op Elsevier Alfabetische
Plaatsnamengids van Nederland ('s-Gravenhage 2000; 16de druk). Deze plaatsnamen
zijn gecontroleerd en gecorrigeerd conform de Plaknammen yn Plaatsnamen in
Fryslân (Ljouwert/Hilaard 1997). De officiële naam staat voorop. Dit is niet altijd
de Friese naam. De vertaling in het Nederlands dan wel het Fries is tussen haakjes
toegevoegd. Er zijn enkele aanpassingen. De naamgeving voor Ferwerderadiel is
gebaseerd op Plaknammen. Er is vanaf gezien om bij gelijkluidende plaatsnamen de
naam ook tussen haakjes te plaatsen en bij de plaatsen in Oost- en Weststellingwerf
zijn geen Friese plaatsnamen tussen haakjes geplaatst. De tussen haakjes geplaatste
namen zijn via verwijzing ontsloten.
Aalsum (Ealsjum) 46, 111-112
Aasterein zie Oosterend (T)
Abbega (Abbegea) 57, 83
Abbegea zie Abbega
Achlum 36, 49, 63, 65-66, 301, 316
Achtkarspelen 17, 59, 62, 98, 116, 141, 262, 290, 294
Adelenburgh 268
Aegum zie Eagum
Aekinga 72
Aengwirden zie Heerenveen
Afsluitdijk 33, 49, 55, 56, 58, 153, 219, 321
Akkerwoude 62
Akkerwoude zie Damwoude
Akkrum 28, 35, 36, 42, 49, 60, 66
Akmarijp (Eagmaryp) 52, 56, 68
Alde Ouwer zie Oldeouwer
Aldebiltsyl zie Oudebildtzijl
Aldeboarn (Oldeboorn) 35, 56, 58, 68-69
Aldegea zie Oudega
Aldehaske zie Oudehaske
Aldeleie zie Oude Leije
Aldemardum zie Oudemirdum
Aldhoarne zie Oudehorne
Aldskoat zie Oudeschoot
Aldtsjerk (Oudkerk) 25, 31, 34, 52, 69-70, 242
Aldwâld zie Oudwoude
Algeraburen 321
Allingawier 128
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Almenum 151
Amelân, It zie Ameland
Ameland (It Amelân) 27, 42, 44, 45, 48, 49, 52, 70-71, 77, 171, 235
Amersfoort 295
Amsterdam 19, 22, 72, 87, 196
Andringastate 68
Anjum (Eanjum) 24, 41, 55, 58, 71-72
Appelscha 32, 53, 60, 61, 72
Arnhem 63, 301
Arum 29, 31, 33, 72-73, 131, 316
Augsbuurt-Lutjewoude (Augsbuurt-Lytsewâld) 186
Augsbuurt-Lytsewâld zie Augsbuurt-Lutjewoude
Augustinusga (Stiensgea) 25, 38, 73-74
Aysmastate 69, 70, 291
Baaiduinen 232
Baaium (Baijum) 29, 313-314
Baard 123-124
Baijum zie Baaium
Bakhuizen (Bakhuzen) 30, 57, 75
Bakhuzen zie Ba khuizen
Bakkefean zie Bakkeveen
Bakkeveen (Bakkefean) 58, 60, 61, 75-76
Balk 28, 30, 35, 36, 56, 76-77
Ballum 70, 71, 77-78
Bantega (Bantegea) 246
Bantegea zie Bantega
Bargebek 311
Barradeel 268
Bartlehiem 328
Bears (Beers) 25, 306
Beers zie Bears
Beetgum (Bitgum) 50, 78-79
Beetgumermolen (Bitgummole) 49, 78-79
Beetstersweach zie Beetsterzwaag
Beetsterzwaag (Beetstersweach) 28, 32, 34, 35, 36, 51, 60, 61, 62, 79-81, 297
Bekhofschans 58, 242
Bennemastate 174
Bergum zie Burgum
Bergumerburen 100
Bergumerdam 100
Berlikum (Berltsum) 28, 31, 42, 46, 49, 50, 81-83
Berltsum zie Berlikum
Bethanië 130
Bethlehem 328
Bildt, Het zie Het Bildt
Binnendijken 265
Birdaard zie Burdaard
Bitgum zie Beetgum
Bitgummole zie Beetgumermolen
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Blauhûs zie Blauwhuis
Blauwhuis (Blauhûs, Wymbritseradiel) 30, 83-84
Blauwhuis (Blauhûs, Bakkeveen) 75
Blesdijke 53, 59, 84, 318
Blesse, De zie De Blesse
Blessum 25, 74, 84
Blija zie Blije
Blije (Blija) 84-85, 233
Bloemkamp 49
Boalsert zie Bolsward
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Boarnburgum zie Boornbergum
Boarnsterhim 45, 55, 59, 66, 68, 145, 166, 179, 257, 258, 269, 305
Boarnwert zie Bornwird
Boazum (Bozum) 25, 38, 85-86
Boelenslaan (Boelensloane) 62, 291
Boelensloane zie Boelenslaan
Boer 39, 112
Boerestreek 72
Boerum zie Burum
Boijl 240-241
Boksum 25, 52, 86
Bolsward (Boalsert) 17, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 46,
49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 86-97, 168, 171, 223, 239
Bongastate 173
Bontebok 104
Boornbergum (Boarnburgum) 115
Borch, De 266
Bornwird (Boarnwert) 41, 46, 257
Bozum zie Boazum
Brandaris 28, 36, 48, 308
Brantgum 35, 46, 97
Britsum 24, 25, 38, 41, 97-98
Britswerd zie Britswert
Britswert (Britswerd) 123
Broek-Noord 182
Broeksterwâld zie Broeksterwoude
Broeksterwoude (Broeksterwâld) 104
Brongerga 247, 248
Bueren zie Buren (A)
Buitenpost (Bûtenpost) 35, 41, 98-99
Burchwerd (Burgwert) 96
Burdaard (Birdaard) 36, 99-100
Buren (A) (Bueren) 70, 235, 237
Burgum (Bergum) 25, 30, 33, 35, 38, 41, 62, 63, 100-101, 201
Burgwert zie Burchwerd
Burum (Boerum) 36, 101-102
Bûtenpost zie Buitenpost
Camminghahuis 136
Camminghaslot 77
Camminghastate 69, 242
Camminghastins 191
Camstrastate 297
Clantstate 186
commanderij, johannieter 285
Coopersburg 35, 36, 42, 66
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Cornjum (Koarnjum) 31, 49, 102
Cornwerd (Koarnwert) 321
Crackstate 27, 40, 164
Damwâld zie Damwoude
Damwoude (Damwâld) 32, 35, 36, 41, 42, 62, 63, 102-104
Dantumadeel 50, 99, 102, 111, 115, 177, 241, 260, 299, 329
Dantumawoude zie Damwoude
De Blesse 84
De Gaastmar zie Gaastmeer
De Gordyk zie Gorredijk
De Harkema zie Harkema
De Himrik zie Hemrik
De Hoeve 141
De Hommerts zie Hommerts
De Houtigehage zie Houtigehage
De Jouwer zie Joure
De Kamp 253
De Klinze 34, 70
De Knipe 43, 104
De Lemmer zie Lemmer
De Lytse Jouwer zie Hiaure
De Nijhorst 32, 252
De Oere 253
De Pein zie Opeinde
De Pomp zie Kollumerpomp
De Rottefalle zie Rottevalle
De Tynje zie Tijnje
De Westerein zie Zwaagwesteinde
Dearsum (Deersum) 257
Dedgum (Dedzjum) 254
Dedzjum zie Dedgum
Deersum (bij Achlum) 66
Deersum (bij Poppenwier) zie Dearsum
Deinum 104-105
Deinum 26
Dekemahuis 137, 164, 204
Dekemastate 178
Delfstrahuizen (Dolsterhuzen) 126
Delft 49, 180, 198
Delfzijl 285
Den Oever 58
Den Haag zie 's-Gravenhage
Dijken (Diken) 189
Dijksterhuizen 78
Diken zie Dijken
Doanjum zie Dongjum
Dokkum 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 55,
58, 62, 63, 105-112
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Dolsterhuzen zie Delfstrahuizen
Dongeradeel 71, 97, 105, 126, 127, 149, 172, 230, 237, 244, 253, 257, 291, 310
Dongjum (Doanjum) 112
Doniaga (Dunega) 275
Doniawerstal 188
Donkerbroek 42, 59, 60, 112-113
Dorestad 14, 15
Douma State (Tsjerkgaast) 34, 40
Douma State (Harlingen) 31
Doumastate 294 (Langweer)
Doumastins 189
Drachten 28, 31, 32, 33, 36, 40, 55, 59, 60, 62, 63, 79, 113-115
Drachtstercompagnie (Drachtsterkompenije) 115
Drachtsterkompenije zie Drachtstercompagnie
Driesum (Driezum) 34, 35, 53, 115-116
Driezum zie Driesum
Droegeham zie Drogeham
Drogeham (Droegeham) 116-117
Dronrijp (Dronryp) 25, 36, 52, 117-118
Dronryp zie Dronrijp
Drylts zie IJlst
Duinkersoord 301
Dunegea zie Doniaga
Duurswoude zie Wijnjewoude
Eagmaryp zie Akmarijp
Eagum (Aegum) 307
Ealahuzen zie Elahuizen
Ealsjum zie Aalsum
Eanjum zie Anjum
Earnewâld (Eernewoude) 59, 62, 120
East-Flylân zie Oost-Vlieland
Easterbierrum zie Oosterbierum
Easterein (Oosterend, Littenseradiel) 26, 49, 52, 53, 120-122
Easterlittens (Oosterlittens) 122-124
Eastermar (Oostermeer) 29, 31, 62, 124
Easternijtsjerk zie Oosternijkerk
Eastersee zie Oosterzee
Easterwierrum (Oosterwierum) 49, 124-125
Easthim zie Oosthem
Eastrum zie Oostrum
Echten (Ychten) 125-126, 245
Echtenerbrug (Ychtenbrêge) 126
Edens zie Iens
Ee (Ie) 38, 46, 126-127
Eernewoude zie Earnewâld
Eesterga (Jistergea) 221
Eestrum zie Jistrum
Eijsingastate 261
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Eksmoarre zie Exmorra
Elahuizen (Ealahuzen) 150
Elsloo 59, 222
Engelum (Ingelum) 79
Engwierum (Ingwierrum) 28, 37, 106, 127
Enkhuizen 55
Enschede 110
Epemastate 328-329
Eslawâld 299, 300
Exmorra (Eksmoarre) 127-128
Eysingastate 241
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Feankleaster zie Veenklooster
Feanwâlden zie Veenwouden
Feinsum zie Finkum
Feitsmastate 186
Ferwâlde zie Ferwoude
Ferwerd zie Ferwert
Ferwerderadiel 84, 99, 128, 142, 147, 166, 177, 226, 259, 303
Ferwert (Ferwerd) 25, 35, 39, 42, 51-52, 128-130, 167
Ferwoude (Ferwâlde) 140-141
Finkum (Feinsum) 130
Firdgum (Furdgum) 297
Fiswerd 217
Flylân zie Vlieland
Fochteloo 245
Fogelsanghstate 29, 31, 34, 35, 253, 298
Follega (Follegea) 51, 221
Follegea zie Follega
Folsgare (Folsgeare) 57, 240
Folsgeare zie Folsgare
Formearum zie Formerum
Formerum (Formearum) 48, 53, 130-131, 293
Foswerd 130
Foudgum 24, 46, 97
Franeker (Frentsjer) 17, 19, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 50, 55, 62, 63, 65, 132-140
Franekeradeel 65, 131, 254, 259, 267, 295, 297
Frentsjer zie Franeker
Friens 179
Frieschepalen (Fryske Peallen) 58, 298
Froubuorren zie Vrouwenparochie
Fryske Peallen zie Frieschepalen
Furdgum zie Firdgum
Gaast 140-141
Gaasterlân-Sleat 75, 77, 150, 251, 260, 275, 286, 311
Gaastmar, De zie Gaastmeer
Gaastmeer (De Gaastmar) 52, 56, 57, 163
Garijp zie Garyp
Garyp (Garijp) 142
Gau zie Gauw
Gauw (Gau) 142
Gdansk 49
Genum zie Ginnum
Gerkeskleaster zie Gerkesklooster
Gerkesklooster (Gerkeskleaster) 49, 61, 74, 101, 141-142, 235
Gersloot 43, 293
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Giekerk zie Gytsjerk
Giethoorn 61
Ginnum (Genum) 38, 142
Glinstrastate 101
Goaiïngahuzen zie Goëngahuizen
Goaiïngaryp zie Goingarijp
Goaiïngea zie Goënga
Goënga (Goaiïngea) 57, 142
Goëngahuizen (Goaiïngahuzen) 115
Goingarijp (Goaiïngaryp) 68
Goor 110
Gordyk, De zie Gorredijk
Gorredijk (De Gordyk) 30, 35, 36, 58, 59, 60, 62, 142-144, 145, 197
Gorreveen 142
Goslingastate 148
Goutum 144-145
's-Gravenhage 20, 203, 302, 308
's-Gravesande 103
Greonterp 83
Griend 293
Groningen 53, 54, 55, 58, 59, 242
Groot Botnia 137
Grou (Grouw) 24, 33, 35, 145-147, 285
Grouw zie Grou
Gytsjerk (Giekerk) 24, 41, 63, 147
Haarlem 243, 253
Haersmastate 29, 98, 114, 249
Hallum 32, 42, 46, 49, 147-149
Hallumerhoek 49
Hantum 35, 41, 46, 52, 149-150
Hantumhuizen (Hantumhuzen) 25, 38, 149-150
Hantumhuzen zie Hantumhuizen
Hardegarijp zie Hurdegaryp
Harich 150
Harinxmastate 79, 178
Harkema (De Harkema) 32, 62, 290
Harkstede (Gr.) 99
Harlingen (Harns) 17, 19, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 78, 81, 106, 151-161, 311
Harns zie Harlingen
Harstastate 28, 166, 167
Hartekamp 111
Hartwerd (Hartwert) 96-97
Hartwert zie Hartwerd
Haskerdijken 166
Haskerdiken zie Haskerdijken
Haskerhoarne zie Haskerhorne
Haskerhorne (Haskerhoarne) 251
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Haskerland 180, zie verder Heerenveen
Haulerwijk 60, 62, 161
Hearrenfean, It zie Heerenveen
Heech zie Heeg
Heechsân, It zie It Heechsân
Heeg (Heech) 28, 30, 34, 56, 57, 161-163
Heemstede 111
Heemstrastate 241
Heerenveen (It Hearrenfean) 27, 28, 35, 40, 43, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 104,
163-166, 177, 198, 232, 238, 247, 248, 252, 293
Hegebeintum (Hogebeintum) 28, 46, 166-167
Heidenschap, Het zie It Heidenskip
Heidenskip, It zie It Heidenskip
Hem 104
Hemelum (Himmelum) 260, 304
Hempens-Teerns (Himpens-Tearns) 145
Hemrik (De Himrik) 60, 167-168
Hengelo 285
Hennaard zie Hinnaard
Herbaijum (Hjerbeam) 140
Herbranda, Nieuw 41
Herbrandastate 98
Heremastate 181, 252
Heringastate 27, 227
's-Hertogenbosch 114
Het Bildt 17, 233, 248, 269, 271, 303
Het Heidenschap zie It Heidenskip
Het Oerd 70
Hiaure (De Lytse Jouwer) 149, 258
Hichtum 96
Hidaard 49, 122
Hieslum 254
Hijlaard zie Hilaard
Hijum 24, 36, 41, 168
Hilaard (Hijlaard) 168-169
Hillemastate 100
Himmelum zie Hemelum
Himpens-Tearns zie Hempens-Teerns
Himrik, De zie Hemrik
Hindeloopen (Hylpen) 17, 27, 28, 35, 44, 55, 56, 169-171, 323
Hinnaard (Hennaard) 123
Hitsum zie Hitzum
Hitzum 140
Hjerbeam zie Herbaijum
Hoarne zie Hoorn (T)
Hobbemastate 119
Hoek 191
Hoeve, De zie De Hoeve
Hoge Huys 100
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Hogebeintum zie Hegebeintum
Hollum 25, 36, 42, 48, 53, 70, 71, 171-172
Holwerd (Holwert) 28, 36, 37, 46, 49, 50, 172-173
Holwert zie Holwerd
Hommerts (De Hommerts) 57, 173-174
Hoog-Appelscha 72
Hoogzand zie It Heechsân
Hoorn 38, 174, 293
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Hoorn (NH) 164
Hoornsterzwaag 60, 183, 233
Houtigehage (De Houtigehage) 62, 262
Huins zie Húns
Huizum 63, 264 zie verder Leeuwarden
Húns 313
Hurdegaryp (Hardegarijp) 62, 174-175
Hylpen zie Hindeloopen
Hynnynghe 313
Idaard zie Idaerd
Idaerd (Idaard) 259
Idsegahuizum (Skuzum) 224
Idskenhuizen (Jiskenhuzen) 181, 274
Idszengha gûde 300
Idzard, Ter zie Ter Idzard
Idzega (Idzegea) 251
Idzegea zie Idzega
Ie zie Ee
Iens (Edens) 320
IJlst (Drylts) 17, 29, 32, 33, 35, 43, 44, 55, 56, 62, 175-177
Indijk (Yndyk) 327
Ingelum zie Engelum
Ingwierrum zie Engwierum
Irnsum zie Jirnsum
It Amelân zie Ameland
It Hearrenfean zie Heerenveen
It Heechsân (Hoogzand) 29, 124
It Heidenskip (Het Heidenschap) 326
It Waltsje 124
Itens 121-122
Jachtlust, Klein 29
Jannum (Janum) 38, 177
Janum zie Jannum
Jellum 168-169, 177
Jelsum 24, 31, 39, 178-179
Jeruzalem 141
Jirnsum (Irnsum) 29, 51, 179
Jiskenhuzen zie Idskenhuizen
Jislum 142
Jistergea zie Eesterga
Jistrum (Eestrum) 25, 38, 41, 62, 179-180
Jobbegea zie Jubbega
Jonghemastate 258
Jorwerd zie Jorwert
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Jorwert 23, 225-226
Joure (De Jouwer) 27, 29, 30, 33, 55, 56, 59, 63, 72, 96,
Joure 180-183
Jousterp 294
Jouswier 231
Jouwer, De zie Joure
Jouwer, de Lytse zie Hiaure
Jubbega Derde Sluis 62, 183
Jubbega-Schurega (Jobbegea-Schuregea) 183
Jutphaas 112
Jutrijp (Jutryp) 173, 174, 176
Jutryp zie Jutrijp
Kamp, De 253
Kampen 48, 308
Katlijk (Ketlik) 60, 163, 233
Keimpemastins 206
Kerkeburen 321
Ketlik zie Katlijk
Kimswerd (Kimswert) 24, 41, 183-184
Kimswert zie Kimswerd
Kingmastate 255
Kippenburg 252
Klaarkamp 41, 48, 49, 134, 261, 262, 265, 299
Klein Botnia 137
Klemburg 248
Klinze, De 34, 70
Kloosterlidlum 267
Knipe, De 43, 104
Koarnjum zie Cornjum
Koarnwert zie Cornwerd
Koarnwertersân zie Kornwerderzand
Koartehimmen zie Kortehemmen
Koatstertille zie Kootstertille
Koehool 49
Kollum 25, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 50, 184-186, 253
Kollumerland en Nieuw Kruisland 50, 101, 184, 187, 235, 253, 298, 310,
Kollumerpomp (De Pomp) 186
Kollumersweach zie Kollumerzwaag
Kollumerzwaag (Kollumersweach) 187
Kooten 62, 295
Kootstertille (Koatstertille) 62, 290, 295
Kornwerderzand (Koarnwertersân) 33, 58, 321
Kortehemmen (Koartehimmen) 25, 115
Kortezwaag 60, 142 zie verder Gorredijk
Koudum 35, 55, 187-188
Koufurderigge 173
Kubaard zie Kûbaard
Kûbaard (Kubaard) 53, 319-320
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Kuinre 90
Landerum 130
Langedijke 245
Langelille 234
Langezwaag (Langsweagen) 36, 60, 144
Langsweagen zie Langezwaag
Langwar zie Langweer
Langweer (Langwar) 55, 57, 188-189, 294
Latsmastate 268
Lauswolt 35, 80
Leeuwarden (Ljouwert) 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 45, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 70, 71, 90, 97, 102,
129, 144, 177, 178, 180, 189-218, 233, 263, 298, 314, 329
Leeuwarderadeel 97, 102, 130, 168, 178, 288
Legemeer 189, 273
Lekkum 218
Lemmer (De Lemmer) 30, 35, 36, 42, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 218-221
Lemsterland 55, 125, 245
Leons (Lions) 123
Lettinghe 121
Liauckemastate 268
Lichtaard 259
Lidlum 49, 174
Lies 130
Lindenoord 317
Lioessens (Ljussens) 63, 234
Lions zie Leons
lippenhuizen (Lippenhuzen) 36, 60, 221-222
Lippenhuzen zie Lippenhuizen
Littenseradiel 85, 120, 122, 124, 168, 226, 305, 313, 318
Ljouwert zie Leeuwarden
Ljussens zie Lioessens
Loaiïngea zie Loënga
Loënga 286
Lollum 222
Longerhou zie Longerhouw
Longerhouw 128
Loppersum 184
Ludingakerk 65, 301
Luinjeberd (Lúnbert) 43, 293
Lúnbert zie Luinjeberd
Lutjewoude zie Augsbuurt
Lutkewierum zie Lytsewierrum
Lycklamahûs 80
Lycklamastins 222
Lycklamastins 317
Lyndenstein 28, 34, 35, 79
Lytse Jouwer zie Hiaure
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Lytsewâld zie Augsbuurt
Lytsewierrum 36, 121
Maggenheim 223
Makkinga 28, 42, 58, 62, 222-223
Makkum 27, 42, 49, 56, 62, 87, 223-225
Mantgum 28, 29, 226-227
Mariëndal 174
Mariëngaarde 49, 148
Mariënhof 75
Marrum 43, 226-227
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Marssum 27, 28, 36, 39, 41, 42, 227-229
Martenahuis 136
Martenastate 31, 102
Martenshoek (Gr.) 280, 286
Mechelen 129
Meerenstein 311
Menaam zie Menaldum
Menaldum (Menaam) 27, 29, 35, 36, 46, 229-230
Menaldumadeel 78, 81, 84, 86, 104, 117, 227, 229
Mermerwoude 41
Metslawier (Mitselwier) 35, 52, 55, 230-231
Midlum (Mullum) 65, 161
Midslân zie Midsland
Midsland (Midslân) 42, 49, 231-232, 293
Miedum 218
Mijdrecht 318
Mildaam zie Mildam
Mildam (Mildaam) 53, 232
Minnertsga (Minnertsgea) 25, 233
Minnertsgea zie Minnertsga
Mirns (Murns) 75
Mitselwier zie Metslawier
Moarre zie Morra
Moddergat zie Paesens
Moerborch 164
Moleneind zie Mûnein
Molkwar zie Molkwerum
Molkwerum (Molkwar) 56, 288
Monsmastate 93
Morra (Moarre) 25, 53, 233-234
Mullum zie Midlum
Mûnein (Moleneind) 241
Munnekeburen 234-235
Munnekezijl (Muntsjesyl) 36, 235-236
Muntsjesyl zie Munnekezijl
Murmerwoude 25, zie verder Damwoude
Murns zie Mirns
Musselkanaal 266
Nes (Ameland) 27, 30, 70, 71 235-237
Nes (Boarnsterhim, bij Akkrum) 51, 66
Nes (Dongeradeel) 24, 46, 237-238
Niawier (Nijewier) 46, 231
Nieuw Kruisland 49
Nieuw-Appelscha 72
Nieuwe Bildtdijk 252
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Nieuwebrug (Nijbrêge) 166
Nieuwehorne (Nijhoarne) 60, 62, 238
Nieuweschoot (Nijskoat) 253
Nieuwstad 100
Nij Beets 238
Nij Althoenae 270-271
Nijbrêge zie Nieuwebrug
Nije Trijne 238-239
Nijeberkoop 62, 243
Nijebuorren 128
Nijefurd 169, 187, 286, 304, 321
Nijega (Nijegea) 62, 250
Nijehaske 63, zie verder Heerenveen
Nijeholtpade 243
Nijeholtwolde 244
Nijehove 189, 190
Nijelamer 33, 244
Nijemardum zie Nijemirdum
Nijemirdum (Nijemardum) 252
Nijewier zie Niawier
Nijhoarne zie Nieuwehorne
Nijhorst, De 32, 252
Nijhuizum (Nijhuzum) 326
Nijhuzum zie Nijhuizum
Nijlân zie Nijland
Nijland (Nijlân) 26, 35, 39, 49, 50, 239-240
Nijskoat zie Nijeschoot
Noardburgum (Noordbergum) 62, 240
Noordbergum zie Noardburgum
Noorder-Drachten 113, 115
Noordwolde 31, 36, 59, 240-241
Nyegea zie Nijega
Oenemastate 164
Oenkerk zie Oentsjerk
Oentsjerk (Oenkerk) 34, 39, 241-242
Oerd, Het 70
Oere, De 253
Oerterp zie Ureterp
Offenwier zie Offingawier
Offingawier (Offenwier) 29, 286
Offringastate 147
Oldeberkoop 24, 58, 59, 62, 242-243
Oldeboorn zie Aldeboarn
Oldeholtpade 243
Oldeholtwolde 243
Oldehove 189, 190, 195
Oldelamer 244
Oldeouwer (Alde Ouwer) 273
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Oldetrijne 244
Olijfberg 298
Olterterp 62, 81
Ontwijk 112
Oost-Vlieland (East-Flylân) 36, 301-303
Oostenburg 185
Oosterbierum (Easterbierrum) 49, 169, 268-269
Oosterburen zie Schiermonnikoog
Oosterend (Littenseradiel) zie Easterein
Oosterend (Aasterein, Terschelling) 174
Oosterhout 285
Oosterlittens zie Easterlittens
Oostermeer zie Eastermar
Oosternijkerk (Easternijtsjerk) 244
Oosterwierum zie Easterwierrum
Oosterwolde 32, 33, 59, 60, 62, 63, 222, 244-245
Oosterzee (Eastersee) 29, 245-246
Oosthem (Easthim) 29, 177
Oostmahorn 58, 72
Oostrum (Eastrum) 36, 41, 126-127
Ooststellingwerf 72, 112, 161, 222, 244
Opeinde (De Pein) 246
Oppenhuizen (Toppenhuzen) 27, 29, 57, 112, 246-247, 265
Opperkoten 295
Opsterland 75, 79, 142, 167, 221, 238, 293, 298, 312
Optwijzel 62, 294
Oranjestein 31, 247, 248
Oranjewâld zie Oranjewoud
Oranjewoud (Oranjewâld) 28, 29, 31, 32, 34, 43, 61, 247-248
Orxmastate 229
Osingastate 118, 188
Oud-Appelscha zie Appelscha
Oud-Beets 62, 79, 143, zie verder Beetsterzwaag
Oude Leije (Aldeleie) 130
Oudebildtzijl (Aldebildtsyl) 28, 35, 52, 248-249
Oudega (Aldegea, Gaasterland) 150
Oudega (Aldegea, Smallingerland) 24, 35, 60, 62, 249-250
Oudega (Aldegea, Wymbritseradiel) 36, 55, 250-251
Oudehaske (Aldehaske) 60, 251
Oudehorne (Aldhoarne) 43, 59, 62, 238
Oudemirdum (Aldemardum) 57, 59, 251-252
Oudeschoot (Aldskoat) 32, 41, 59, 60, 252-253
Oudkerk zie Aldtsjerk
Oudwoude (Aldwâld) 53, 253
Ousterhaule zie Ouwsterhaule
Ousternijegea zie Ouwster-Nijega
Ouwster-Nijega (Ousternijegea) 273
Ouwsterhaule (Ousterhaule) 273
Overburen 256
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Paesens-Moddergat 253-254, 300
Parrega 254
Parregea zie Parrega
Pathmos 266
Pein, De, zie Opeinde
Peins 254-255
Penjum zie Pingjum
Peperga 25, 30, 59, 60, 255-256
Piaam 57, 224
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Pietersbierum (Pitersbierrum) 267, 268
Pingjum 49, 57, 256-257, 316
Pitersbierrum zie Pietersbierum
Pomp, De 186
Popmastins 174
Poppenwier (Poppingawier) 257
Poppingawier zie Poppenwier
Poptaslot 227
Poptastate 150
Raard 257-258
Raerd (Rauwerd) 28, 33, 35, 37 49, 55, 258
Rauwerd zie Raerd
Ravenswoud 72
Readtsjerk zie Roodkerk
Reahûs (Roodhuis) 30, 122
Reduzum (Roordahuizum) 63, 258-259
Reitsum 259
Rie zie Ried
Ried (Rie) 259-260
Rien 122
Riis zie Rijs
Rijperkerk zie Ryptsjerk
Rijs (Riis) 55, 260
Rijsbergen 265, 266
Ringiastate 84
Riniastate 251
Rinsmastate 34, 116
Rinsumageast zie Rinsumageest
Rinsumageest (Rinsumageast) 32, 36, 41, 59, 134, 260-262
Rinsumageest zie ook Klaarkamp
Rodenburg 277
Roodhuis zie Reahûs
Roodkerk (Readtsjerk) 111, 241-242
Roordahuizum zie Reduzum
Roordastate 142
Roptastate 34
Roptastins 231
Rotstergaast 59, 273
Rotsterhaule 272-273
Rottefalle, De, zie Rottevalle
Rottevalle (De Rottefalle) 262
Rottum 273
Rûgahuzen zie Ruigahuizen
Ruigahuizen (Rûgahuzen) 77
Ryptsjerk (Rijperkerk) 35, 54, 262-264
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Rys 260
Sandfirden (Sânfurd) 250
Sânfurd zie Sandfirden
Schalsum (Skalsum) 255
Scharl (Skarl) 55, 304
Scharnegoutum (Skearnegoutum) 29, 57, 264-265
Scharsterbrug (Skarsterbrêge) 51, 182-183
Schatzenburg 117, 118, 119
Scheltemastate 85, 163
Scherpenzeel 234-235
Schettens (Skettens) 26, 316
Schiermonnikoog (Skiermûntseach) 32, 26, 44, 45, 46, 48, 58, 72, 265-267
Schierstins 58, 299, 300
Schillaard zie Skillaerd
Schingen (Skingen) 119
Schokland 271
Schoterland zie Heerenveen
Schraard (Skraard) 57, 320-321
Schurega zie Jubbega
Schuregea zie Jubbega
Seeryp 232
Seisbierrum zie Sexbierum
Sexbierum (Seisbierrum) 28, 46, 52, 115, 267-269
Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) 269
Sibrandahûs zie Sijbrandahuis
Sier 46, 70
Sijbrandaburen zie Sibrandabuorren
Sijbrandahuis (Sibrandahûs) 25, 262
Sint Anne zie Sint Annaparochie
Sint Annaparochie (Sint Anne) 27, 35, 51, 269-271
Sint Jabik zie Sint Jacobiparochie
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik) 29, 67, 271-272
Sint Jânsgea zie Sintjohannesga
Sintjohannesga (Sint Jânsgea) 57, 272-273
Sint Johanneswâld 299, 300
Sint Nicolaasga (Sint Nyk) 31, 55, 273-275
Sint Nicolaasklooster 201
Sint Nyk zie Sint Nicolaasga
Sjaerdemahuis 136
Sjaerdemaslot 17, 131, 140
Sjuxsmastate 97
Skalsum zie Schalsum
Skarl zie Scharl
Skarsterbrêge zie Scharsterbrug
Skarsterlân 55, 68, 180, 188, 251, 272, 273, 294
Skearnegoutum zie Scharnegoutum
Skettens zie Schettens
Skiermûntseach zie Schiermonnikoog
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Skillaerd (Schillaard) 225
Skingen zie Schingen
Skraard zie Schraard
Skuzum zie Idsegahuizum
Skylge zie Terschelling
Slachtedijk 15, 23, 49, 65
Slappeterp 230
Sleat zie Sloten
Slijkenburg 58
Sloten (Sleat) 27, 28, 33, 35, 44, 55, 56, 58, 275-277
Slotplaats, De 75
Slotsje, It 30, 233
Smallebrugge (Smelbrêge) 173
Smallingerland 113, 246, 249, 262
Smelbrêge zie Smallebrugge
Smerenburg (Spitsbergen) 48
Sminiastate 69, 70, 319
Snakkerbuorren zie Snakkerburen
Snakkerburen (Snakkerbuorren) 218
Sneek (Snits) 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 40, 42, 43, 44, 53, 54 55, 56, 57,
58, 62, 63, 175, 277-286, 328
Sniksweach zie Snikzwaag
Snikzwaag (Sniksweach) 182
Snits zie Sneek
Sondel 55, 57, 58, 286
Sonnega 244
Spanga 235
Spannum 230, 320
Stadskanaal 72
Staniastate 34, 241
Starum zie Stavoren
Stavoren (Starum) 15, 16, 17, 35, 44, 49, 53, 55, 56, 57, 179, 286-288
Steenwijk 54
Steggerda 42, 53, 256
Stiens 24, 25, 31, 36, 39, 55, 171, 288-289
Stiensgea zie Augustinusga
Stobbegat 251
Stroobos 106, 141
Stryp 231, 232
Suameer zie Sumar
Suawoude zie Suwâld
Sumar (Suameer) 32, 53, 62, 289-290
Surch zie Zurich
Surhuisterveen (Surhusterfean) 27, 28, 29, 31, 59, 61, 62, 290-291
Surhuizum (Surhuzum) 74
Surhusterfean zie Surhuisterveen
Surhuzum zie Surhuizum
Suwâld (Suawoude) 54, 62, 291
Sweins zie Zweins
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Swichum 38, 315
Sytsingawier 285
Tacozijl 56, 221
Tallinn 49, 287
Talmahuis 30
Tearns zie Hempens
Teerns zie Hempens
Ter Idzard 243
Terband 29, 107, 166, 293
Terherne (Terhorne) 29, 67
Terhorne zie Terherne

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

349
Terkaple 68
Ternaard 35, 36, 291-292
Teroele 274
Terschelling (Skylge) 27, 36, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 130, 231, 308, 235,
240, 292-293
Tersoal (Terzool) 269
Terwisga 72
Terwispel 144
Terzool zie Tersoal
Tiel 285
Tietjerk zie Tytsjerk
Tijnje (De Tiynje) 43, 293
Tilburg 198
Tirns (Turns) 57, 264-265
Tjaardastins 260
Tjalhuizum (Tsjalhuzum) 329
Tjalleberd (Tsjalbert) 32, 61, 293
Tjerkgaast (Tsjerkgaast) 34, 40, 57, 294
Tjerkwerd Tsjerkwert) 294
Tjitsma 46
Toppenhuzen zie Oppenhuizen
Tritsum 49
Trondheim 197
Tsjalbert zie Tjalleberd
Tsjalhuzum zie Tjalhuizum
Tsjerkebuorren
Tsjerkgaast zie Tjerkgaast
Tsjerkwert zie Tjerkwerd
Tsjom zie Tzum
Tsjummearum zie Tzummarum
Turns zie Tirns
Tutgum 81
Twellingea zie Uitwellingerga
Twijzel 27, 31, 62, 294-295
Twijzelerheide 62, 295
Twizel zie Twijzel
Twizelerheide zie Twijzelerheide
Tynje, De, zie Tijnje
Tytsjerk (Tietjerk) 30, 62, 218, 263-264
Tytsjerksteradiel 45, 59, 69, 101, 120, 124, 141, 147, 174, 179, 240, 241, 262,
289, 291, 327
Tzum (Tsjom) 36, 49, 295-296, 305
Tzummarum (Tsjummearum) 25, 36, 46, 49, 55, 174, 296-297
Uithoorn 110
Uitwellingerga (Twellingea) 27, 247, 297-298
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Uniastate 230, 306
Ureterp (Oerterp) 62, 298
Utrecht 15, 49, 223
Veendam 186
Veenklooster (Feankleaster 29, 31, 34, 35, 253, 298-299
Veenwijk 252
Veenwouden (Feanwâlden) 30, 55, 63, 299-300
Vegelinsoard zie Vegelinsoord
Vegelinsoord 251
Vijversburg 34, 35, 263
Vinkega 241
Vlieland zie ook Oost-Vlieland
Vlieland (Flylân) 32, 33, 36, 42, 44, 45, 48, 301-302
Voormeer 165
Vrouwbuurstermolen 130
Vrouwenparochie (Froubuorren) 303
Waaksens (bij Brantgum) zie Waaxens (D)
Waaksens (Littenseradiel) 319
Waaxens (Dongeradeel) 24, 97
Waaxens (bij Wommels) zie Waaksens (L)
Waldsein zie Woudsend
Waltercome 321
Walterswâld zie Wouterswoude
Waltsje, It 124
Wanswerd 99
Wanswerd zie Wânswert
Wânswert (Wanswerd) 303-304
Warga zie Wergea
Warkum zie Workum
Warniahuizen 69
Warns 16, 41, 55, 304
Warstiens 307
Warten (Wartena) 51, 305
Wartena zie Warten
Wasserman 58, 267
Wedzebuorren 62
Weidum 25, 36, 305-307
Welsrijp zie Wjelsryp
Wergea (Warga) 29, 30, 63, 242, 306-307
West-Skylge zie West-Terschelling
West-Terschelling (West-Skylge) 28, 49, 130, 293, 301, 308-310
West-Vlieland 46, 48, 301
Westenstein 30
Wester-Nijkerk zie Westernijtjerk
Westerburen (Schiermonnikoog) 46
Westergeast zie Westergeest
Westergeest (Westergeast) 25, 310
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Westermeer zie Joure
Westernijtjerk (Wester-Nijkerk) 227
Westhem (Westhim) 83
Westhim zie Westhem
Westrein, De, zie Zwaagwesteinde
Weststellingwerf 59, 84, 234, 238, 240, 243, 244, 255, 317
Westzaan 182
Wetsens 24, 41, 46, 231
Wiardastate 144
Wier 35, 82-83
Wierum 310-311
Wieuwerd zie Wiuwert
Wijckel (Wikel) 311
Wijk bij Duurstede 14
Wijnaldum (Winaam) 30, 34, 46, 49, 311-312
Wijnjeterp zie Wijnjewoude
Wijnjewoude (Wynjewâld) 35, 60, 312-313
Wijns zie Wyns
Wikel zie Wijckel
Wildinghe 320
Willemstad 27, 270
Winaam zie Wijnaldum
Winsum 313
Wirdum (Wurdum) 314-315
Witmarsum (Wytmarsum) 49, 315-317
Wiuwert (Wieuwerd) 125
Wjelsryp (Welsrijp) 233, 313
Woldericham 321
Wolsum 83
Wolvega 27, 34, 35, 36, 54, 59, 60, 62, 63, 317-318
Wommels (Wûns) 49, 318-320
Wons 28, 320-321
Wonsstelling 58
Workum (Warkum) 17, 25, 27, 30, 35, 39, 44, 55, 56, 87, 302, 321-326
Woudoord 32
Woudsend (Waldsein) 28, 36, 56, 62, 326-327
Wouterswoude (Walterswâld) 32, 116
Wûns zie Wons
Wûnseradiel 72, 96, 127, 140, 183, 222, 223, 254, 256, 294, 315, 320
Wurdum zie Wirdum
Wymbritseradiel 83, 142, 161, 173, 175, 239, 246, 250, 264, 281, 297, 326, 328
Wynjewâld zie Wijnjewoude
Wyns (Wijns) 327-328
Wytgaard 314
Wytmarsum zie Witmarsum
Ychten zie Echten
Ychtenbrêge zie Echtenerbrug
Yndyk zie Indijk
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Ypecolsga 51, 283, 327
Ypekolsgea zie Ypecolsga
Ysbrechtum 29, 297, 328-329
Zandt, 't (Gr.) 184
Zuider-Drachten 113, 115
Zurich (Surch) 316-317
Zwaagwesteinde (De Westerein) 63, 329
Zweins (Sweins) 255
Zwolle 54, 55, 77
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Register van personen
In dit register van personen, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn tevens de
namen opgenomen van stichtingen, verenigingen, maatschappijen en andere
groeperingen die als opdrachtgevers of uitvoerenden in de tekst worden genoemd.
Abbema, Richte Jacobs 320
Abinga, Wick van 230
Acronius, familie 98
Acronius, Martinus 141
Adam, Robert 28
Adelen, Klaes van 255
Adelen, Seerp Fetze van 255
Adema, gebr. (orgelbouw) 75, 76, 129, 146, 164, 198, 231, 306
Adema, G.J. 217
Adema, J.A. 92
Adema, N.J. 31, 32, 34, 134, 138, 139, 216
Adema, P.J. 153, 323
Adiua, Isaak Merijn van 323
Admiraliteit van Amsterdam en Noorderkwartier 302
Admiraliteit van Friesland 106, 108, 151
Aebinga, Douwe van 85
Aelten, Willem van 306
Aenea, Nanne 219
Aerschot, A. 323
Aggama, Pieter 315
Aggema, Sijds van 123
Agricola, Gerardus 134
Ahrend, J. 180
Aken, Jacob van 195
Akersloot-Berg, Betzy 302
Albada van Hettinga, Idzert 123
Alberda, familie 130
Alberts, Bonne 184
Albertsz, Dirck 208
Albisetti, Gianbatista 200
Aldgisl 14
Algera, Sjoukje Jacobsdr 93
Algra, Pyttie 91
Alma Tadema, Lourens 118
Alring, B. 282
Alring, Berend Harmens 282
Alssema, L. 250
Altena, familie Van 289
Alva, hertog van 18, 19
Amsterdamse Bank 93
Anders, Johan 146
Andreae, Arnold 80

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

Andreae, D.H. 185
Andriesz, Paulis 233
Andringa, Livius Theodorus 68
Andringa, Regnerus 68
Andringa de Kempenaer, T.A.M.A. van 167
Andringa de Kempenaer, familie Van 167
Andringa, T.S. 328
Andringen, Dijdo van 79
Andringha, Gatze van 279
Anema, firma G. 160
Anskes, Nolle 326
Anthonisz, Adriaen 151
Anthony Gasthuis 291
Architecten Werkplaats, Koöperatieve zie Koöperatieve
Arck, Eppe van der 258
Aremberg, Karel van 292
Arendsma van Idsinga, Gijsbert 148
Arnhem, Hermannus van 198
Arnolda, Etta 81
Arntzenius van Burmania, R.J. 102
Arntzenius Quaestius, R.J. 102
Asbeck, Battaerd van 196
Auckema, Jacob Sybrants 207
Auckema, familie 199, 200
augustijnen 315
Aukes, Bauke 162
Aukes, Jan 178
Aukes, Gepke 279
Autobus Maatschappij (FRAM), Friese 55
Aylva, familie Van 69, 123, 172, 261, 291, 306
Aylva, Douwe van 60, 97, 172
Aylva, Eppo van 186, 315
Aylva, Ernst van 291
Aylva, Frans van 258
Aylva, Frouck van 168
Aylva, Hobbe van 168
Aylva, Johan van 187
Aylva, Julia Augusta van 102
Aylva, Lucia van 186
Aylva, Rienck van 142
Aylva, Sicco Douwe van 172
Aylva, Tjaerd van 75, 183, 315
Aylva-Meckema, familie 291
Aylva Rengers, Ulbo 150
Aysma, Focko van 167
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Aysma, Hessel van 70
Aysma, Jaco van 96
Baarda, familie 318
Baarsma, firma 329
Baart, Alexander 100, 101, 123, 165, 180, 200, 245
Baart sr, A. 93, 150, 204, 213, 215, 217, 281
Baart jr, A. 89, 97, 103, 187, 205, 208, 253, 300, 302
Baart, J. 250
Bach, F.H. 306
Bader, orgelmakers 288
Bader, Arnold en Tobias 117, 291
Bader, Conradus 71
Badvereeniging Hindeloopen 170
Baerdt, Hobbe van 180
Baerdt, familie Van 180
Bakema, Nel 107
Bakker & Timmenga, orgelbouwers 69, 79, 83, 97, 103, 104, 112, 115, 116,
117, 123, 141, 142, 147, 150, 162, 163, 168, 171, 172, 173, 175, 187, 198, 222,
224, 227, 230, 240, 246, 247, 249, 251, 259, 261, 262, 264, 267, 269, 286, 289,
291, 294, 300, 307, 310, 320, 326, 328
Bakker, J.C. 154
Bakker, F. en M.J. 110
Bakker, J.C. 198
Bakker, J.R. 232
Bakker, T. 97
Balck, Claes Bockes 96, 127, 172, 200, 210
Balen, S.G. van 139
Balhan, A. 92
Balkius, B. 98
Balthasar, Jurriën 98, 101, 145, 167, 172, 179, 196, 234, 244, 255, 315
Banck, J.E. 265
Bangama, familie 177
Bangma, K. 246
Bank zie Amsterdamse en Friesche
Bansema, N. 235
Barberino, Joseph 200
Barels, Arent 242
Barentsz, Willem 48, 130
Barentsz, Hans 171
Barraconvent 100
Bauer, Nicolaas 155
Bazel, K.P.C. de 32, 248, 252
Becker, J.C.W. 219
Beckering Lankhorst, A. 81
Beek, K. van der 177
Beerns, Dirck 165
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Beers, H.C.M. van 164, 198
begijnen 87, 196, 217
Bekenkamp, Lubbertus 188
Bekink, C.H. 113
Bekker, Balthasar 178
Bekkerk, Wouter Harmen 200
Bellot, dom. P. 33, 90
benedictijnen 15, 130
Berentsz, Thomas 281
Bergen, klokkengieters gebr. Van 66, 232, 244, 245
Bergen, A.H. van 141
Bergsma, G.K. 33, 244, 318
Bergsma, Johannes Casparus 230
Bergsma, J.W. 112
Bergsma, Lucia Petronella 231
Bergsma, Willem 231
Bergsma 319
Bergsma, Pieter Adrianus 103
Bergsma-Doitsma, Dodonea Jacoba 103
Berkebijl, Hermannus 90, 91, 184, 225
Berkenbosch, familie 84
Berlage, H.P. 32
Berlicum, Jan Harmensz 323
Bernstorff-Wehningen, graaf H. von 265, 266
Best, J.A.F. 214
Betonmaatschappij H. Vriens 96
Beyama, Frowck 233
Beyma thoe Kingma, familie van 166
Bienema, Fokke 252
Bienema, familie 252
Bieruma Oosting, G.F. 233
Bieruma Oosting, J. 80, 212, 248, 253
Bijl, H. van der 326
Bijlsma, A. 271
Binnerts, T. 248
Bleeker, Jac. 80
Blinde, L.W.A. de 283
Block van Scheltinga, Daniël de 163, 238
Block-Lycklema à Nijeholt, Daniël de 245, 312
Blocq van Scheltinga, H.W. de 247
Bloembergen, G.R. 238
Blok, F. 283
Blok, J. en P. 284
Blom, J. 76
Bodegraven, kaashandel 216
Boedijn, A.C. 146
Boef, Aeltje Cornelis 301
Boeikema, Aarnt 281
Boelens, familie (Van) 81, 291
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Boelens, A. 81
Boelens, A.P. 81
Boelens, B.A. 81
Boelens, Jan Hendrik van 241
Boelens, J.P. 237
Boelens, Hanso 281
Boelstra, O. 178
Boer, H.J. 174
Boer, J.A. 284, 285
Boer & Zn, firma N. 77
Boer, C.R. de 33, 114, 246, 289
Boer, H.W. de 172
Boer, Johannes de 140
Boer, Otto de 117, 122, 323, 326
Boer, P.M. de 138
Boerbooms, J.W. 286
Boersma, familie 85
Bogarda, Titia 134
Boister, Aelt 321
Bokma, J.A. 287
Bokma, S. 284
Bokma de Boer, M. 63, 300
Bolhuis, G. 111
Bolleman Passchier Hendriks 113
Bolman, Ype 211
Boltje & Buwalda, firma 43, 248, 293
Bomen, Johannes van 72, 188, 238, 273, 307, 315
Bonga, Popke 97
Bonifatius 15
Bonnema, A. 101, 175
Booijenga, W.D. 71, 72
Boomstra, H.G. 264
Boonstra, M. en J.P. 229
Boorsma, A.W. 270
Boorsma, R.J. 112, 234
Booyenga, J. 230
Booyinga, D.W. 230
Borchhardt, Jacob 115
Borchhardt, Johan 101, 182, 187, 226, 262, 281, 295
Borger, J.H. 181, 252
Bos, J. 213
Bos, P.S. 130
Bosboom, Simon 28
Bosch, A.D. 110
Bosch, D. van den 308
Bosch, J. van den 72
Bosgra, T.O. 35, 111
Boshuisen, Philip van 206, 288
Bosklopper, J. 104
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Bosma, J. 104, 113, 165, 246
Both, Thomas 155, 196, 306, 320
Botma, Gerrit Sakes 234
Botma, Y.K. 110
Botnia, familie 97
Botnia, Julius 134
Botnia, Sydts van 26, 239
Bouma, H. 91
Bouma, S. 111
Bouman, J. 94
Bouricius, familie 98
Bouricius, Martinus 166, 293
Bouwens, H.J. 300
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Bouwkunst, Maatschappij ter Bevordering van de 92
Bouwma, G. 214
Bouwman, J. 93
Bouwmeester-Jongestall, familie 227
Bouwtechniek, Adviesbureau voor 166
Bouwvereeniging, Gemeentelijke 110
Bouwvereniging Harlingen 158
Brandsma, Titus 111
Brandwaarborg Maatschappij, Onderlinge 215
Brederode, K.H. van 160, 216, 318
Bredow, G.A. 217
Bremen, Johan van 96
Brenninkmeyer, August 63, 214, 286
Brenninkmeyer, Clemens 63, 214
Brenninkmeyer, M.J. 286
Brenninkmeyer & Zn 284
Breunissen Troost, A. 29, 67, 163, 176, 177, 239, 279, 247, 281, 282, 283, 284,
285, 286
Britzel, familie 224
Broek, G. van der 242
Broekema, G.B. 31, 214
Brom, J. en L. 198
Brom, gebroeders 180, 256, 274
Bronckhorst, Andriese Lucia van 148
Brouwer, A.G. 180
Brouwer, F. 102
Brouwer, G. 31, 248
Brouwer, H.W. 160
Brouwer, J.G. 32, 233, 248, 252, 253
Brouwer, Th. 286
Brouwer, W.C. 160, 183, 230, 281
Brugman, Jan 87
Bruins Slot, A. 114
Bruinsma, Abraham 28, 326
Bruinsma, Auke 79, 247, 279, 281, 282, 283
Bruinsma, H.J. 96
Bruinsma, Jacob Sydzes 68, 90, 167, 195, 226
Brunings, W.O. 284
Brunings & Ten Cate, firma 284
Brunn, R. 197
Bruns, J.D. 133, 211, 212, 213, 314, 306
Bruynsma, Cyprianus 277
Bubo 14
Buitinga, H.K. 243
Buitinga, T.K. 243
Bullhorst, R. 203
Buma, familie 306
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Buma, Antje 210
Buma, G. 70
Bundens, H. 280
Burgerhuys, Jan 274
Burmania, familie Van 74, 97, 98, 117, 199, 305
Burmania, Bokte van 320
Burmania, D.G. 247, 264, 297
Burmania, E.H. van 75
Burmania, E.S. 102
Burmania, Georgius van 288
Burmania, Laes van 102
Burmania, U. van 218
Burmania Vegelin van Claerbergen, D.M. van 102
Burmania Vegelin van Claerbergen, P.M. van 102
Burum, Allard van 188
Busch, Hendrick 249
Butendiic, Aernt 275
Butendiic, Gerrit 133
Butendiic, Jan 112
Butendiic, Steven 83, 120, 251, 255, 273, 279
Buwalda, familie 96
Buwalda, H. 270
Buwalda, P. 245
Buygers, Ydt 306
C & A (Clemens en August Brenninkmeyer) 32
calvinisten 18
Cammingha, familie Van 48, 70, 117, 145, 294
Cammingha, Minno van 134
Cammingha, Sits van 90
Cammingha, Tiete van 205
Cammingha, Valerius Franciscus 294
Cammingha, Watse Frans van 235
Cammingha, Wytzo van 78
Camp, Harmen Jansz 169
Camp, Jan Harmensz 169, 323
Camphuyzen, Dirck Rafaëlsz 111
Camstra, familie 229
Camstra, Reynsck 178
Camstra van Heringa, Sakser van 228
carmelitessen 114
Carpentier, familie De 286
Carstedochter, Wemme 244
Castelli, Anthoni 107
Cate, G.J. ten 284
Cate, J. ten 283
Cath en Zonen, G.P. 182
Cats, M.M. 114
Cats, P. 211, 248
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Cavaillé-Coll, A. 198
Cirksena, geslacht 15
cisterciënzers 15, 38, 41, 48, 74, 141, 262, 265, 300
Claesz, Cornelis 296
Claesz, Dirck 241
Claesz, Jelle 78, 123
Claesz, Pieter 26, 123, 172, 184, 306, 316
Clerq, P. de 301
Clercq, S. de 222
Coehoorn, Roeland Buwetus 167
Coehoorn, Gideon van 167
Coehoorn, Hendrik Casimir van 311
Coehoorn, Menno van 252, 311
Coehoorn, Theodora van 311
Coehoorn-van Scheltinga, C. 69
Colette, J. 180, 219
Collot d'Escury, jkvr. 267
Compagnie, Noordse 48
Cooper, F. 66, 67
Coöperatieve zie ook Zuivel
coöperatieve aankoopvereniging ‘Friesland’ 113
coöperatieve aankoopvereniging Oosterwolde 245
Coöperatieve Condensfabriek Friesland 63
Coöperatieve Handelsdrukkerij 216
Coöperatieve Bildtsche Stoomzuivelfabriek De Broederschap 249
Coöperatieve Vereeniging voor Electrische Verlichting 316
coöperatieve zuivelfabriek Concordia 188
coöperatieve zuivelfabriek Helpt Elkander 305
coöperatieve zuivelfabriek Klimop 313
coöperatieve zuivelfabriek De Lege Geaen 269
coöperatieve zuivelfabriek Mei Inoar Ien 115
coöperatieve zuivelfabriek Trynwâlden 63, 147
coöperatieve zuivelfabriek Warga 306
Coöperatieve Vereniging Woningbouw 214
Coopmans 137
Copijn, H. 35, 217
Cornelis, Gertie 266
Cornelisz, Cornelis 222, 259
Cornelisz, Jacob 184
Coulon, Anthony 188, 205, 210
Courtain, J. 301
Crack, Johannes van 164, 166
Crans, Cornelis 79
Crans, Cyprianus 77
Crans, Jan 189, 300
Crasburg, Volkert 282
Cremer & Co 41
Crevels, H. 280
Crombosch, Alewijn 117
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Cronenburgh, Adriaan van 194
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Crouwel, J. 32, 156, 245
Cupido, F.J. 174
Cuyck, Johan van 163
Cuypers, P.J.H. 30, 83, 107, 135, 161, 197, 198, 236, 280
Cuypers, Ed. 90, 198
Cuypers jr, P. 317
Cuypers-Stoltzenberg, atelier 83, 161, 236, 280, 306
Daalder, M. 231, 303, 309
Daan, Gunnar 211, 244
Dalhuizen, firma H. 160
Dam & Zn, L. van 65, 66, 68, 71, 79, 85, 90, 98, 101, 107, 112, 113, 117, 120,
121, 123, 125, 126, 127, 128, 140, 144, 145, 133, 145, 161, 163, 166, 167, 168,
169, 173, 175, 177, 178, 180, 187, 188, 196, 218, 221, 225, 235, 236, 240, 242,
246, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 262, 269, 271, 273, 279, 288, 291, 293, 296,
303, 304, 305, 306, 312, 314, 315, 319, 321, 323
Dam, L. en L.J. van 103, 259
Dam, P. van 83
Damsté, H.M. 116
Danser, Dirk J. 69
Dekema (Dekama), familie 123, 225
Dekama, Albert van 178
Dekema, Anna Catharina van 178
Dekema, Hette van 178
Dekema, Lucia van 288
Dekama, Pieter van 163, 196
Dekker, orgelfirma 304
Dekkers, J. 212
Derck, Jan Nicolaas 97, 128, 223, 258
Deventer, J.F. van 33, 161, 176, 284
Deventer, Johannes van 229
Dicky, Jan Willems 209
Diepenbroek, H. 43, 164, 293
Dijk, O.W. 74
Dijk, J.K. van 129, 148
Dijk, J.P. 102
Dijk, Van arch 251
Dijk, W. 266
Dijkhuis 99
Dijkshoorn, Ph. 221
Dijksma, R.W. 223
Dijkstra, firma 216
Dijkstra, Benjamin 200
Dijkstra, J. 91, 96
Dijkstra, R.H. 212
Dijkstra, R.W. 293
Dionisius, Jacob 199
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Dircks, Pieter 26, 68, 97, 104, 226, 291, 303
Dirks, Eibert 279
Dirks, Tjeerd 126
Disma, Auke Bouwes 219
Doesburg, Th. van 33, 114
Domans, Sophia Maria 300
dominicanen 17, 190, 193, 196
Dominici, Marten 92
Donia, Rixt van 70, 235, 294
Donia-Van Groesbeek, familie Van 184
Donselaar, Antje 283
Doodkorte, Th.W. 284
doopsgezinden 18
Dotinga, S.Th. 264
Douma, Edzerd van 98
Douma, F.R. 180
Douma, J.I. 29, 76, 106, 148, 213, 229, 248, 298, 299
Douma, J.I. en J.K. 246
Douma, K. 77
Douwe Egberts, firma 63, 181
Douwes, Egbert 181
Douwes, Jacob 316
Douwes, Outger 107
Douwes, Willem 28, 81, 153, 172
Draaisma, C. 164, 293
Draisma, familie 65
Draisma, Ulbe Piers 65
Draisma de Vries, F. 65, 296
Drieling 251
Dudok, W.M. 32
Duif, A.D. 28, 326
Duijff, J.W. 103
Duursma, D.D. 29, 124, 250, 290
Ede, Abe 259
Edes, W. 236
Edinga, H. 243
Eeblis, Syte 264
Eeltjes, Jelte 250
EGM architecten 212
Egmond, Arend van 70
Eijk Bijleveld, Th.C. van 248
Eijsbouts, firma 326
Eise Eisinga 117, 118, 138
Eldering, C.H. 31, 32, 124, 290
Eldus, Cornelis 186
Elektriciteitsbedrijf, Provinciaal 188, 233, 303
Elgersma, Franciscus 90, 91
Elgersma, Nicolaus 91
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Elmpt, A.Th. van 266
Elsinga, J. 101
Elzinga, H. 329
Embderveld, Dirk 68, 91, 126, 129, 148, 201, 259
Eminga, Pybo van 150
Endt, P.H. 75
Engels, E. 300
Ennes, Janke 162
Ens, Pieter Augustinusz 135
Enthoven & Co, firma L.I. Van 129, 234, 307
Epes, Catrijn 91
Eschauzier, P. 309
eskes h 186
Eskes, B. 184, 186
Eskes, Focko Hylkes 185
Eskes, H. 185
Evers, G.J. 83
Eysinga, familie Van 69, 188, 227, 258, 314
Eysinga, freules Van 274
Eysinga, Aede van 241
Eysinga, Anna van 205, 288
Eysinga, C. van 274
Eysinga, Frans Julius Johan van 211
Eysinga, F.J. van 314
Eysinga, Jelte van 241
Eysinga, Junius van 314
Eysinga, Tjalling van 228
Eysinga, W.C.G. van 274
Falck, Hans 65, 74, 92, 96, 116, 123, 133, 168, 184, 196, 200, 226, 227, 229,
259, 261, 287, 291, 293, 305, 313, 320
Fast, J.D. 314
Feddema, A.J. 198
Feddema, Z.S. 31, 214, 216
Feddema, H. 43, 101, 209, 214, 215, 216
Feenstra, Douwe 249
Feenstra, G. 130
Feenstra, Thijs 300
Feer, L. van der 283
Feickema, Maicke 156
Feikema, S. 118
Feith, J.A. 202
Ferensij, Jacob 116
Fereres, Petronella 279
Ferf, A.E. 101
Ferf, H. 101
Fernelmont, E. de 274
Fernhout, H.J. 99
Fetses, Jouke 162
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Feytsma, Hessel van 26, 104
Feytsma, Jelger van 105
Feytsma, Ofko van 26, 105
Flentrop, orgelfirma 323
Floris, Cornelis 26, 120
Fluitman, B. 323
Fluitman-Ydema, S. 323
Fockema Andreae, S.J. 80
Fockema, Geeske 80
Fockens, familie 79
Foeijts, Floris 163
Fogelsangh, familie Van 101, 184, 298

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, Monumenten in Nederland. Fryslân

354
Fons, Hottio 226
Fontein de Jong, D. 103
Forstenburgh, Tjaard Lous 328
franciscanen 17, 87, 90, 113
Franck, Christoffel Frederik 91
Franckena, Abel 134
Frederiksz, Cornelis 195
Freeks, Gabe 235
Freercks, Jan 323
Fremy, Claude 200
Freytag, H.H. 90
Frico 245
Fries Rundvee Stamboek 217
Friesche Levensverzekering Maatschappij, Algemeene 215
Friesche Bank 215
Friesland, Staten van 18, 19, 20, 21, 204
Fries/Friesland zie ook Admiraliteit, Autobus, Coöperatieve, Locaalspoor,
Vlasindustrie, Werktuigenfabriek, Zuivel
Frieswijk, Hendrik 208
Frieswijk, Jacobus Albertus 282
Frisius, Cornelis Franciscus 147
Frowein, J.F.L. 228
Fruitier de Talma, R.L. 112
Fryske Tael en Skriftekennis, Selskip foar 101
Gaasterland, Maatschappij 260
Gaastra, Tj. 123
Gaastra, T.D. 243
Gabbema, Abbe Freerks 206
Gabes, Freek 235
Gabriël, P.J. 90, 195
Gabry 243
Galema, familie Van 225
Galen, Berend van 58
Galtema, Simon 323
Gazzeri, E. 217
Geer, Louis de 301
Geerts, Lieuwe 103, 116, 172
Gelders, B. 148
Gelre, hertog van 16, 18
Gerards, W. 198
Gerbrandtsz, Benedictus 26, 84, 85, 90, 97, 106, 134, 148, 172, 178, 226, 233,
239, 257, 258, 315, 316, 319
Gerlsma, T. 170
Gerretsen, W.J. 75, 79, 80
Gert, klokkengieter 237
Gerulf 15
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Geuer, H. 198, 223
Gezondheidskolonie, Leeuwarder 301
Gheel, Julius van 207
Ghein, Peter van den 221
Gillet, E. 220
Gilmann, J.Th. 253
Glinstra, familie van 105
Glinstra, Johannes van 100
Godfried de Noorman 15
Goed, L. de 80, 81
Goes, Van der 75
Gonggrijp, Thomas 66
Gonggrijp, Tjalling 66
Goodijk, A. 225, 284, 285
Gorp, mathijs 142
Goslinck, Ulbe Agge Winiedr. 286
Goslinga, Sicco van 112
Goslingha, Sipt van 303
Goslinga-Andringa, familie 227
Gosschalk, I. 281
Goverts, Marcelis 206
Graaf, H.H. de 113
Graaff, A.F. de 67
Gratama, J. 204
Gratinga, Yda 178, 226
Grave, Jan Albert de 107, 140, 262, 304, 314
Greidanus 98
Grevenstein, Johannes 308
Grijpma & De Hosson, firma 216
Groeneveld, Willem 148, 196
Grofsmederij, Koninklijke Nederlandse 217
Grombach, Maria von 78
Grondmij 111
Groningen, stad 16
Grons, familie 96
Groot, W.C. de 30, 31, 34, 102, 176, 188, 196, 198, 199, 206, 213, 239, 246,
264, 284, 291
Groot, Jan Jacobsz 164, 308
Gros, B.J. 124, 189
Grovestins, familie Van 130, 319
Grovestins-Asscheberg, familie 79
Gruisen, A. van 84, 96, 112, 148, 176, 226, 242, 258, 275, 280, 326
Gruisen, W. van 177, 184, 239, 244
Gruisen & Zn, A. van 227
Gruyter, firma De 110, 284
Gysberts, Jacob 92
Haardeman, H. 91
Haer, Nicasia van der 150
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Haersma, familie Van 74, 98, 101, 127, 249
Haersma, Eelco van 74
Haersma, Hans Hendrik van 241
Haersma de With, J.H. van 230
Haersma-Clant, familie 116
Haga, P. 283
Hagart, Hein 26, 120
Halbertsma, E. 146
Halbertsma, Eeltsje Hiddes 146
Halbertsma, G. 285
Halbertsma, H.P.N. 143
Halbertsma, J. 285
Halbertsma, Joost 146
Halbertsma, T. 146
Hall, Gregorius van 69, 179, 180, 264, 288, 294, 303, 307, 310
Hanechroot, Melchior 102
Hania, familie Van 74
Hania, Wattie van 178, 226
Hannema, familie 156
Hannover, Anna van 196, 204, 281
Hansma, S.I. 110
Hansz, Barent 171
Harckema, familie 74
Hardenberg, Johannes 68, 107, 108, 123, 313
Harder, Q. 172, 303
Hardeveld, J.M. van 117, 118
Hardorff, W. 97, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 140, 142, 148, 149, 150, 183,
229, 232, 252, 264, 303, 314, 313, 319, 328
Haren, familie Van 303, 317
Haren, Duco van 317
Haren, Ernst Willem van 164
Haren, Willem van 27, 270, 317
Haren, Onno Zwier van 317
Haren-Hemmema, familie Van 270
Haring, M. van de 138
Harinxma, familie 17, 97
Harinxma van Donia, Bonno 223
Harinxma thoe Heeg, Feijo Haring 242
Harinxma thoe Slooten, familie 75, 79, 81, 97
Harinxma thoe Slooten, Adriana Janke 80
Harinxma thoe Slooten, B.Ph. 298
Harinxma thoe Slooten, M.P.D. baron 79
Harinxma thoe Slooten, R. baron 80, 81
Harkema, Gerke 141
Harmens, Douwe 116
Harmens, H. 160
Harmens, Piebe 249
Harmens, Wiebe 123
Hartsinck-Wouters, Julia 252
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Hatiser, Frans van 262
Haven, Gerbrand van der 195, 200, 323, 324
Haven, W. van der 155
Havenwerken, Kon. Ned. Mij voor 285
Haverkamp, L. 103, 180, 182, 197
Haverschmidt, F. 97
Hayema, Freerk 200
Haytzma, Bonno van 223
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Hazeu, J.P. 32, 114
Heeckeren, D.W.C. baron van 237
Heeg, waterschap 83
Heemstra, familie Van 183, 241, 253, 298
Heemstra, Cecilia van 298
Heemstra, Fye van 241
Heemstra, H.L. van 298, 299
Heemstra, Tzietske van 242
Heemstra, Willem Hendrik van 298
Heerema, Dodschalk van 90
Heerema, Ydt van 291
Heerma, Tydt 90
Heineman, G. 86
Helder, E. 230
Helder, J. 41, 127
Helder & Co 42
Helder, P. 97, 110
Heldoorn, G.A. 213
Hellema 103
Heloma, familie 239, 317
Heloma, J.A. van 318
Heloma, Marcus van 81, 165
Heloma, Nicolaas van 165
Hemmema, Elisabeth 270
Hemminga, familie 81
Hempel, Johann(es) George 81, 153, 267, 279, 281, 296
Hendriks, Engbert 235
Henrieux 202
Herema, Johan Tjerks van 93
Herema, Hylck van 134
Heringha, familie Van 258
Heringa, Aede van 258
Heringa, Binnert van 150
Heringa Cats, P. 248
Heringa Cats, R. 212
Heringa van Eysinga, Aedo Johan 258
Heringa-Eysinga, familie 228
Herman(nus), klokkengieter 143, 149, 168, 226, 231, 241, 254
Hermana, Hobbe 233
Hermans, Welmoed 196
Hero Jelbethsdr, Hid 91
Hertel, C. 122
Hertoghe, Elisabeth de 119
Hessels, Foppe 107
Hessen Kassel, Maria Louise van 201, 205, 247
Hettinga, Klaas Jacobs 83
Hettinga, Nicolaas van 123
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Hettinga Tromp, familie 218
Heuvel, J.L. van den 279
Hiddama, Goslick 83
Hiddes (de Fries), Tsjerk 157, 160, 267
Hiemstra, Hendrik van 253
Hiëronimus, Syuert 133
Hilboesen, J. 161
Hillebrand, J.A. 66, 113, 226, 231, 244, 258
Hinsz, A.A. 90, 103, 115, 116, 153, 267, 296
Hoek, E.V. 287
Hoekstra, familie 178
Hoekstra, A. 282, 284
Hoekstra, D. 216
Hoekstra, F. 66, 67
Hoekstra, H. 199
Hoekstra, Nicolaas 283
Hoekstra, S. 67
Hoekstra, S.P. 290
Hoekstra, T.A. 178
Hoekstra, W. 317, 318
Hoff, L.H. van der 126
Hoffer, M. 117
Hofkamp, W.C.A. 196, 204, 217
Hofstra, G.F. 285
Hofstra, M. 140
Hogendijk, E.C. 246
Hogendijk, J. 259
Hogendijk, J.P. 281, 282, 283, 284, 285, 286
Hogeveen, M.R. 104
Holdinga, familie 130
Holland, graven van 15, 16, 17
Holland, Staten van 292, 301, 308
Hollandsche IJzeren Spoorweg zie Spoorweg
Holsteyn, Pieter Jacobsz 302
Hooisma, W. 318
Hopperus Buma, B. 212
Hora, J. 175
Hora Adema, P.J. 175
Hora Siccama, familie 306
Horst, J. ter 285
Hospes, R. 233
Hottinga, Jarich 239
Hottinga, Kempo 26, 239
Houten, L. van 165
Houth, familie 178
Hove, B. van 217
Hoxwier, familie 225
Hoytema, familie 250
Huber, Agnes Alida 118
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Huber, Hermanus 119
Huber, Ulrich Joan 119
Huitema, H. 274
Hulsbergen, H.M. 242
hulst tegel 158
Hulst, J. van 42
Hulst, tegelfirma Van 80, 138, 139, 160
Humalda, Bets van 126
Humalda, familie 98
Humalda, C.J.A. van 80
Humalda, Frans van 126
Humalda, Teet 126
Husley, Jacob Otten 153
Huurman, P.M.A. 32, 214
Huygh, Margaretha 167
Huyghes, Hessel van 96
Hylckama Vlieg, L.H.E. van 218
Hylkama, familie 286
Iarla, Aucke 150
Idzaerda, familie Van 243
IJsbrand, firma Lucas 42
Ingwersen, W. 252
Jaarsma, G. 30, 312
Jaarsma, H.J. 177
Jacobs, Abraham 92
Jacobs, Gijsbert 90
Jacobs, Michiel 66
Jaffa, machinefabriek 221
Jager, familie 144
Jager, G. 103, 237
Jans, Benedictus 188
Jans, Johannes 264
Jans, Pyter 328
Jansen, K. 99
Jansen, Pieter 314
Janssen, H.G. 267
Jansz, Bartholomeus 199
Jansz, Benedictus 279
Jansz, Claes 306
Jantzen, P. 31, 95
Japiks, Gysbert 94
Jelgerhuis, Rienk 201
Jelgerhuis, Sjouk van 83
Jellema, S. 285
Jelles, Claes 26, 78, 105, 135, 223
Jelsma, C. 160
Jeltinga, Ymck 167
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Jeltinga-Van Aysma, familie 184
Jeugdbond voor Onthouding 72
jezuïeten 197
Johan Willem Friso 70
Johannes, klokkengieter 97, 98, 234, 253
Johannes, Eilof 175
johannieters 278, 285
Johans, Paulus 264
Jong, Anna Maria de 165
Jong, A.R. 241
Jong, B.J. de 175
Jong, B.R. de 241
Jong, C.J. de 181
Jong, D.G. de 91
Jong, F. de 145, 279, 283, 284, 285
Jong, H.R. de 288
Jong, J. de 216
Jong, J.B. de 256
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Jong, Klaas Teunis de 69
Jong, P. de 173
Jong, W. de 162, 284, 298
Jong, W.D. de 126
Jong, W.U. de 96
Jong Posthumus, G. de 98
Jongema, Boucke van 319
Jongema, Sijts Goslinck van 93
Jonghama, Aede van 258
Jorna, F.K. 96
Jouckes, Joucke 195
Jouckes, Jentje 324
Jouwsma, familie 314
Jouwstra, Pier Ekkes 282
Juckema, Eduarda Lucia van 328
Juckema van Burmania Rengers, Sjuck Gerrolt 328
Jurjen, W. 104
Jurjensz, Pieter 90
Kaas- en Boterfabrieken, Nederlandsche Maatschappij van 284
Kallen, M.M. van der 286
Kalma, D. 99, 213
Kalverboer, gebroeders 143
Kammen, S.O. van 290
Kamp, Jan Harmensz 275
Kamstra, Tjalling Homme van 258
Karel V, keizer 17, 18
Karel Martel 15
Karel de Grote 14, 15
Karsten, Pals 108
Karstens, Ede 227
Katholieke Arbeiders Beweging, Utr. Diocesane Bond 260
Keestra, Y.R. 119
Keimpema, Worp 207
Kerling, E.W.F. 308
Keuning, G.P. 149, 291
Keuning, J. 291
Keuning, Tj. en D. 313
Keverling, metaalfirma 63
Keverling, P.S. 181
Keyert, Rienk 201
Keyser, Hendrick de 27
Keyser, Willem de 27, 164
Kiers, R. 120
Kijlstra, R. 29, 124, 259, 262, 306, 310
Kilsdonk, P.A.M. van 318
Kingma, familie 224
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Kingma, Ignatius van 112, 255
Kingma, J.T. 226
Kinnema, familie 98
Kinnema, Johannes 90
Kinnema van Scheltinga, Martha van 252
Klaarkamp, cisterciënzerklooster 261, 262, 299
Klases, Anderske 146
Klaver, A.F. 112
Klaver, S. 111
Klazes, Marijke 69
Klazinga, R. 74, 142, 290
Kleef, N. van 92
Kleffens, familie Van 257
Kleffens, Syds Klaases van 257
Kleffens-Botnia, familie Van 103
Klemrink, Jan 210
Klemrink-Wesselius, familie 210
Klijnsma, J.L. 318
Kloes, J.A. van der 91
Kloos, firma 318
Kloosterman, B. 249
Kloosterman, J.R. 295
Kloosterman, Simke 295
Kloot Meyburg, H. van der 133
Klumpkens 83
Knevel, E. en Th.R. 135
Knipscheer, H. 144, 180
Knock, Anton 295
Knol, R. 125
Knoop, Johann Hermann 241
Kock, Boele Christoffelsz de 93
Kocken, H.L.D. 317
Koelstra & Dölle, firma 142
Kok, J. de 32, 278, 284, 285
Kok, J.E. 101
Kok, J.J. 329
Kok, H.H. 165
Kokenbacker, Henricus 126, 129
Kol, firma 294
Koldijk 300
Koning, Jacob Cornelisz 291
Koo, N.P. de 217
Kooi, T. van der 143, 262, 295
Kooi, W. van der 213
Kooijstra, C. 113
Kooiman, Y.O. 160
Kool, G. en J. 91
Kool van Heerens 165
Koöperatieve Architecten Werkplaats 199, 202
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Koopman's, firma 63
Koopmans, K.H. 126
Kooreman, A. 303
Koornstra, H. 187
Koot & Wildeboer, betonbouw 235
Korenstra, H.H. 115
Koster, Gerard 76
Koster, Gheraert 243
Koster, firma R. 160
Kramer, H.H. 29, 30, 31, 34, 70, 126, 129, 145, 165, 173, 179, 186, 202, 203,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 230, 242, 248, 252, 263, 274, 280, 283, 298,
301, 307
Kramer, P.J. 72
Krijger, J.M. 174
Krijnsen & Co, W. 96
Krimpen, L. van 217
Kroes, F. 121, 125
Kroes, H. 181, 326
Kroes, J. 216
Krop, H. 241
Kropholler, A.J. 33, 146, 215
Kruizenga 186
Kruse, J.F. 174, 243
Kubbe, D. 288
Kuhlmann, familie 218
Kuiken, R. 119
Kuikstra, E. 98, 125
Kuiper, K. 267
Kuipers, F.H. 66
Kuipers, H. 98
Kuipers, Tj. 30, 32, 34, 116, 148, 162, 198, 219, 222, 261, 290
Kuipers, hereboer 98
Kuipers, aannemer 98
Kuipers-Siccama, familie 98
Kuse, J.F. 124
Lairesse, Gerard de 202
Lammerts, Marten 266
Lampe, familie 218
Lampe, M. 286
Lange, Jochem 201
Langemeyer, G.H.D. 218
Lanting, architect 181
Lauswolt, Jan Jansz 80
Lautenbach, S. 239
Leenderts, Grietke 237
Leeuwenberg, G.M. 33, 180
Lehmann-Menald, D. 218
Leichel, E. 73, 74, 257, 295
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Leij, J. van der 140
Leliënberg, Willem 323
Lenning, J. van 266
Leopold, H.J. 237
Lettinga, A. 138
Leur, H.C. van der 33, 90
Levoir, L. 91
Levy, Salomon 63, 329
Lewtha, Jel 83
Lieuwes, Dirck 78
Lieuwes, Gerrit 135
Lijnden, familie Van 79
Lijnden, Cornelia van 80
Lijnden, F.G.A.B. baron van 79
Lijnden, Reinhard baron van 79
Limburg Stirum, familie Van 248, 253
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Limburg Stirum-De Blocq van Scheltinga, familie 248
Limburg Stirum, Frederik Willem graaf van 311
Linden, Hendrik Antonius van der 134
Linstra, E.J. 312
Lion Cachet, C.A. 203
Liudger 15
Locaalspoorwegmaatschappij, Noord-Friesche 36, 55, 85, 112, 130, 132, 168,
231, 234, 289, 292, 297, 312
Lofvers, O. 158
Logeman 276
Logteren, Ignatius van 80
Lohman, gebr. 76
Lohman, N.A. 226
Lokhorst, J. van 93, 199, 201
Lonkhuyzen, P.H. van 183
Loo, Boudewijn van 204, 303
Loo, Catharina van 196
Loo, Damas van 205
Loo, P. van 113
Looman, W.F. 165
Looxma, Age Binses 263
Looxma, T.M.T. 241
Loré, Willem 127
Lous, Arjen 312
Lous, Jacob 68, 107, 183, 281
Lubach, Johan 196
Lubberts, Sicce 156
Lucas, Vincent 26, 78, 82, 85, 96, 104, 134, 148, 239, 241, 279, 306
Luden Anthz, Joh. 81
Lugtiens, Anna 244
Luiking, H. 150, 220, 253, 277
Luitjes, Albert 185
Lunia, Jan Teekes 229
Lunsingh Tonckens, J. 80
Lunter, P. 95
Lunteren, S.A. van 35, 80
lutheranen 18
Lutsens, Aede 283
Luyn, Jan van 129
Lycklama, familie 68
Lycklama, Ansckien van 164, 166
Lycklema, Suffridas 242
Lycklama à Nijeholt, familie 79, 81, 222
Lycklama à Nijeholt, Augustinus 60, 72, 79, 80
Lycklama à Nijeholt, J.A. 80
Lycklama à Nijeholt, Romelia Margaretha 166
Lycklama à Nijeholt, T.M. 80
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Lycklema à Nijeholt, T.M.F.M. 317
Lycurgus Sparta Combinatie LSC 285
Lykles, Claes 169
Maarschalkerweerd, M. 280
Maas Loos, J.P. 117
Maas & Zn, J. 326
Maasdijk, C. van 166
Maaskamp, J. 211
Maatschappij tot Exploitatie kruidenierswinkel Eigen Hulp 214
Mak, Geert 23
Manen, G.M. van 71, 97, 123, 149, 202, 246, 290, 323
Manger Cats, S.G. 317
Marcus, A. 216
Maris, J. 111
Marot, Daniël 204, 247, 311
Marswal, Petrus 266
Martena, Hessel van 136
Martena van Burmania, Duco 148, 328, 329
Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen, D. 212
Martens, G. 185
Martens, J.E. 200, 267
Martens, Pijter 71
Martin, familie 148
Mastenbroek, Pieter 282
Maximiliaan I, keizer 17
Meckema, Snelliger 126
Meckema, Hessel van 184
Meckema, familie Van 184
Meek, O.M. 32, 72, 80, 113, 115, 242, 245
Meenes, Kornelis 262, 289
Meer, Tj. van der 165
Meer, W.G. van der 110
Meer, molenmaker Van der 172, 237, 316
Meij, Maayke Hendriks van der 244
Meijer, A. 214
Meijer, E. 302
Meijer, J. de 323
Meijer, J.N.H. 248
Meijer, Hendrik 243
Meijer, M. 35, 96
Meijer, arts 186
Meijes, Meije en Wiebe 287
Meintema, D. 176, 213, 214, 216, 225, 306, 314
Meintema, K.D. 225
Meister, Johan 195
Melkproductenfabriek, Koninklijke Nederlandsche 88
Mellema, Herman 127
Mellema, J. 226
Mellema, Petrus 300
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Menalda, H.H. 205
Mendes da Costa, J. 215
Mengelberg, atelier F.W. 75, 76, 107, 122, 153, 164, 198, 219, 286, 317, 323
Mentz, A.B. 174, 309
Methardus 235
Metz, A.B. 302
Metz, J. 236
Metzelaar, J.F. 93, 203
Metzelaar, W.C. 155, 203
Meule, G.A. van der 97
Meulen, F.H. van der 212
Meulen, H.H. van der 70
Meulen, J. van der 138
Meulen, Tjibbe Gearts van der 101
Meulen, firma Fokke van der 114
Meurs, Henricus 174, 221
Mey, J.M. van der 217
Meylama, Mary Sybesdr 120
Meynderts, Cornelis 171
Meynerts, Willem 84
Middeldorp, A. 285
minderbroeders zie franciscanen
Minnema, familie 199
Minneman, Hans en Hendrik 92
Mittenreither, Johan 82
Mockema, Botte 108
Moer, A.J. van der 117, 158
Moer, Gobel 179
Mohrman, B.E. 160, 225
Molen, J.D. van der 123
Molen, S. van der 310
Molenaar, F.C. 237
Molenaar, Nic. 30, 34, 219, 280, 281, 282, 284
Molenaar, M. 29, 30, 175, 264, 328
Molkenboer, Th. 30, 91
Molkenboer, W.B.G. 217
Möller, Andreas 196
Monsma, familie 90
Monsma, Agge Jans 85, 296
Monsma, Sipke Jansz 93
Mulder, A. 125, 300
Mulder, B. 306
Muller, Christiaan 195
Mullier, P. 96
Munster, bisschop van 17, 58
Munster, bisschop zie ook Galen
Naber, C.F.A. 223
Nannes, Jantje 234
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Nannes, Hendrik 91
Nannes, Tetje 219
Napoleon 22
Nassau, zie ook Willem
Nassau, huis Van 19
Nassau(-Dietz), Friese huis Van 195
Nassau, Albertine Agnes van 247
Nassau, Frederik Hendrik van 247
Nassau, Johan Maurits van 134
Nassau, Johan Willem Friso van 247
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Nassau, Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV) 191, 196, 200, 204, 235, 281
Nassau(-Dietz), Willem Lodewijk van 19, 134, 191, 195, 204, 217
Nassau(-Dietz), Willem Frederik van 217
Nassau, Willem V van 201
Nauta, A. 32, 79, 164, 171, 176, 204, 317
Nauta, B. 168
Nauta, Gerben Jelles 162, 219, 281
Nauta, I. 216
Nauta, Jan Thomas 116
Nauta, Pieter 195, 200
Nauta, Roelof 210
Nering Bögel, gieterij 42, 111, 172
Nessingh, Pietje Pieters 282
Nestlé, firma 88
Neuhusius, Eduard 171
Neurenberg, Hans Falck van, zie Falck 200
Nicolai, A.C. 198
Nicolas, F. 161, 280
Nicolas, J. 83, 219
Nicolas, atelier F. 75, 198, 202
Niesten, P. 106
Nieukerken, J. van 80
Nieukerken, J.J. van 80
Nieukerken, M.A. van 80
Nieuwland, H. 147
Nieuwland, S.A. 314
Nieuwoldt, J.H. 195
Nijdam, J.R. 258
Nijhoff, Gerryt 229
Nijs, Jan van 92, 281
Nijsloot, P. 279
Nijsten, Barthold van 167
Nijsten, Johanna Maria van 167
Nijsten, Sophia Lucretia van 167
Nol, Rudolf 86
Nooitgedagt, firma 43, 62
Nooitgedagt, J.J. 176
Noorden, Claes 304
Noordendorp, J.E.G. 200, 204, 217
Noordhof, Harm 245
Noorman, H.J. 161, 245
nooteboom jan 91
Nooteboom, Jan 90, 91, 107, 200
Nooteboom, Sjouke 106, 108
norbertijnen (premonstratenzers) 15, 105, 116, 117, 141, 174, 298
Norel, H.J. 155
Norel, J. 157
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Noteman, Jacob 83, 99, 120, 140, 142, 148, 180, 196, 235, 266, 293
Obertin, Andreas 85, 173, 250
Obertin, Andreas en Nicolaas Rogier 141, 226, 256, 258
Obertin, Nicolaas Rogier 244
Ockinga, familie 96
Oddoz, Herman 196
Oeckelen, P. van 78, 175, 241, 316
Oeckelen & Zn, firma P. van 66
Oenema, Amelius van 164
Oenema, Ath van 123
Oenema, Catharina van 164
Oenema, Jaan 96, 269
Oenema, Jan 116
Oenema, Keimpe en Doutje van 68
Oenema-Cammingha, familie 314
Oerle, J.J.W. van 114
Offringa, E. 161
Offringa, P.B. 126, 231
Okma, H. 286
Olij, J. 284
Ommen, J. van 84
Ooiman, A. 216
Oostendorp 156
Oosterbaan, G. 312
Oosterhuis, J. 291
Oosterzee, Epeus 276-277
Oosterzee, familie 275
Oppedijk, S. 326
Oranje, Anna van 195
Osinga, familie Van 316
Osinga, D. 195
Osinga, N.J. 119
Osinga, Sybrandt van 26
Ostheim, Jel van 136
Ottema, Nanne 205, 210
Otten, J. 284
Otto, H. 115
Oud, H. 260
Ouderzorg, firma 146
Ouwendag 233
Overney, Petrus 69, 92, 144, 150, 168, 169, 175, 178, 188, 200, 224, 230, 233,
237, 254, 257, 269, 275, 293, 306, 319
Overwijk, B. 233
Ovitius van Abbema, Pibo 68
Oyen, Jacob van 151
Ozinga, K.F. 71, 126
P.T.T. 72
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Paaltjens, Piet 97
Pander, Pier 166, 217
Pars, Wiltje 140
Paulusz, Gerardus 135
Payaar, Gerrit 305
Peek & Cloppenburg, firma 214
Pelckum, Matthias van 164
Penaat, W. 281
Penning, firma W.F. 160
Peters, C.H. 30, 83, 101, 156, 181, 185, 203, 219, 302
Petit & Fritsen, firma 180, 252
Petri, Cunerus 201
Philips, firma 63, 113
Philips II, koning 18, 19, 204
Pias, Joseph 161
Piebes, Tjepke 324
Piers, Jelte 281
Pieters, Trijntje 309
Pijkstra, A. 329
Pijnacker, J. 186
Pippijn II 14
Piters, Claes 169
Plas, Pieter van der 311
Pletterij, firma De 285
Ploeg, schildersgroep De 185
Ploos van Amstel, J.J.A. 259
Poederbach, H.M. 90, 93, 94
Poelman, F.H. 33, 284
Poelstra, Attie Zeppe 130
Poggeman, Hermannus 201
Polonceau, Camille 42
Poortinga, J.L. 148
Popma, J. 235
Popma, Klaas 292
Popma, Vrouck van 307
Popma-Jaersma, familie 307
Poppe 76
Popta, familie 227
Popta, A. van 182
Popta, Henricus 206, 228
Por, J. 249
Post, K.R. 163
Posthuma, Pieter Pietersz 90
Posthumus, gebroeders 154
Posthumus, H. 147
Posthumus, O.R. 184
Postma, J.P. 91
Postma, J.P. 96
Pothoven, H.A. 74
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Poutsma, familie 275
praemonstratenzers zie norbertijnen
Prak, tegelschilder 139
Prakken, K.J. 80
Prins van Oranje, gieterij De 160
Prins, familie 242
Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (PEB) 188, 233, 303
Prummel, J. 214
Pyters, Jan 92
Raadsma, F. 321
Raamsdonk, J.C. 288
Rab, F. 302
Radboud 14
Radeker, Johannes 270
Radersma, J. 230
Radersma, P.J. 264, 319
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Reclair, F. 202, 280
Reederij tot Nut der Inwoners 71
Reenen, J. van 91, 212, 254, 294
Reiding, F.S. 115
Reijnders, Juntien 325
Reinalda, L. 33, 73, 154, 165, 198, 204, 282
Reiners, G. 84
Reinerus, klokkengieter 130, 161
Reisma, C. 195
Reisma, H.S. 79
Reitsma, C.S. 118
Reitsma, E. 32, 184, 198, 235
Reitsma, L. 316, 321
Reitsma, P.S. 283
Rengers, familie 328
Rennenberg 107
Reynes, Daniël 108
Rhenen, J. van 223
Rholfind, firma 219
Ribbing van Bork, firma 215
Riddersma, S. 66
Riele, firma wed. L. te 286
Riele, W. te 30, 75, 111, 198, 246, 256, 317, 326
Riemers, Johan 281
Riemers, Jelte, Pier en Johan 327
Rienks, A.H. 288
Rijpkema, H. 274
Rijpstra, G.H. 110
Ringia (Rinia), familie 84
Rinse, familie 184
Rintjes, Yge 103, 106, 107, 172, 178, 230, 237, 244
Ripperda, Jurjen 178
Ritzema, H.F. 254
Robles, Caspar di 18, 160
Rochefort, familie De 286
Roegholt, L.P. 218
Roels, Sijben 233
Rohling, firma 164
Rollema, P.J. 28, 279, 281, 283, 285
Rolsma, J.G. 259
Romein, J. 28
Romein, Th.A. 28, 29, 34, 66, 73, 107, 110, 114, 116, 158, 166, 192, 196, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 212, 217, 218, 229, 251, 268, 270 271
Roo & Zn, firma J.A. de 286
Roodbaard, L.P. 34, 70, 79, 80, 81, 116, 119, 137, 160, 167, 185, 217, 241, 248,
263, 298, 312, 318, 329
Roolvink, G. 111
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Roorda, familie 175, 259
Roorda, Carel van 145
Roorda, Fokel 168
Roorda, Frans van 279
Roorda van Genum, Frouck 234
Roorda, Harinck van 178
Roorda, Jan van 175
Roorda, J.B. 259
Roorda, Reynts 172
Roorda van Eisinga, Schelto Hessel 211
Roorda, Sixtus van 186
Roorda, Sybo van 142
Roorda, Watze van 175
Roosenburg, D. 33, 321
Rooswinkel, J.W. 286
Ropta, Cunera van 153, 230
Ropta, Kinsck van 306
Ropta, Worp van 230
Rosema, familie Van 184
Rosenberg, H. 136
Rouwkema, B. 241, 256
Rozenburg, firma 72
Ruige, K.I. 174
Runia, A.L. 82
Ruys, Mien 175
Rycles, Poulus 259
Rynghe, Aike 84
Rynghe, Doca van 84
Saagman, Wybe 119
Saegman, Roelof 76
Saksen, hertog Albrecht van 17, 58, 136, 191
Saksen, George van 17
Saksen, Hendrik van 17
Salverda, J.C.P. 320
Sandberg, R. 81
Sandberg van Boelens, B.W.T. 81
Sandberg van Boelens, H.H. 81
Scamozzi 28
Schaack, Adolph 91
schaatsenfabriek Frisia 177
schaatsenfabriek Nooitgedagt 176
Schaik, A.J. van 315
Scheenstra, F.W. 72
Scheenstra, W.A. 243
Scheepstra, firma L. 216
Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij 32, 159
Scheltema, Wopke van 234
Scheltinga, familie 79, 98, 259, 307
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Scheltinga, Catrijne van 186
Scheltinga, Jetske van 186
Scheltinga, Martinus van 183, 185
Schenck van Toutenburg 17, 262
Schenk, M.C. 75
Schepper, familie De 184
Schepper, A.G. de 167
Schepper, Abraham de 209
Schepper, Aemilius Josinus de 167
Schepper-Coehoorn van Scheltinga, familie De 167
Scheuer, J.C. 242, 280, 326
Scheuer & Zn, J.C. 172
Scheuer-Braams, Josina Wilhelmina 160
schieringers 16, 17, 136
Schiff, W.C. 103
Schik, Petrus Adriaanus 210
Schik, Remelia 231
Schilden, M.J. van den 260
Schimmel, Gerhardt 323
schippersvereniging Het Wakend Oog 309
Schnitger, Arp 279
Schnitger, Frans Caspar en Johan Georg 312
Scholten, O.A. 236
Schonck, P.W. 204, 247
Schonenborch, Johan 112, 121, 143, 145, 163, 184, 218, 267, 296
Schonenborch, Wolter 257
Schotanus, Bernardus 123
Schotanus, Christianus 123
Schots, Pieter Jacob 237
Schouwen, Albertus 273
Schretlen & Co, gieterij D.A. 303
Schreur, J. 126
Schröder, J.H. 67, 92, 146
Schuilenga, J.D. 124
Schuyneman, Hans Lourens 90, 92
Schwartzburg, Johan Michaell 196, 234, 306
Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg, familie 70, 77, 78
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, Georg Wolfgang van 116
Schwartzenberg, Johan Onuphrius 78
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, Isabella 78
Schwartzenberg, Johann Michaell 96
Seeger, J. 280
Seghebodi, klokkengieter 129
Semler, J.G. 165
Setten, D.H.F. van 102
Sickema, Sjouck van 315
Sickinga, familie 318
Sickler, J.H. 74
Sieckema, Tieth van 241
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Sijdsma, Jacob 119
Sijtsma, P.G. 254
Simon, stucwerker 210
Simon(sz), Franciscus 173, 250, 256
Simon(sz), Johan, Frans en Thomas 107, 149, 161
Simons, Menno 316
Singer, Jean Baptist 136, 201, 281, 324
Sinkel, Hermann 63
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Sinkel, J.M.A. 323
Sinkel, Joseph 63
Sinnema, W. 118
Sioerda, Biueck 150
Sipkis, Sibble 120
Sirtema van Grovestins, familie 164
Sitema, B.J. 313
Sixma baron van Heemstra, H.L. 274
Sixma van Heemstra, A.T.R. 298
Sjaerdema, Sicke 136
Sjoerds, F. 244
Skynner, Lancelott 301
Sleeswijk, S. 318
Sloterdyck, J.L. 212
Sloterdyck-Andreae 212
Sluis, familie Van der 167
Sluis, J.A. van der 167
Sluis, L.A. van der 185
Sluiter, D.J. 231
Smeding, Douwe Andries 105
Smilde, vetsmelterij 63
Sminia, familie Van 69, 319, 320
Sminia, A.J. van 69
Sminia, Cecilia van 258
Sminia, Hobbe Baerdt van 70, 141
Sminia, Maria van 165
Smit, R. 94
Smits, F.C. 195
Smitsen, Jan Willem 233
Smulders, L. 221
Solarno, Antonio 86
Sonnega, C. 214
Sonnema, firma F.J. 111
Sorgdrager, Pieter C. 171
Souren, Jos. 248
Speher, Sara 161
Spoorman, Johan 84, 271
Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), Hollandsche IJzeren 36, 55, 216
spoorwegen zie ook Locaalspoorweg, Staatsspoorwegen, Tram, Autobus
Springer, L.A. 35, 80, 103, 263
Staak, Ype 68, 74, 113, 127, 215, 235, 250, 251, 259, 289, 305
Staat der Nederlanden 265
Staatsbosbeheer 72
Staatsspoorwegen 55, 160, 216, 318
Stachouwer, Johan 265
Stachouwer, familie 266
Stania, Auck van 172
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Stania, Jeppe van 241
Stapensea, G. 32, 113, 123, 183, 215, 281, 284, 285, 325
Starckenborch Stachouwer, familie Van 265
Starkenborg Stachouwer, Tjarda van 266
Starmans, J. 223
Starmans, P. 232, 270
Statema, P. 119
Staten zie Friesland en Holland
Steen, klokkengieter 101, 262, 295
Steen, G. 98, 141
Steenhuisen & Zonen, K. 100
Steensma, firma 139
Steghe, Johan ter 68, 104, 125, 148, 149, 175, 200, 240, 269, 279, 296, 305
Stelmaker, Jurjen 127
Stephanus, klokkengieter 89, 122, 142, 314
Sternsee, Christoffel van 153, 230
Stevens, Gerard 296
Stinstra, Johannes 112
Stinstra, P. 134
Stinstra-Bangma, familie 112
Stockmann, Carel 284
Stoett, F. 123, 185, 197, 199, 203
Stoett, H.R. 29, 30, 79, 80, 134, 145, 203, 204, 205, 206, 212, 214, 215, 225,
248, 296
Stoffels, L. 259
Stoombootmaatschappij, Groninger-Leeuwarder 285
Storm van 's-Gravesande, E.C. 222
Straaten, C. van 326
Stracké, L.P. 160
Strak, R. 156
Straten, J.A. van der 160
Straten, W. van 88, 204
Stripe, scheepswerf De 120
Strümphler, Johannes Stephanus 196
Stuivinga, J. 115
Stuyvesant, Pieter 235
Suster van der Vegt 67
Swalue, Eylardus 201, 306
Swalue, Jacob 314
Swart, Frans Jurjen 228
Swart, Johannes Tjalling 172
Swart, Pieter de 200, 201
Swinderen, familie Van 221, 260
Switters 266
Sybel, Adam 224
Sybersma, Sybrandes 273
Sythama, Moedt van 261
Sytsma-Kuiken, Klaasje 78
Sytties, Antje 171
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Sytzama, familie Van 179
Sytzama, Anna van 116
Sytzama, D.J.V. van 116
Sytzama, W.H. van 185
Sytzama-Clant, familie 116
Tacitus 14
Tacoma, firma Johan 139
Taconis, familie 252
Tadema, familie 245
Tadema, J.M. 274
Talmastichting 301
Teernstra 77
Teijens, familie Van 79
Teijens, Oene van 79, 81
Telenga, drukkerij 31, 140
Telgenhof, H. 273
Tepe, A. 30, 76, 122, 153, 154, 323
Terpstra, A. 261, 266
Terpstra, D.J. 96
Terwischa, Eyso van 242
Themmen de Lang 69
Thiebbes, Claes 323
Thijsses, Akke 181
Thoden van Velzen 240
Thomas, Gerrit 279
Thomasz, Theunis 222
Thorbecke 22
Tiara, famile 183
Tichelaar, firma Koninklijke 224
Tichelaar, familie 224
Tieken, J. 301
Tielens, IJdt 178
Tijmstra, firma 184
Timmer 266
Timmerman, J. 110
Tjaarda zie ook Tyarda en Zyaerda
Tjaarda, familie 247, 261
Tjaarda, A. 107, 248
Tjaarda, Syds 261
Tjallings, Haye 101
Tjebbes, Albert 221
Tjebbes, Eite 250
Tjebbes zie ook Thiebbes
Tjessens, Ulbe 172
Tolhuis, Jan 263
Tonnema, firma 43, 278, 285
Torenbeek, L. 158
Tour van Bellinchave, G.M. du 148
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Tramweg Maatschappij, Nederlandsche 55, 216
Troelstra, P.J. 289
Tromp, K. 93
Tuijnhout, Wybo Hayoszoon 323
Tuinenga, J.A. 122
Tulleners, familie 218
Tutein Nolthenius, A. 202
Twentrop, F. 86
Twijnstra, Ulbe 63, 140
Tyaerda van Starkenborg, Bartel 85
Tyarda, Maria van 261
Tyarda, Tjaert 306
Unckel, Engelbertina Barbera 323
Unema, Janke van 85
UTD, firma 140
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Utrecht, bisschop van 15, 17, 30
Utrecht, Levensverzekeringsmaatschappij De 215
Valckenier, Johannes 137
Valk, A.J. 279
Valk, H.W. 111
Valk, W. 215
Veen, familie Van der 301
Veen, A. 283
Veen, A.T. van 110
Veen, H.G. van der 103
Veen, J. van der 91, 239
Veen, S. van der 314, 320
Veen, Y. van der 241
Veeninga, A.A. 291
Veenstra, G.J. 80, 91, 121, 188, 249, 271, 290, 291, 297
Vegelin van Claerbergen, familie 180
Vegter, J.J.M. 33, 93, 98, 107, 111, 115, 167, 177, 184, 208, 256, 275, 277,
280, 310
Velding, A. 31, 81, 99, 110, 290
Velding, J.C. 74, 182, 295
Veldman, Rika 166
Vellema, A.D. 311
Veltman, S. 33
Venstra, P. 266
Venstra, T. 33, 111, 237
Vereniging voor Evangelisatie 91
Vereniging tot Hulp aan Onbehuisden 72
Verhofstad, Matthijs 112
Verlaan, Th.G. 77
Vermaas, S.J. 220
Vermaten, Pieter 66
Vermeulen, J. 198
Vermeulen, firma W. 112
Vervou, Frederik 136
Vervou, Jan 134
Vesinus, Abraham 301
Vestdijk, Simon 156, 217
vetkopers 16, 17
Viersen, A.O. 261
Vierssen, familie Van 98
Vierssen, Jaeycke van 255
Vierssen, Willem van 202
Vietor, J.A. 103
Vincents, Bartold 279
Visser, familie 162
Visser, Anne Wiegers 162
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Visser, A.H. 145
Visser, A.N. 285
Visser, H. 301
Visser, M. 318
Visser, R.J. 286
Visser, T. 146, 218, 289, 323
Visser, U. 187, 188, 304
Visser 327
Visser's & Zn, firma 284
Vlasindustrie, Friesche maatschappij van 175
Vlaskamp, G.L. 35, 146, 217, 285, 299
Vlaskamp, L. 35, 263, 298
Vlieger, H. 138
Vliet, Elia Eliasz 187
Voetberg, J.R. 294
Volharding, firma De 149
Vonk, P. 213
Voorhoeve, S. 35, 80
Vos, H. de 274
Vos, H.A.M. de 107
Vos, J. 95
Vredeman de Vries, Hans 26, 207, 225
Vreugde, M. 166
Vriens, Bredase Betonmaatschappij 96
Vries, A.C. de 107
Vries, D. de 237
Vries, F. de 117
Vries, H.P.J. de 33, 198
Vries, J.M. de 153
Vries, J.S. de 107
Vries & Zn, K.E. de 177
Vries, P. de 33, 101, 160, 213, 272, 288
Vries, R.I. de 42, 111
Vries, T.D. de 254
Vrieze, P.L. de 127, 171, 320
Vrijman, J.A.W. 31, 32, 114, 240
Wadenoyen, M.A. van 285
Wageningen, familie Van 178
Wageningen, Gerard van 178
Wageningen, J.H.J. van 178
Wageningen, S.R.D. van 178
Waghevens, Cornelis 196
Waghevens, Jacob 252
Wal, J. van der 316
Walcke, Georg 210
Waling Dijkstra 303
Walinga, F. 176
Walinga, S. 85, 284
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Walta, familie 125
Walta, Catharina van 187
Walta, Frans Pieter 125
Walta, Hessel en Age 85
Walta, Tako van 282
Walta, Tyerck van 90
Wamel, C. van 144
Waning & Co, Kon. Rott. Cementsteenfabriek Van 43, 160
Warnerus, klokkengieter 297
Warnsinck, I. 29, 218, 281
Wartena, W. 141
Wasa, Zweeds koningshuis 301
Wassenaar, A.G. 252
Wassenaar, Tj. 271
Wassenaer van Twickel 160
Waterlander, architect 251
Waterleiding Gebied Leeuwarden, N.V. Intercommunale 96, 140, 222, 294
Waterschap Contributie Zeedijken 71
waterschap Heeg 83
Waterschap Oude Bildt 272
waterschap Zeedijken van Oostdongeradeel 311
Waterstaat, Ministerie van 29
Watkens, Syardus 131
Weener 247
Weerd, A. de 246
Weerman, J.B. 218
Wegewaert, Hendrik 128, 182, 239, 259, 318, 320, 323
Wegewaert, Willem 81, 112, 123, 243, 244, 256, 294, 321
Weide, J.D. van der 197, 198, 211, 273
Weijhrother, familie Von 218
Weiss, M. 107
Welderen, Odilia Amelia van 328
Welderen baron Rengers, B. van 274, 329
Welderen baron Rengers, M.Th. van 241
Welderen baron Rengers, S. van 328
Welderen baron Rengers, W.J. van 217, 329
Wellenbergh, P. 281
Welsing, A.G. 110, 284
Welvelde, Josina Suzanna van 329
Wendt, Eyso de 184, 185
Wennekers, H.J. 29, 30, 161, 180, 306
Wenthin, Johan 255
Werf, D.J. van der 102
Werf, G.H. van der 29, 95
Werf, J. van der 246
Werf, R. van de 231
Werff, scheepswerf Van der 95
Werff, P. van der 158
Werff, S. van der 266, 267
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Werktuigenfabriek Friesland 119
Wesseling, J. 90, 91
Wesselman van Helmond, A.P. 67, 272
Westerhuis, Suffridius 134, 136
Westra, G.W. 66
Westra, J.J. 175
Westra, J.H. 229, 316, 321
Westra, K.J. 140
Wiarda, familie 199
Wibbelink, R. 114
Wielen, G. van der 197, 202, 211, 212
Wielen, J. van der 218
Wielenga, F. 129
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Wierda, C.J. 32, 72, 73, 159, 252, 293
Wieren, G.R. van 71, 104, 149
Wiersma, familie 102
Wiersma, H. 326
Wiersma, J.E. 210, 215, 325
Wiersma & Brugman, bureau 194
Wiggerts, Auke 170
Wijbeling, M.R. 184
Wijckel, Frouk van 96
Wijk, Pytter P. van 264
Wijkmans, J.H. 225
Wijmenga, R.J. 175
Wijn, S. 32, 79
Wijngaarden, A.T. van 198
Wijs, W.K. de 110
Wildt, Hiob de 260
Wilhelmina, koningin 285
Willem II, graaf van Holland 301
Willem III, graaf van Holland 292
Willem IV, graaf van Holland 16, 70
Willem I (koning) 22, 204
Willem III (koning) 298
Willibrord 15
Willinge, J.A. 242
Willinge Prins, E. 242, 243
Willinge Prins, J.A. 242
Willinge Prins, P.L. 242
Wilsing, Aelcke Karstdr 123
Winkels, J.H. 180
Wissema, familie 84
Wissen, H.J. van 134, 143, 179, 273
Wit, Jan de 241
Wit, W.C. en K. de 293
witheren 87
Witte, J.Fr. 308
Witteveen, A. 33, 96, 99, 114, 198, 213, 276, 304
Witteveen, C.K. 83
Wobma Speelma, J.M. 212
Woerden, kaashandel Van 67
Wolters, A.J. 112
Woltman, J.D. 165
Woningbouw Achtkarspelen, Stichting 290
woningbouwvereniging Eigen Brood Bovenal 213
woningbouwvereniging Eigen Haard is Goud Waard 77
woningbouwvereniging Beter Wonen 114
woningbouwvereniging Werkmanslust 181
woningbouwvereniging Pierre Louis 309
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Woningstichting Smallingerland 262
woningstichting Stellingwerf 318
Woningvereeniging Leeuwarden 214
Wopckesz, Gerben 90
Worm, N.J. van der 266
Wou, Arent van 288
Wou, Geert van 68, 112, 117, 120, 121, 143, 144, 148, 149, 163, 167, 175, 183,
218, 225, 240, 245, 247, 267, 288, 296, 318
Wou, Geert II van 125, 134, 196, 218, 222, 269, 296, 305, 315
Wou, Johannes van 142
Wouda, D.F. 203, 221
Wouda, H., 121
Wouters, familie 252
Wouters, I.B. 283
Wouters, Beernt Wybes 282
Wybes, Biense 227
Wyboltsma, Tet 85
Wyckel, familie Van 98, 127, 311
Wykmans, J. 101
Wytses, Hylck 162
Xavéry, Jan Baptist 112
Ydema, J.M. 75, 76, 236, 276, 326
Ydema, S.Y. 83
Yges, Oeds 264
Ygrams, Hans 77
Ykema, familie 83
Ypey, A.L. 263
Ypey, Nicolaas 240, 263
Ypma, D.S. 73, 219
Ypma, L. 274
Ypma, N. 111
Ysenbeek, J.S. 312
Zaag, E.E. van der 102
Zael, Goebel 89
Zandstra, L. 218
Zee, G. van der 121, 320
Zee, M.D. van der 115
Zeehandels- en Houtkopersvereniging 158
Zeepkat, W. 222
Zeper, Jan 210
Zeyl, L. 203
Zijlstra, H. 135
Zondag, H.A. 33, 73, 185, 186, 235
Zuidema, J. 204, 205, 217
zuivel zie ook Melk en Coöperatieve
Zuivel Export Vereeniging Frico, Friesche Coöperatieve 63
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Zuivelfabriek Achlum 63
zuivelfabriek Bartlehiem 328
zuivelfabriek Damwoude 63
zuivelfabriek De Eendracht 141
zuivelfabriek De Hem 176
zuivelfabriek De Harste 290
zuivelfabriek De Toekomst 262
zuivelfabriek Dokkumer Wâlden en Omkriten 104
zuivelfabriek Freia 63, 301
zuivelfabriek Hollandia 88, 95
Zuivelfabriek Lioessens 63
zuivelfabriek Lollum 222
zuivelfabriek Nestlé 88
zuivelfabriek Normandia 278
zuivelfabriek Oldeboorn 69
Zuivelfabriek Reduzum 63
zuivelfabriek Tzummarum 297
zuivelfabriek Warga 63
Zundendorp, L. 301
Zwaagstra, M. 233, 252
Zwaagstra jr, M. 233
Zwage, R. 244
Zwart, J. 71, 97, 116, 123, 149, 202, 323
Zwart, H. 144
Zwarts, S.H. 32, 248, 293
Zweege, Jacob ten 224
Zwolle, Hendrick Hansen van 92
Zyaerda, Paerck 303
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Verantwoording van de afbeeldingen
Foto's
Alle foto's zijn vervaardigd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ),
met uitzondering van die gemaakt door:
Flying Focus, Castricum: p. 45, 47, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 87, 131, 151, 166,
171, 175, 192, 221, 227, 265, 275, 278, 287, 292, 328.

Plattegronden en opmetingstekeningen
B. Stamkot, Cart. Buro MAP, Amsterdam: achterschutblad, p. 11, 88, 105, 132, 152,
163, 190, 279, 322.
R.G. Bosch van Drakestein, Utrecht: p. 136 (naar tekening architectenbureau Bosch
van Drakestein 1999), 147 (naar tekening W.J. Berghuis 1987), 164 (naar tekening
Gemeentewerken Heerenveen 1976), 178 (naar tekening architectenbureau Bosch
van Drakestein 1997), 228 (naar tekening architectenbureau J. Grunstra, Bolsward
1971), 299 (naar tekening A. Baart jr., Leeuwarden 1955), 300 (naar tekening W.J.
Berghuis 1983).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (getekend en naar eigen waarnemingen
bijgewerkt door B.H.J.N. Kooij): p. 85 (naar tekening S.G. Walinga, Sneek 1941;
W.J. Berghuis 1955), 89 (naar tekening A. Baart jr., Leeuwarden 1955), 100 (naar
tekening RDMZ; W.J. Berghuis 1955; gemeentewerken Tytsjerksteradiel 1972), 132
(naar tekening Stichting ‘Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland’ 1997), 147
(naar tekening W.J. Berghuis 1979), 149 (naar tekening W.J. Berghuis 1981), 154
(naar tekening W.J. Adema, Franeker 1979), 162 (naar eigen opmeting), 184 (naar
tekening W.J. Berghuis 1984), 193 (naar tekening A. Baart jr., Leeuwarden 1961),
261 (naar tekening W.J. Berghuis 1982), 310 (kerk naar bouwtekening uit 1911,
toren naar tekening W.J. Berghuis 1981), 322 (kerk naar tekening G. de Hoog Hz.
en L. Reinalda 1936, toren naar tekening Gemeentewerken Workum 1957), 323 (naar
tekening A. Baart sr. 1946; A. Baart jr. 1955).
H.F.G. Hundertmark, Oss: p. 197 (naar tekening van P.J.H. Cuypers ca. 1880 en
eigen waarnemingen), 201 (naar tekening ingenieursbureau M.U.G. en eigen
waarnemingen, periodisering i.s.w. met L. van der Laan).

Historische topografische afbeeldingen
J. Kuyper, Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen, Leeuwarden 1866
(reproductie Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam): voorschutblad.
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J. Blaeu, Tonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden, Amsterdam 1649
(reproductie RDMZ): p. 20.
I. Tirion, Hedendaagse of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
Amsterdam 1740 (reproductie RDMZ)., p. 18.
Frieswijk, Johan e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995,
Amsterdam/Meppel 1998., p. 16.
Gemeentearchief Leeuwarden, p. 21, 189.
Fries Museum Leeuwarden, p. 21.
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