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VOORWOORD 
 

 

Deze bouwhistorische opname met waardestelling is gemaakt in het 

kader van de Post HBO-opleiding Bouwhistorie, Restauratie en 

Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht.  

 

Onderwerp van de opname is het kerkgebouw van de Gemeente van 

Gedoopte Christenen met bijbehorende kosterswoning te Franeker.  

 

De opnames van het gebouw zijn gedaan tijdens verschillende 

bezoeken aan het pand in de periode mei – december 2013. Een 

oriënterend archiefonderzoek is door de auteur uitgevoerd in de 

archieven van de Gemeente van Gedoopte Christenen Franeker en 

Tresoar te Leeuwarden.  

 

De in dit rapport opgenomen tekeningen zijn door de auteur 

vervaardigd ten behoeve van de bouwhistorische opname en 

uitdrukkelijk niet bedoeld voor enige andere toepassing. 

 

Voor het bieden van de mogelijkheid om onderzoek te doen naar hun 

pand en hun hulp bij de totstandkoming van deze rapportage dank ik 

het bestuur van de Stichting tot Behoud Monument van Gedoopte 

Christenen Franeker. 

 

In het bijzonder wil ik mw. A. Veltman bedanken voor het  leggen van 

het eerste contact waardoor het idee ontstond om bouwhistorisch 

onderzoek te gaan doen, en het naderhand verstrekken van diverse 

informatie. Ook wil ik mw. S. Veltman bedanken voor haar hulp en de 

hartelijke ontvangst in het pand. 

 

Kimswerd, 14 januari 2014 

 

Rutmer Mekenkamp 
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HOOFDSTUK 1:  SAMENVATTINGEN 
 

1.1 Samenvatting bouwgeschiedenis 

 

Het op het eerste gezicht negentiende-eeuwse pand waarin de kerk 

van de Gemeente van Gedoopte Christenen Franeker is gevestigd 

blijkt een bouwgeschiedenis te hebben die wellicht begint in de 

zestiende eeuw. Het pand werd oorspronkelijk gebouwd als mouterij 

op een achtererf en tot in het midden van de zeventiende eeuw als 

zodanig gebruikt. Toen het werd gekocht door één van de drie 

Doopsgezinde stromingen die de stad Franeker toen rijk was werd 

het gebouw omgebouwd tot vergaderplaats die in de eerste decennia 

van haar bestaan een verborgen leven moest lijden. Door 

samenvoegingen van verschillende Doopsgezinde groepen ontstond 

een grote Verenigde Gemeente die in het derde kwart van de 

achttiende eeuw toe was aan een volwaardige en voldoende ruime 

kerk. Het gebouw werd uitgebreid en een compleet kerkinterieur 

werd in de nieuwe kerkzaal aangebracht. Na de realisatie van een 

nieuw kerkgebouw werd de kerk aan de Zilverstraat in 1864 verkocht 

en kon de eerste Baptistische kerk van Friesland zich in het gebouw 

vestigen. Het gebouw werd een belangrijke uitvalsbasis voor de 

verspreiding van de leer van de Baptistische kerk. Het doopvont dat 

al snel in de kerkzaal werd gebouwd werd door vele gemeenten 

gebruikt voor hun doopdiensten. Zelfs vanuit Amsterdam-Noord 

kwam men naar Franeker toe. Aan het eind van de vorige eeuw 

werden vele esthetische veranderingen aan het interieur van de kerk 

aangebracht. De kosterswoning werd gemoderniseerd en in veel 

mindere mate geldt dit ook voor de kerk. Hierdoor is de in het pand 

aanwezige historische gelaagdheid grotendeels aan het oog 

onttrokken. 

 

1.2. Samenvatting  waardestelling 

Het pand aan de Zilverstraat 46 is een beschermd Rijksmonument en 

het ligt in het beschermd stadsgezicht. Bij deze bouwhistorische 

opname is een interne waardestelling voor het pand gemaakt. In 

stedenbouwkundig opzicht heeft het pand een hoge 

monumentwaarde, omdat de positionering zeer karakteristiek is voor 

een (voormalige) Doopsgezinde Vermaning. Bovendien zijn er in de 

stad nog maar weinig zelfstandige panden gelegen op 

achterterreinen die uitsluitend via een steeg bereikbaar zijn. Het 

achttiende-eeuwse kerkinterieur is nog grotendeels intact en heeft 

daarom een hoge monumentwaarde. Moderne afwerklagen 

onttrekken veel van de historische afwerkingen en constructies. Deze 

afwerkingen hebben daarom een indifferente monumentwaarde. In 

het woonhuisdeel overheersen de moderne lagen zo dat daar met 

het gedane onderzoek geen objectieve waardestelling van de indeling 

kan worden gemaakt.  

 

1.3 Samenvatting advies 

 

Bij het doen van de opnames ter plaatse is gebleken dat veel van de 

historische constructies en materialen aan het zicht onttrokken 

worden door moderne afwerklagen, zoals voorzetwanden en 

gipsplafonds. Wanneer dergelijke lagen tijdens een toekomstige 

restauratie deels of geheel verwijderd worden dan biedt dit een 

goede mogelijkheid om aanvullend bouwhistorisch onderzoek te 

verrichten. 

Het oriënterende archiefonderzoek biedt nog aanknopingspunten 

voor diepgaander onderzoek. Hieruit zou meer duidelijkheid kunnen 

komen over de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebouw als 

mouterij en de functieverandering tot kerkgebouw.   
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HOOFDSTUK 2:  BOUWGESCHIEDENIS 
 
2.1 Algemene inleiding: Doopsgezinde schuilkerken 

 

Bij mijn eerste bezoek aan de onderzoekslocatie was ook kunst- en 

architectuurhistoricus Peter Karstkarel aanwezig. Hij noemde het 

gebouw in goed Snekers “de skúlerigste skúlkerk van Friesland”, omdat 

zeer weinig mensen er van op de hoogte zijn dat in dit onopvallende 

pand een kerk gevestigd is. Wat was de aanleiding voor de 

Doopsgezinden, die van het pand een kerk maakten, om deze zo te 

verbergen? 

 

De vrijheid van godsdienst zoals wij die nu kennen bestaat eigenlijk nog 

niet eens zo lang.  In Nederland is deze in 1848 vastgelegd in artikel 6 

van de grondwet. Sinds de opkomst van het christendom was de Rooms 

Katholieke kerk eeuwenlang de enige christelijke kerk, maar aan het 

begin van de zestiende eeuw veranderde dat. Het protestantisme kwam 

op en voor de Noordelijke Nederlanden betekende dit dat de 

Nederduits Gereformeerde Kerk rond 1570 de enige officiële kerk 

werd. In de Unie van Utrecht (1579) werd in artikel 13 de 

“gewetensvrijheid” vastgelegd, waardoor het toegestaan was om op 

godsdienstig gebied te denken wat men wilde, maar de kerkgebouwen 

van andere kerkgenootschappen, waaronder de Doopsgezinden, 

mochten niet aan de openbare weg staan of van buitenaf als kerk 

herkenbaar zijn
1
. Daarom hielden zij hun bijeenkomsten op min of 

meer geheime plekken in woningen en pakhuizen in de steden en 

schuren op het platteland. Deze plaatsen groeiden uit tot huis- en 

schuurkerken die vaak schuilkerken worden genoemd. De 

Doopsgezinden spreken van “Vermaningen” en in oude teksten komt 

vaak de benaming “Vermaanhuis” voor. Vooral in de tijd vlak na de 

reformatie kwam het nog voor dat Doopsgezinden werden vervolgd, 

maar in de loop van de tijd was dat eigenlijk niet meer het geval. Ze 

werden vanaf 1651 gedoogd
2
 en konden relatief ongestoord hun geloof 

belijden, zij het in besloten kring. In Franeker werden in 1611 

bouwplannen voor een Doopsgezinde Vermaning nog met geweld 

tegengehouden op last van Provinciale Staten
3
. Niet veel later werden 

                                                 
1
 Steensma (2013) p. 50 

2
 Steensma (2013) p. 50 

3
 Blaupot ten Cate (1839) p. 145 

rondom in de provincie vermaningen gebouwd. In 1665 hadden de 

Staten van Friesland dringend behoefte aan een grote som geld om 

oorlogsschepen uit te kunnen rusten. Bij de rijke doopsgezinden werd 

een lening aangegaan van 500.000 gulden
4
. Toen in het “rampjaar” 

1672 opnieuw een dergelijke som geld werd geleend kreeg de 

Doopsgezinde gemeenschap in Friesland in ruil hiervoor onder andere 

vrijheid van godsdienst. De term schuilkerk is voor de meeste 

Doopsgezinde Vermaningen dus eigenlijk niet geheel correct. 

Desondanks bleven Doopsgezinde Vermaningen er nog lange tijd als 

schuilkerk uitzien. De onderzochte kerk in Franeker stamt nog net uit de 

tijd waarin er geen godsdienstvrijheid bestond en heeft daarom de 

typerende situering op een achterterrein aan een smal steegje met het 

uiterlijk van een klein pakhuis.  

  

                                                 
4
 Blaupot ten Cate (1839) p. 176 
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2.2 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Zilverstraat 46 te Franeker. Deze straat 

werd in de zeventiende eeuw ook wel Ooster Molenstrate genoemd 

omdat deze naar de Oostermolen op de Molepôlle liep. De Zilverstraat is 

een deel van de dertiende-eeuwse gracht die rondom de middeleeuwse 

stad liep. Aan de achterzijde grenst het pand aan het Noorderbolwerk 

dat aan het eind van de zestiende eeuw aan de noordoostkant van de 

stad werd aangelegd, samen met de singel, wallen en een aantal 

stadspoorten
5
. De bebouwing van de strook tussen de gracht en de 

singel is van oudsher voornamelijk aan de straatzijde geplaatst en vrijwel 

aaneengesloten met op een paar plaatsen stegen naar de 

achterterreinen. De nokrichting van de huizen is haaks op de as van de 

weg. Achter veel van de panden komen diepe tuinen voor die tot aan 

het Bolwerk lopen. In het gebied rondom het onderzoekspand is op 

historische kaarten een lichte concentratie in de bebouwing te zien die 

deels op het Bolwerk gericht is. In de huidige situatie komt dit niet meer 

voor. Het te onderzoeken pand is één van de weinige panden die aan de 

oostkant van de stad direct aan het Bolwerk grenzen, maar in 

tegenstelling tot de zeventiende-eeuwse bebouwing op deze plek is dit 

de achterkant van het gebouw. 

                                                 
5
 Stenvert e.a. (2000), p.131 

 
  

Afbeelding 2.1: 
Braun en Hogenberg, 
omstreeks 1600 
Kaart Tresoar 

Links: Afbeelding 2.4: 
Schotanusatlas, 1664 
Kaart Tresoar 
 
Rechts: Afbeelding 2.5: 
De Wit, circa 1695 
Kaart Tresoar 
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Links: Afbeelding 2.2: 
Pieter Bast, 1598 
Kaart Rijksmuseum 
 
Rechts: Afbeelding 2.3: 
Blaeu, 1649 
Kaart Tresoar 

Links: Afbeelding 2.6: 
Kadastrale minuut 1832 
Kaart Tresoar 
 
Rechts: Afbeelding 2.7: 
Netteplan 1887 
Kaart Tresoar 
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2.3 Bouwgeschiedenis 

 

2.3.1 Bouwgeschiedenis 

 

Aan de hand van divers bronnenmateriaal kan de volgende 

gebruiksgeschiedenis van het pand worden vastgesteld. Zoals uit het 

overzicht blijkt is de gebruiksgeschiedenis van het pand nauw verweven 

met de kerkgeschiedenis van achtereenvolgend de Doopsgezinde en 

Baptistische kerk in Friesland: 

 

Fase 1: Mouterij 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat het pand een voormalige mouterij is
6
.  

Uit deze periode is weinig archiefmateriaal voorhanden. Op de kaart van 

Pieter Bast uit 1598 is bebouwing zichtbaar in het gebied waar de 

huidige kerk staat. Het is niet duidelijk wat de exacte positie van het 

pand is. De kaarten van Braun en Hogenberg,  Blaeu, Janssonius, De Wit 

en Schotanus die omstreeks dezelfde tijd of later vervaardigd werden, 

laten een heel ander beeld van het gebied zien, waarbij veel minder 

bebouwing aanwezig is. 

In de proclamatieboeken van het Nedergerecht Franeker is terug te 

vinden dat Pieter Claesz die van beroep ‘moutmaecker’ was, in 1611 een 

‘malterije’ aankoopt aan de Ooster Molenstrate
7
. Deze benaming wordt 

op de kaarten van Blaeu gebruikt voor de huidige Zilverstraat. Na het 

overlijden van Pieter Claesz. in 1655, wordt dit pand geveild
8
. Dit zou de 

mouterij kunnen zijn die rond die tijd in gebruik genomen werd als 

vergaderruimte voor één van de drie Doopsgezinde groepen die in en 

rond Franeker ontstonden door onderlinge twisten. Elk van die 

stromingen had zijn eigen vergaderplaats. 

 

Fase 2: Doopsgezinde vergaderplaats (vermaning) 

Rond 1665 waren drie Doopsgezinde groepen bekend waarvan de 

grootste bijeenkwam in een voormalige mouterij aan de Zilverstraat
9
. 

 

In de loop van de zeventiende eeuw gingen verschillende groepen 

samen en vormden zo de Verenigde Vlaams-Friese-Waterlander en 

                                                 
6
 o.a. Mulder (1892) p. 8-9, Bakker (1985) p. 18 

7
 Archief Nedergerecht Franeker, fiche 1768/2 fol. 76 v. / 92 v. 

8
 Archief Nedergerecht Franeker, fiche 1771/3 fol. 135 v. 

9
 Mulder (1892) p. 8-9 / Bakker, A.H. e.a. (1985) p. 18 

Hoogduitse gemeente of kortweg Verenigde Gemeente. Zij maakten 

gebruik van het gebouw aan de Zilverstraat
 10.

. 

 

In 1711 wilde de Verenigde Gemeente verbeteringen aanbrengen aan 

het gebouw maar dat werd door de Gedeputeerde Staten van Friesland 

verboden
11

. 

 

In 1762 sloten ook de Oude-Vlamingen zich als laatste nog zelfstandige 

gemeente in Franeker  aan bij de Verenigde Gemeente
12

. In hetzelfde 

jaar werd de gemeente uitgebreid met de leden van de gemeente in het 

nabijgelegen Tzummarum
13

 en kort daarop voegden ook de kleine 

gemeenten uit de omgeving en afzonderlijk wonende leden zich bij de 

Franeker gemeente
14

.  

 

Door de Vrijheid van Godsdienst die in 1848 officieel werd vastgelegd in 

de Grondwet, besloot men voor het eerst zelf een nieuwe kerk te 

bouwen. De nieuwe grotere Vermaning aan de Voorstraat werd in 1864  

in gebruik genomen
15

. Het pand aan de Zilverstraat werd daarom op 12 

mei 1864 verkocht aan koopman Pieter Jurjens Waardenburg
16

 

 

Kort daarvoor, op 24 april 1864,  kreeg de Oost-Friese 

baptistenpredikant Peter Johannes de Neui toestemming van de 

Doopsgezinde predikant, om te preken in de kerk die toen nog 

eigendom van de Doopsgezinden was
17

. 

 

Fase 3: Baptistische kerk (gemeente van Gedoopte Christenen) 

De Neui kwam het daarop volgende jaar verschillende keren terug uit 

Oost-Friesland om in de dienst voor te gaan. Pieter Waardenburg 

verhuurde het kerkgebouw aan De Neui
18

 waarmee het de eerste 

Baptistische kerk van Friesland werd, door de Baptisten “kapel” 

genoemd. 

                                                 
10

 gameo.org 
11

 Mulder (1892) p. 8-9 / Bakker, A.H. e.a. (1985) p. 18 
12

 Blaupot ten Cate (1839) p. 191 
13

 Blaupot ten Cate (1839) p. 193 
14

 Mulder (1892) p. 8-9 / Bakker, A.H. e.a. (1985) p. 19 
15

 www.delytsestreek.nl 
16

 Wumkes (1912) p.154 
17

 De Neui (1864-1871) pp.6-7 
18

 Wumkes (1912) p.154 
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Met behulp van een voorschot van Nicolaas Philippus Roorda werd het 

gebouw op 8 oktober 1864 aangekocht voor het bedrag van ƒ1725,-
19

.  

 

Op 17 mei 1865 verhuisde dominee De Neui met zijn gezin vanuit Oost-

Friesland naar Franeker
20

 waar hij de woning betrok die aan de kapel 

verbonden was
21

. 

 

In juni 1871 vertrok het gezin De Neui naar Amerika. Er stond toen nog 

een schuld open bij Nicolaas Roorda voor de aankoop van de kapel. 

Voor de afbetaling daarvan werd vijfhonderd gulden geschonken door 

de Duitse “broeder” Johann Gerhard Oncken die in 1834 de eerste 

Baptistengemeente op het Europese vasteland had gevestigd
22

. 

 

Uit de rekeningboeken van de Doopsgezinde gemeente blijkt dat er in 

ieder geval aan het begin van de negentiende eeuw al sprake is van een 

kosterswoning
23

. 

 

Tussen 1961 en 1989 werd de kosterswoning bewoond door kosteres 

mw. Tj. Kuperus. Na haar overlijden werd de taak van koster 

overgenomen door haar zus mw. H. Hoekstra-Kuperus. Zij woonde van 

1990 tot haar overlijden in 2005 in de woning. 

 

In de loop van de jaren slonk het aantal leden tot er in 1970 nog slechts 

een handvol leden waren. Na een opleving rond 1980 nam het aantal 

weer af totdat uiteindelijk in 2012 het laatste lid overleed
24

. Sindsdien is 

de kerk niet meer gebruikt. Om het gebouw te kunnen behouden en 

beheren is door de families van de laatste twee kerkleden de Stichting 

tot Behoud Monument van Gedoopte Christenen Franeker opgericht. 

De kosterswoning wordt nog wel bewoond door één van de 

bestuursleden van de stichting.  

 

 

 

 

                                                 
19

 De Neui (1864-1871) p.8 / Afschrift koopovereenkomst (1864) 
20

 De Neui (1864-1871) p.8 
21

 Wumkes (1912) p.155 
22

 Wumkes (1912) p.159 
23

 Archief Tresoar 
24

 Zondag (2013) 

2.2.3 Bouwgeschiedenis 

 

Bij het uitvoeren van deze bouwhistorische opname is gebleken dat het 

onderzoeksobject mager gedocumenteerd is in de archieven. 

Historische tekeningen of bestekken zijn niet voorhanden, met 

uitzondering van een gedeeltelijke plattegrondtekening ten behoeve 

van de bouwaanvraag voor het toilet, waarvan de nauwkeurigheid en 

dus de betrouwbaarheid twijfelachtig is. Wel zijn er in de literatuur een 

aantal beschrijvingen van het pand die geholpen hebben bij het 

interpreteren van de waarnemingen ter plaatse. In bijlage C zijn een 

aantal van de historische gebouwbeschrijvingen terug te lezen.  

 

Het gebruiksoverzicht in  voorgaande paragraaf maakt duidelijk dat de 

oorspronkelijke functie van het onderzoekspand een mouterij was. Door 

het onderzoek ter plaatse blijkt dat deze mouterij kleiner was dan het 

huidige gebouw. In het metselwerk van de linker zijgevel is een 

duidelijke driedeling zichtbaar.  

Het eerste deel is het woonhuisgedeelte dat iets breder is dan het 

achterliggende kerkgedeelte. Ter plaatse van beide hoeken zijn klezoren 

aangebracht in de koppenlagen. Dit duidt er op dat dit gedeelte als 

zelfstandig volume gebouwd is. De klezoren lopen niet door tot aan de 

goot, maar stoppen ter hoogte van de onderdorpels van de vensters op 

de verdieping. Ook zijn er per bouwlaag verschillende soorten baksteen 

toegepast.  

Afbeelding 2.8: 
Schema bouwdelen 
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Mogelijk is dit gedeelte oorspronkelijk lager geweest, één of anderhalve 

laag met kap. Het bovenste deel van de gevel kan ook vervangen zijn, 

bijvoorbeeld toen de functie van het gebouw veranderde. Aan de 

verschillende baksteensoorten is duidelijk te zien dat er 

vensteropeningen gewijzigd en zelfs geheel dichtgezet zijn.  

 

Het vermoeden dat het woonhuisdeel als zelfstandig volume werd 

gebouwd wordt aan de binnenzijde van het gebouw bevestigd. De 

balklaag van de verdieping blijkt sterk af te wijken van de 

verdiepingsbalklaag in het kerkgedeelte, maar ook van de zolderbalklaag 

van zowel de kerk als het woongedeelte. De doorsnede van de balken 

en de hart-op-hart-maat zijn forser maar het meest opvallend is de 

overspanningsrichting die haaks staat op die van de overige balklagen. 

De balklaag ligt hier namelijk op in de voorgevel en de stenen scheiding 

tussen woonhuis en kerk terwijl de overige balklagen overspannen 

tussen de zijgevels. De stenen scheiding kan niet anders dan de 

oorspronkelijke achtergevel zijn. Het metselwerk van het tweede deel is 

uitgevoerd in een kleinere baksteensoort die ook een andere kleur 

heeft. Ongeveer halverwege het kerkgedeelte is een 

verticale bouwnaad in het metselwerk aanwezig. Rechts van de naad 

zijn opnieuw klezoren zichtbaar die er op duiden dat hier een 

beëindiging in het metselwerk heeft gezeten: een nieuwe achtergevel. 

 

 

Links van de bouwnaad beginnen de strekkenlagen van het derde deel 

met drieklezoren.  De toegepaste baksteen is weer wat groter dan in het 

tweede deel waardoor geconcludeerd kan worden dat hier opnieuw een 

uitbreiding heeft plaatsgevonden. Doordat de rechter zijgevel volledig 

bepleisterd is met cement en de gevels aan de binnenzijde voorzien zijn 

van verschillende afwerklagen was het tijdens de opname niet mogelijk 

om na te gaan of de driedeling ook in de rechter zijgevel aanwezig is, 

maar dit lijkt wel waarschijnlijk. Op basis van de aanwezigheid van twee 

rijen klezoren in combinatie met een wat forsere appelbloesemsteen in 

het eerste deel, één rij klezoren met een kleinere gele steen in het 

tweede bouwdeel en drieklezoren in het derde deel kan geconcludeerd 

Afbeelding 2.9 en 2.10: 
Bouwdeel 1: Klezoren in 
het metselverband ter 
plaatse van de voorgevel 

Links: Afbeelding 2.11 en 
2.12: 
Bouwdeel 1: Klezoren in 
het metselverband ter 
plaatse van de scheiding 
met bouwdeel 2 
 
Rechts: Afbeelding 2.13: 
Scheiding tussen 
bouwdelen 2 met 
klezoren en 3 en met 
drieklezoren 
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worden dat de bebouwing gestart moet zijn aan de voorzijde (deel één) 

en dat er twee maal een uitbreiding naar achteren heeft plaats 

gevonden (delen twee en drie).  

Doordat de Verenigde Gemeente in 1762 werd uitgebreid met leden 

van verschillende andere gemeenten uit de omgeving is het 

waarschijnlijk dat er behoefte ontstond aan een grotere kerkzaal.  In het 

rekeningenboek van de periode 1760 – 1815 wordt in 1760 melding 

gemaakt van uitgaven voor verschillende bouwactiviteiten, maar in de 

periode 1771-1773 wordt nog veel meer geld uitgegeven. Onder andere 

aan timmer-, metsel- ijzer-, en schilderwerk en glaasmaken. Het draaien 

van de pilaren in de vermaning wordt zelfs expliciet vermeld. Hiermee 

kan met zekerheid worden geconcludeerd dat de kerk in deze periode 

werd uitgebreid. 

Dit gegeven past heel goed bij deel drie dat gedateerd kan worden in de 

achttiende eeuw. Na 1730 werden klezoren nagenoeg niet meer 

toegepast. De eerste twee bouwdelen zijn dus waarschijnlijk ouder.  

Gezien het feit dat bouwactiviteiten voor Doopsgezinde kerken lange 

tijd niet werden toegestaan, in 1711 werd de toen gewenste verbetering 

van de kerk nog verboden door Gedeputeerde Staten van Friesland
25

, is 

het waarschijnlijk dat het tweede bouwdeel al voor 1665 aanwezig was 

als onderdeel van de mouterij. Op basis van het kleine formaat van de 

steen zou dit deel aan het begin van de zeventiende eeuw gedateerd 

kunnen worden en het woonhuisdeel met zijn grotere formaat nog in 

het eind van de zestiende eeuw.  

 

De balklaag van de verdiepingsvloer / galerij in de kerkzaal lijkt in één 

keer te zijn aangebracht. Alle balken liggen in de linker zijgevel op losse 

sleutelstukken met gelijke profilering. Dat moet logischerwijs bij de 

vergroting in 1771-1773 gebeurd zijn. Mogelijk is de verdiepingsvloer 

van het toen al bestaande bouwdeel twee bij de uitbreiding aangepast 

aan de nieuwe situatie.  Omdat het grootste deel van de huidige kerk in 

bouwdeel drie ligt, kan de galerij niet ontstaan zijn door in de 

verdiepingsvloer van de mouterij een vide te maken. De galerij moet dus 

“origineel” in de nieuwe kerkzaal gemaakt zijn.  

In de beschrijving van “de Kerk der Doopsgezinden” in de 

Tegenwoordige Staat van Friesland uit 1786 worden al banken 

benoemd: “…  wanneer men tegen de Zuidoostelyken muur den 

predikstoel, en ter wederzyden de Twaalf-mannen-bank heeft. Boven 

                                                 
25

 Mulder (1892) p. 8-9 / Bakker, A.H. e.a. (1985) p. 18 

de zitbanken, aan de overige muuren, vindt men hangzolders, die op 

net gewerkte pilaren rusten.” 
26

 Mogelijk zijn dit de huidige vaste 

banken al. 

Uit de omschrijving blijkt ook dat er in de achttiende eeuw al een 

preekstoel was. Dit wordt bevestigd door het rekeningenboek waarin 

staat dat “de predikstoel” in 1771 werd bekleed met lint en doek.  De 

huidige preekstoel heeft aan de voorzijde een meer neoclassicistisch en 

dus negentiende-eeuws uiterlijk. De profilering van het lijstwerk op de 

kuip en het klankbord komen in de rest van het interieur alleen voor bij 

het orgelfront dat hierna ter sprake komt. De achterzijde heeft een veel 

soberder karakter dat past bij de sobere voorschotten van de banken. 

Niet uitgesloten kan worden dat de achttiende-eeuwse kuip in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een uiterlijke wijziging heeft 

ondergaan. Mogelijk zijn toen het rugge- en klankbord toegevoegd.  

 

Op de kadastrale minuut uit 1832 lijkt aan de bolwerkzijde tegen de 

rechter zijgevel een uitbreiding zichtbaar die in de huidige situatie niet 

(meer) aanwezig is. Deze uitbreiding wordt in de omschrijving van P.J. de 

Neui niet genoemd en zou daarom logischerwijs tussen 1832 en 1864 

moeten zijn gesloopt. De deur vanuit de kerkzaal naar het steegje zou 

mogelijk de toegang tot de uitbreiding kunnen zijn geweest. Omdat er 

geen sporen zichtbaar zijn kan met het gedane onderzoek ter plaatse 

niet vastgesteld worden of hier daadwerkelijk een uitbreiding heeft 

gezeten.  

 

Nadat de kerk in 1864 verkocht was aan de Gedoopte Christenen is er 

relatief weinig aan het gebouw veranderd. De blokbepleistering van 

de voor- en rechter zijgevel is mogelijk  vlak na de aankoop 

aangebracht. In het interieur is de bouw van een “gemetzeld 

doopvond”
27

 voor de preekstoel een belangrijke wijziging. Op 13 

januari 1868 werden de eerste mensen gedoopt onder toeziend oog 

van “duizend aanwezigen”. Aan “nog eens duizend” mensen werd de 

toegang geweigerd.
28

 Het doopvont werd door verschillende 

gemeenten gebruikt voor hun doopdiensten. Zelfs de gemeente in 

Amsterdam-Noord maakte er in haar beginjaren gebruik van
29

.   
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Op de galerij is een imitatie-orgelfront geplaatst dat een vormgeving 

heeft die aansluit bij die van de preekstoel en op basis daarvan 

gedateerd kan worden in de tweede helft van de negentiende eeuw. De 

opening in de achttiende-eeuwse balustrade werd echter niet voor dit 

orgelfront gemaakt. In de rekeningboeken van de Doopsgezinde 

gemeente worden vanaf 1828 traktementen vermeld voor een 

“poestentrapper” (= Friese benaming voor de orgeltrapper of calcant 

die het orgel voorziet van wind door op hefbomen te gaan staan die 

aan de blaasbalgen zijn bevestigd) en een organist
30

. Dit maakt 

duidelijk dat er een echt orgel in de kerk moet hebben gestaan. In de 

notulen van de Kerkenraadvergadering van 21 april 1828 wordt onder 

punt 31 een meer dan vijf pagina’s durend verslag van de realisatie van 

dit orgel opgetekend
31

. Het zogenaamde balustradeorgel werd gemaakt 

door de bekende orgelbouwers Luitjen Jacob en Jacob van Dam uit 

Leeuwarden. Na de verkoop van het gebouw in 1864 verhuisde het Van 

Dam-orgel naar de nieuwe Doopsgezinde kerk. Dit orgel werd in de 

nieuwe kerk vergroot en daarom voorzien van een nieuw front. Men 

vermoedt dat het oude front uit 1828 in 1867 door de firma L. van Dam 

en Zn. aan de Hervormde kerk van Peins is geleverd, waar het nog 

                                                 
30

 Archief Tresoar, Rekeningboek 1760-1815 
31

 Archief Tresoar, Notulenboek 1800-1830 

steeds te zien is. Het binnenwerk van het vergrootte orgel is nog in de 

huidige Doopsgezinde kerk uit 1959 aanwezig.
32

 

Het huidige imitatie-front vertoont opvallende gelijkenissen met het 

orgelfront in Peins en zal vermoedelijk in 1865 geplaatst zijn.  

 

De scheidingswanden op de galerij zijn vermoedelijk niet 

tegelijkertijd geplaatst. In 1864 was de galerij nog geheel open
33

, 

maar in 1871 is er “… ten oosten op de kraak …” (= in Friesland veel 

gebruikte term voor een galerij in een kerk) een “… afgeschutte 

Catecheseerkamer …”
34

. De wand aan de achterzijde is dus in het 

derde kwart van negentiende eeuw aangebracht. Over een tweede 

afgescheiden ruimte op de galerij wordt niet gesproken. Deze ruimte 

zou mogelijk pas in de tweede helft van de twintigste eeuw gemaakt 

kunnen zijn. Het hardboardplafond met profiellatten in de kerkzaal is 

typerend voor de jaren ’50 – ’60 en dit loopt door in de overloop 

achter de scheidingswand terwijl dit in de eerder afgescheiden 

ruimte niet het geval is. 

In de periode tussen 1984 en 1997 heeft het interieur van de kerk 

een aantal veranderingen ondergaan. Deze werkzaamheden zijn 

uitgevoerd door Harke Terpstra die daarvoor ruim veertig jaar lang 
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conservator was van het Planetarium. Alle “kussens” met 

ingezwenkte hoeken die op de voor- en rugschotten van de banken 

zijn aangebracht zijn van de hand van de heer Terpstra, maar ook de 

(triplex-)deurtjes tussen de achttiende-eeuwse voorschotten, de 

profileringen op verschillende van oorsprong vlakke deuren, de 

hardboard vloertegels tussen de banken en op de verdieping van de 

kerk en alle lambriseringen zijn door hem aangebracht. Ook heeft hij 

het doopvont uiterlijk ingrijpende veranderd. Rondom het stenen 

bassin is een houten podium met losse deksels gebouwd.
35

 

 

In deze periode is ook de steile laddertrap die vanuit de kerkzaal naar 

de galerij liep vervangen door het huidige trappenhuis met 

bordestrap. Op een foto uit 1980 is de laddertrap nog zichtbaar. 

 

Het interieur van het woonhuisgedeelte is lastig te dateren doordat 

vloeren, wanden en plafonds zijn afgewerkt met moderne veelal 

vaste afwerkingen. Met het gegeven dat het pand een voormalige 

mouterij is, lijkt het aannemelijk dat er oorspronkelijk weinig tot geen 

scheidingswanden in dit gedeelte hebben gezeten. Zeker is dat het 

toilet [0.2] in 1969 is gemaakt. De vaste kast [0.7] en [0.8] in de 

entreehal [0.1] is in hetzelfde jaar gemaakt op de plaats van het 

tonnenprivaat. Op de bouwaanvraagtekening is te zien dat de wand 

tussen de entreehal [0.1] en de consistorie [0.3] recht doorloopt tot 

aan de trap, maar de betrouwbaarheid hiervan is twijfelachtig. Of de 

toegangsdeur naar de consistorie teruggeplaatst is, is niet met 

zekerheid vast te stellen. 

De kosterswoning op de verdieping is in 1991 verbouwd. Op de plaats 

van de huidige doucheruimte was een alkoof en ook in de huidige 

slaapkamer was een kamertje met alkoof. De woonkamer werd 

betreden vanaf de overloop via een deur aan de bovenzijde van de 

trap. De keuken was vanaf de overloop te betreden en het aanrecht 

was tegen de gevel geplaatst. Tussen de keuken en de eetkamer was 

een waarschijnlijk negentiende-eeuwse bedstede met kasten. Aan de 

profiellijst met verlaagde plafondstrook is nog te zien waar deze 

stond. De positie van de doorgang tussen woonkamer en eetkamer is 

bij deze wijziging verschoven
36

.  
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FASERINGSPLATTEGRONDEN  

Links: Afbeelding 2.17: 
Begane grond 
 
Midden: Afbeelding 2.18: 
Verdieping 
 
Rechts: Afbeelding 2.19: 
Zolder 
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HOOFDSTUK 3:  BOUWHISTORISCHE 
BESCHRIJVING 

 
3.1 Inleiding 

 

In dit rapport wordt met de voorzijde / -gevel telkens de gevel aan de 

zijde van de Zilverstraat bedoeld. De zijde aan het Noorderbolwerk is  

de achterzijde / -gevel van het gebouw. In de hierna volgende  

beschrijving zijn gevel-, doorsnede- en plattegrondtekeningen 

opgenomen die allemaal schaal 1:200 hebben. Een versie op schaal 

1:100 is te vinden in bijlage C achterin het rapport. De in de tekst 

voorkomende ruimtenummers, aangeduid als [0.1], [1.1], 

corresponderen met de nummers zoals in de plattegronden 

aangegeven. De genoemde kozijnmerken zijn weergegeven in de 

geveltekeningen in bijlage C.   

 

3.2 Formele status 

 

Het pand is onderdeel van Beschermd Stadsgezicht nummer 1372 dat 

in 1979 werd aangewezen.  

Sinds 1984 is het pand zelf een beschermd Rijksmonument met 

monumentnummer 18245. 

Redengevende omschrijving uit het Monumentenregister: 

 

Eenvoudige doopsgezinde vermaning, ondergebracht in mogelijk nog 

eind 17e/begin 18e eeuws gebouw, op rechthoekige plattegrond 

opgetrokken uit gele friese steen en gedekt door een met pannen 

belegd schilddak; schoorsteen; staafankers. 

De blokbepleisterde voorgevel draagt een 19e eeuws karakter en is 

ondermeer uitgerust met opgeklampte deur met bovenlicht en 

negenruitsschuifvensters. De linker zijgevel is uitgerust met 

ondermeer twee 19e eeuwse halfrondgesloten vensters met 

gietijzeren tracering en negenruitsschuifvenster; de rechter zijgevel is 

voorzien van blokbepleistering en spitsboogvensters met gietijzeren 

tracering; de aan bolwerkzijde gelegen gevel is uitgerust met een 

venster met opgeklampte luiken en een opgeklampte deur. 

 

De (gedeeltelijk verkleinde) kerkruimte bevat aan drie zijden een 

galerij met balustrade, rustend op houten dorische zuiltjes en 

mogelijk te dateren in de 18e eeuw. Achter het vlakke plafond gaat 

mogelijk een gewelf schuil, dat eveneens rust op dorische zuiltjes. 

 

Voorts enig sober vermoedelijk 19e eeuws houten meubilair, 

waaronder preekstoel met rug- en klankbord en banken. 

Eenvoudig geprofileerde Lodewijk XIV-deur geeft toegang tot het 

woonhuis. 
 

3.3 Kanttekeningen bij redengevende omschrijving 

 

Bij de opname van het pand is gebleken dat de hiervoor weergegeven 

redengevende omschrijving in het Monumentenregister op 

verschillende punten niet meer actueel is. 

De (gemetselde) schoorsteen is verdwenen en vervangen door twee 

zinken rookgasafvoeren. Voor de opgeklampte voordeur is een 

paneeldeur in de plaats gekomen. In de voorgevel zijn de negenruits 

schuifvensters vervangen door moderne kozijnen met vaste ramen. 

Van de twee halfrondgesloten vensters in de linker zijgevel is er één 

in zijn geheel verdwenen en van de andere is het kozijn nog aanwezig 

maar de tracering niet meer. De tracering in de spitsboogvensters 

van de rechter zijgevel is niet van gietijzer maar van hout. De houten 

zuiltjes in de kerkruimte zijn Toscaans en een gewelf heeft hier nooit 

achter het plafond gezeten.  

Afbeelding 3.1: 
Begrenzing beschermd 
stadsgezicht 
Kaart Gemeente 
Franekeradeel 
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3.4 Stedenbouwkundige situatie en context 

 
De kerk met bijbehorende kosterswoning en consistorie is een 

vrijstaand pand aan de Zilverstraat, maar vanaf de straat is het 

gebouw nauwelijks zichtbaar omdat het geheel achter de 

buurpanden gesitueerd is. De voordeur is uitsluitend bereikbaar via 

een smalle steeg.  

De achtergevel grenst direct aan het Noorderbolwerk waardoor het 

gebouw aan deze zijde duidelijker zichtbaar is vanuit de openbare 

ruimte. Vanaf deze zijde is het pand te betreden via een toegang op 

de verdieping die op de hoogte van de bovenkant van het bolwerk 

ligt. Het gebouw wijkt hiermee af in de positionering ten opzichte van 

alle omliggende panden. Voor de Doopsgezinden was het bestaande 

pand juist door deze positionering ten opzichte van de straat een 

uitstekende plek om een vermaning in te vestigen.  

3.5 Bouwhistorische beschrijving 

 

3.5.1 Exterieur 

 

3.5.1.1 Bouwmassa 

 

De uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw is een enkelvoudige 

bouwmassa met een hoogte van twee bouwlagen met daarboven 

een schildkap. 

Het gebouw is functioneel verdeeld in twee delen. Aan de achterzijde 

is de kerk ondergebracht terwijl de voorzijde van het gebouw in 

gebruik is als (kosters-)woning en consistorie. Deze scheiding is te 

zien doordat in beide zijgevels een klein sprongetje zit waarbij het 

volume van het woonhuis net iets breder is dan dat van de 

achterliggende kerk. Opvallend is dat deze sprong in de linker zijgevel 

niet helemaal tot aan de goot aanwezig is. De kapconstructie bestaat 

uit één volume.  

  

Afbeelding 2: 
Huidige kadastrale 
situatie 
Kaart Kadaster 

Links: Afbeelding 3.2: 
Kadastrale situatie 2014 
Kaart Kadaster 
 
Rechts: Afbeelding 3.3: 
Schema bouwmassa 



 

25 

3.5.1.2 Gevels 

  

Links: Afbeelding 3.6: 
Achtergevel 
 
Rechts: Afbeelding 3.7: 
Zijgevel links  
 
Zie bijlage C voor een 
weergave op schaal 1:100 

Links: Afbeelding 3.4: 
Voorgevel 
 
Rechts: Afbeelding 3.5: 
Zijgevel rechts 
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Voorgevel 

Aan de voorzijde heeft het gebouw het uiterlijk van een woonhuis 

met een hoogte van twee bouwlagen met kap. Hierdoor wordt direct 

duidelijk dat de kosterswoning aan deze zijde van het gebouw zit. 

  

De gehele gevel is voorzien van een blokbepleistering met een 

onregelmatig patroon van schijnvoegen. Dit patroon zal ontstaan zijn 

door de enigszins rommelige positionering en verschillende 

afmetingen van de gevelopeningen. De gevel wekt de indruk 

ontstaan te zijn vanuit het wellicht veranderende gebruik van de  

ruimten erachter. Van een samenhangend architectonisch ontwerp 

lijkt geen sprake te zijn. 

Op de begane grond bevindt zich aan de linker zijde een deur die 

toegang geeft tot zowel de consistorie en de kerk op de begane 

grond als de kosterswoning op de eerste verdieping. Het kozijn, merk 

B, is net als de deur en het vaste bovenlicht aan het eind van de 

twintigste eeuw vernieuwd.  

Op de foto uit 1980 zijn de negentiende-eeuwse voorgangers nog 

aanwezig. Bij de vervanging van het oude kozijn is de enigszins 

scheefgezakte opening weer haaks gemaakt. Dit is nog zichtbaar aan 

de aanheling van het cementpleisterwerk. Het voordeurkozijn heeft 

een liggend ojiefprofiel gekregen in de dagkant en wijkt hiermee af 

van de overige kozijnen die geen profileringen hebben. De voordeur 

heeft naar model van de oude deur twee in hoogte ongelijke 

bossingpanelen. 

Links naast het deurkozijn zit een klein vierkant venster, merk A, 

bestaand uit een dun houten kozijn met vast glas. Het venster is 

rondom afgewerkt met een in verstek gezaagd profiellatje dat op de 

gevel ligt.  

Rechts naast het deurkozijn is een bijna vierkant raamkozijn, merk C, 

met klepraam geplaatst ten behoeve van het achterliggende toilet 

dat in 1969 gerealiseerd is
37

. De bouwaanvraagtekening voor het 

toilet laat echter nog geen venster zien. Mogelijk is het dus later 

aangebracht. Rechts naast het toiletraampje bevinden zich twee 

identieke relatief nieuwe raamkozijnen, merk D,  met een indeling die 

doet denken aan laat negentiende-eeuwse schuiframen. Het betreft 
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hier echter vaste ramen. Onder de kozijnen zijn raamdorpelstenen 

geplaatst die daar voor de vervanging niet zaten. 

Ook de drie vensters van de verdieping zijn aan het einde van de 

twintigste eeuw vervangen. Deze daglichtopeningen zijn 

asymmetrisch in de gevel geplaatst. Opvallend is dat de twee rechter 

vensters, merk F, breder zijn dan het linker, merk E. Bovendien zitten 

de bovendorpels net iets hoger dan die van het andere venster. Dit 

kan duiden op een faseverschil in het aanbrengen van de originele 

vensters. Ook ten opzichte van de beide vensters merk D van de 

consistorie op de begane grond zijn twee verschillen zichtbaar. De 

twee vensters van de verdieping zijn net iets breder dan die op de 

begane grond en ze zijn net niet strokend boven elkaar geplaatst.  

 

De vervanging van de vensters maakt het lastig om een uitspraak te 

doen over de originaliteit van de gevelopeningen. De foto uit 1980 

geeft enkele aanwijzingen, maar hiermee kan geen zekerheid worden 

verkregen. Eventuele sporen van aanpassingen zijn op de foto niet 

zichtbaar waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen of dit de 

originele vensters en de daarbij behorende gevelopeningen zijn. Wel 

zijn duidelijk verschillende raamverdelingen zichtbaar, waarbij de 

negenruits ramen met verdeling 3 x (2+1) ruiten in de kozijnmerken F 

ouder zijn dan het enkele schuifraam met daarboven een vast 

tweeruits bovenraam in kozijnmerk E. De schuiframen van de merken 

D op de begane grond hebben een middenstijl die doet vermoeden 

dat deze ramen chronologisch tussen de beide typen van de 

verdieping moeten zijn geplaatst.  

 

Zijgevel rechts 

De rechter zijgevel is niet bereikbaar vanaf openbaar terrein. Aan de  

zijde van het bolwerk loopt langs een deel van de gevel een smal 

steegje dat uitsluitend vanuit het gebouw toegankelijk is, Het is niet 

mogelijk om de gehele gevel in één keer te overzien. 

Net als de voorgevel is de rechter zijgevel voorzien van een 

blokbepleistering in cement. In het pleisterwerk zijn veel schades en 

herstellingen zichtbaar. 

De kosterswoning tekent zich in deze gevel af doordat in het 

gevelvlak een klein sprongetje zit. De gevel van de kerkzaal ligt iets 

terug ten opzichte van het deel van de kosterswoning.  

De voorkant van de dakgoot loopt evenals de schildkap 

ononderbroken door. Onder de goot is een opmerkelijk detail 

zichtbaar. De verticale sprong in de gevel gaat hier over in een stijl 

hellend vlak dat is afgedekt met een aantal in de specie gezette oude 

holle dakpannen. 

In deze gevel zijn vensters met verschillende vormen opgenomen. 

Het deel van de kosterswoning heeft slechts twee kleine eind 

twintigste-eeuwse vensters. Op de begane grond is uiterst rechts een 

smal venster met klepraam aangebracht, merk G. Schuin daarboven 

zit op de verdieping een vierkant houten venster met klepraampje in 

de douche- / toiletruimte die aan het eind van de twintigste eeuw is 

aangebracht, merk H. 

Het gevelvlak waarachter de kerkzaal schuil gaat, heeft vier hoge 

houten vensters, merk K, met stompe spitsbogen aan de bovenzijde. 

Elk van de spitsboogvensters heeft 3x6 ruitjes die met stopverf gevat 

zijn in houten roeden. De roeden zijn halfhouts met elkaar verbonden 

waardoor aan de buitenzijde de verticale roeden van onder tot boven 

doorlopen. Aan de binnenzijde lopen de horizontale roeden door.  

Afbeelding 3.10: 
Detail dakpannen ter 
plaatse van sprongetje in 
rechter zijgevel  
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De ijzeren traceringen die omschreven worden in de redengevende 

omschrijving zijn niet meer aanwezig. Wel zijn aan de binnenzijde in 

de kozijnstijlen houten vulblokjes zichtbaar. Dit lijken de oude 

posities te zijn van de, mogelijk gietijzeren, traceringen. In de 

gebogen bovendorpels zijn soortgelijke sporen zichtbaar, de posities 

hiervan wijzen op een vorktracering. De hart-op-hart-afstand tussen 

de blokjes bedraagt ongeveer 27 centimeter. De oorspronkelijke 

ruitjes waren daarmee minder hoog dan de huidige. Mogelijk waren 

er vier ruitjes naast elkaar in plaats van de huidige drie. De sporen 

van vermoedelijk gietijzeren traceringen wijzen er op dat de 

spitsboogvensters in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn 

aangebracht. De vensters zijn gegroepeerd in twee paren met 

daartussen een bredere muurdam, waartegen de preekstoel is 

geplaatst. Links en rechts van de spitsboogvensters is op de begane 

grond een rechthoekig venster met vast glas aangebracht, merken I. 

Deze vensters zitten onder de galerij die in de kerkzaal aanwezig is. 

Uiterst rechts is een deurkozijn aangebracht waarin een opgeklampte 

deur hangt, kozijnmerk L. Deze deur geeft in de huidige situatie 

slechts toegang tot het steegje dat is opgesloten tussen de kerk, het 

bolwerk, de garage van het ene buurperceel en de erfafscheiding met 

het andere buurperceel. Deze deur zou toegang hebben kunnen 

gegeven aan een uitbouw die op de kadastrale minuut uit 1832 lijkt 

te zijn aangegeven.  

Op de verdieping zijn drie smalle vensters aangebracht. Het meest 

linkse venster, merk J, is eind vorige eeuw vernieuwd. Het 

oorspronkelijke rondboogvenster is daarbij vervangen door een 

rechthoekig exemplaar met klepraam. Ter plaatse van de herstelling 

in het pleisterwerk rechts van het kozijn zou een tweede 

Afbeelding 3.11: 
Rechter zijgevel. 
Foto genomen vanaf 
Noorderbolwerk 
Foto Stichting Vom 
Himmel hoch 

Links: Afbeelding 3.12: 
Binnenzijde 
spitsboogvenster met 
sporen gietijzeren 
tracering 
Midden: Afbeelding 3.13: 
Steegje, foto richting 
Zilverstraat 
 
Rechts: Afbeelding 3.14: 
Steegje, foto richting 
Noorderbolwerk 
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rondboogvenster kunnen hebben gezeten. De beide vensters aan de 

rechterkant hebben nog hun rondboogvorm, maar ze zijn wel 

verschillend. De linker, merk M, heeft een draairaam met 2x4 ruitjes 

terwijl het raam van het rechter venster, merk N, een verdeling van 

1x2 ruitjes heeft. Opvallend is het verschil in kleur van het kozijnhout. 

De oudere kozijnen zijn alle zwart geschilderd terwijl de nieuwer 

aangebrachte kozijnen wit zijn. Rechts naast  de rondboogvenstertjes 

is eind vorige eeuw een geveldoorvoer ten behoeve van de 

verwarmingsketel gemaakt. 

Onder de goot zijn op de hoogte van de zoldervloer schieters van de 

muurankers zichtbaar. De hart op hart-afstand van de ankers is niet 

overal gelijk. Mogelijk zijn er een aantal ankers achter het 

pleisterwerk verdwenen, maar het is ook mogelijk dat de ankers in 

zijn geheel zijn verdwenen. Dit laatste kan de uitbolling van de gevel 

aan de rechterkant veroorzaakt hebben. Ter plaatse van de 

verdiepingsbalklaag zijn nog enkele muurankers zichtbaar. Naast de 

geveldoorvoer van de verwarming is een anker zichtbaar met een 

afwijkende vorm. In de brede ijzeren strip zitten gaten waar nagels 

doorheen zijn geslagen. Op de hoogte van dit anker zit geen balklaag.  

 

 

 

 

 

Achtergevel 

De gevel aan het bolwerk is in tegenstelling tot de andere drie gevels 

slechts één laag hoog, met daarboven het eindschild van de kap. De 

begane grond is hier aan het oog onttrokken door het hoge bolwerk. 

Helaas is de bakstenen gevel als gevolg van beschadiging door graffiti 

grijs geschilderd waardoor het karakter van het metselwerk 

grotendeels verloren is gegaan en eventuele bouwsporen in het 

metselwerk onzichtbaar zijn geworden. Nog wel is zichtbaar dat het 

metselwerk is uitgevoerd in kruisverband en in het voegwerk is een 

daggestreep aangebracht. Enkele beschadigingen in de verflaag en de 

oppervlakte van de stenen laten zowel een gele als rode scherf zien. 

Op een foto’s uit 1980, zie bijlage D, is de achtergevel donker van 

kleur. Dit is zeer waarschijnlijk de rode verflaag waarvan aan de 

onderzijde bij het deurkozijn nog sporen zichtbaar zijn.  

Het metselwerk is mogelijk van latere datum dan dat van de linker 

zijgevel, zie de paragraaf Zijgevel links. Aan de onderzijde van de 

gevel is een plint van cementpleister aanwezig. Mogelijk is dit 

gedeelte van het metselwerk niet vervangen en bestaat de plint uit 

het negentiende-eeuwse pleisterwerk dat nog op de voor- en rechter 

zijgevel zit. 

Links: Afbeelding 3.15: 
Detail rondboogvensters 
en ankers 
 
Rechts: Afbeelding 3.16: 
Achtergevel 
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In de gevel zijn twee openingen aangebracht. Aan de linkerzijde zit 

een tweelichtvenster met opgeklampte luiken aan de buitenzijde. Dit 

is een bolvenster waar schuiframen in geplaatst zijn in plaats van de 

vaste roeden zoals dat in de zeventiende eeuw gebruikelijk was. De 

schuiframen hebben 2x(2+1) ruitjes.  

Aan de smalle doorgezaagde stenen links en rechts van het kozijn, en 

het ontbreken van beëindigingen in het metselverband, is zichtbaar 

dat dit venster secundair is aangebracht. De tweelaagse rollaag 

boven het kozijn moet tegelijkertijd met het kozijn zijn aangebracht 

net als de stekken in de koppenlaag onder het kozijn. De stijlen en 

bovendorpel van het kozijn hebben een duivejagerprofiel en in de 

bovenhoeken zijn forse toognagels zichtbaar. Het kozijn heeft een 

kleine negge van enkele centimeters diep, maar de onderdorpel is 

iets breder dan de rest van het kozijn waardoor de voorkant vlak 

loopt met het gevelmetselwerk. Vermoedelijk is het venster 

aangebracht tussen 1864 en 1871 toen op de galerij in de kerkzaal 

een “catecheseerkamer”
38

 is afgescheiden.  

Het deurkozijn aan de rechter kant van de gevel lijkt eveneens 

secundair te zijn aangebracht. Ook hier zijn geen beëindigingen in het 

metselwerk gemaakt, maar zijn smalle doorgezaagde stenen 

zichtbaar. De rollaag boven het kozijn wordt aan de rechterzijde 

beëindigd met een geschifte steen. Het houten kozijn staat op een 

betonnen onderdorpel die aansluit op de gemetselde stoep die aan 

de bovenzijde is voorzien van een cementlaag. Opvallend is de 

afgeschuinde kant in de dagkant van de kozijnopening. In de 

bovenhoeken zijn toognagels zichtbaar. In het kozijn hangt een 

opgeklampte deur met de gehengen aan de binnenkant. 
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Links: Afbeelding 3.17: 
Binnenzijde 
tweelichtvenster 
 
Rechts: Afbeelding 3.18: 
Buitenzijde 
tweelichtvenster 

Afbeelding 3.19: 
Bovenzijde deurkozijn 
met geschifte steen in 
rollaag 

Afbeelding 3.20: 
Onderzijde deurkozijn 
met afgezaagde stenen 
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Zijgevel links 

De linker zijgevel is in bouwhistorisch opzicht de meest interessante 

van het gebouw omdat dit de enige gevel is die niet is afgewerkt met 

cementpleister of verf. Hierdoor zijn vele bouwsporen te herkennen 

die in de andere gevels onzichtbaar zijn. In dit rapport wordt de gevel 

op hoofdlijnen beschreven. Een diepgaandere uitwerking inclusief 

fasering en datering van de afzonderlijke geveldelen vindt plaats in 

een volgend rapport. 

In de gevel zijn verschillende baksteensorteringen te onderscheiden 

die van elkaar verschillen in afmetingen, kleur en textuur. De gevel 

van het woonhuis bestaat grotendeels uit appelbloesemstenen met 

een ruw oppervlak. In het kerkgedeelte zijn voornamelijk friese 

geeltjes gebruikt maar plaatselijk komen ook appelbloesemstenen 

voor. Her en der verspreid zijn rode stenen zichtbaar. Op delen van 

het metselwerk zijn cementresten zichtbaar. Mogelijk is ook deze 

gevel gepleisterd geweest. 

 

Er is overwegend gemetseld in een onregelmatig kruisverband dat 

soms plaatselijk over lijkt te gaan in een staand verband. Reden voor 

de onregelmatigheid is dat de afmetingen van twee koppen plus voeg 

niet gelijk is aan een strek. Soms zijn er twee koppenlagen boven 

elkaar gemetseld en op andere plekken komen twee strekkenlagen 

boven elkaar voor. Op enkele plaatsen komen “varkens” voor. 

 

Net als in de rechter zijgevel tekent het woonhuis zich in de gevel af 

door een kleine sprong in het metselwerk. Deze sprong loopt hier 

niet helemaal door tot aan de dakgoot. Het punt waarop de sprong 

“verdwijnt” ligt op dezelfde hoogte als het knikje waarboven de 

dakpannen zijn aangebracht in de rechter zijgevel.  

Bovendien is op deze hoogte over de gehele lengte van het 

kerkgedeelte een kleinere baksteen toegepast. Mogelijk is dit 

gedeelte verhoogd, maar het is ook mogelijk dat dit gedeelte 

vernieuwd werd.  

In het metselwerk van het woongedeelte zijn aan beide uiteinden 

klezoren in de koppenlagen aangebracht. Hieraan is af te lezen dat dit 

gedeelte als zelfstandig volume moet zijn gebouwd en niet zoals nu 

als deel van een groter monolithisch geheel. Opvallend is dat de 

beëindiging met klezoren niet tot aan de dakvoet doorloopt, maar 

onder de verdiepingskozijnen stopt. Mogelijk is het oorspronkelijke 

bouwvolume slechts één laag hoog geweest en is er in een latere fase 

een verdieping bovenop gebouwd. Het is ook mogelijk dat de gevel 

van de verdieping bij de verbouw tot kosterswoning vernieuwd is. 

Links: Afbeelding 3.21: 
Zijgevel links 
 
Rechts: Afbeelding 3.22: 
Detail metselwerk 
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In het gevelvlak van het kerkgedeelte is ongeveer halverwege een 

verticale bouwnaad zichtbaar. Rechts van de naad zijn tot aan de 

eerder genoemde ophoging klezoren in de koppenlagen aangebracht. 

Aan de linker kant zijn drieklezoren in de strekkenlagen zichtbaar en 

is een steen met een grotere 10-lagenmaat toegepast. Dit duidt op 

een faseverschil dat in het interieur van het gebouw niet zichtbaar is. 

Het linker deel zal nieuwer zijn dan het rechter omdat de toegepaste 

klezoren aan het begin van de achttiende eeuw verdrongen werden 

door de drieklezoor. Aan de zijde van het bolwerk loopt een grillige 

verticale naad in het metselwerk. Het uiteinde van de gevel heeft een 

iets andere verdeling van de lagenmaat en er zijn op maat gehakte 

stenen zichtbaar. Hieruit kan opgemaakt worden dat of de 

achtergevel in een later stadium is vernieuwd of dat een deel van de 

rechter zijgevel is hersteld . In het omliggende deel zijn de nodige 

scheuren zichtbaar. De deelontleding die volgt op dit rapport kan 

hierin duidelijkheid geven. 

 

Op de begane grond zit links van de kosterswoning  een opvallend 

laag geplaatste dichtgemetselde vensteropening. Dit venster moet 

secundair zijn aangebracht. Er zijn links en rechts naast de 

vensteropening geen beëindigingen in het metselverband  zichtbaar, 

maar wel afgekapte stukjes steen. Dichter naar het bolwerk zit op de 

verdieping een gelijksoortige dichtgemetselde vensteropening, 

opnieuw opvallend laag geplaatst ten opzichte van de 

verdiepingsvloer. De schieter van één van de gevelankers loopt hier 

zelfs voorlangs. Rechts naast deze opening zijn drieklezoren in de 

strekkenlagen toegepast. Links van de opening lijken allemaal koppen 

boven elkaar geplaatst te zijn (slecht zichtbaar door plantengroei). In 

het metselwerk rechts van deze opening is een rollaag zichtbaar die 

de onderzijde van een gevelopening markeert. De zijkanten van de 

opening zijn zichtbaar door een brede cementvoeg die naar boven 

toe doorloopt tot aan een overgang in metselsteen. 

Links naast het keukenraam is het metselwerk aangeheeld. Aan de 

vorm van de aanheling is te zien dat de voorganger van het huidige 

kozijn waarschijnlijk oortjes heeft gehad. Links naast hetzelfde 

venster is een zeer opmerkelijk stukje diagonaal gemetseld 

muurwerk zichtbaar.  Direct hiernaast zit een muurdammetje dat 

over aan aantal lagen in de breedte bestaat uit drie koppen die in 

tegelverband zijn gemetseld. 

Afbeelding 3.23: 
Dichtgemetselde 
vensteropening 
woonhuisgedeelte 

Afbeelding 3.24: 
Dichtgemetselde 
vensteropening kerk 
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Op de hoogte van de galerijvloer is een rij gevelankers met lange 

schieters aangebracht. Aan de rechterkant van de kerkzaal is een 

balkkop zichtbaar en rechts daarvan is de volgende balkkop afgedekt 

met de platte kant van anderhalve rechtopstaande oranje baksteen.  

 

Op de plaats van het linker stalraampje van de entreehal heeft een 

groter venster gezeten. Een deel van de rollaag boven de opening is 

nog aanwezig. De hoogte en breedte van het venster tekenen zich af 

door verticale naden met cementvoegen en een verschil in 10-

lagenmaat. 

 

In deze gevel zijn opnieuw zeer verschillende vensters te zien. In het 

kerkgedeelte zitten slechts twee kleine daglichtopeningen ter hoogte 

van de galerij. Het linker rondboogvenster, merk S,  zal vermoedelijk 

bij de rondboogvensters in de rechter zijgevel horen. Het is in de loop 

van de tijd op een aantal punten gewijzigd. De brede onderdorpel 

lijkt niet origineel te zijn en de rechter kozijnstijl is aan de onderzijde 

aangelast. Aan de binnenzijde zijn sporen van roeden zichtbaar. 

Kozijnmerk T is een rechthoekig kozijn met oortjes aan de bovenzijde. 

Het vaste glas is met glaslatten in het kozijn vastgezet. Dit moet een 

twintigste-eeuws kozijn betreffen. Aan beide zijden van het kozijn 

wordt het metselwerk in de strekkenlagen afwisselend met een 

drieklezoor - strek of drieklezoor - kop - strek beëindigd. Dit duidt er 

op dat hier al een venster heeft gezeten. Op de begane grond 

bevinden zich twee houten “stalraampjes”, kozijnmerken Q en R,  

met een segmentboogvormige bovendorpel waarboven een rollaag 

van koppen aanwezig is. Beide vensters hebben 2x2 vaste ruitjes die 

met stopverf in houten roeden gevat zijn. Het linker kozijn heeft een 

betonnen onderdorpel die vlak ligt met het metselwerk terwijl het 

rechter een brede houten onderdorpel heeft die voor het metselwerk 

steekt. Het grote venster op de verdieping, merk V, is eind vorige 

eeuw aan de onderzijde ingekort en voorzien van een nieuwe 

onderdorpel
39

. Hierbij zijn de negentiende-eeuwse schuiframen 

vervangen door het huidige vaste raam met middenstijl en 

isolatieglas. In de stijlen en bovendorpel is een duivejager 

aangebracht en in de bovenhoeken zijn toognagels zichtbaar. Ook het 

rechthoekige raamkozijn in de keuken, merk U, is aan het eind van de 
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 Archief Gemeente van Gedoopte Christenen, Opdrachtbevestiging 
aannemer d.d.19-2-1989 

vorige eeuw vervangen. Op een foto uit 1980 is de voorganger nog 

aanwezig. De raamdorpelstenen zijn bij de vervanging van het kozijn 

aangebracht. 

 

3.5.1.3 Dak 

 

Het gehele pand is voorzien van een schildkap die gedekt is met holle 

pannen. Opvallend is dat op de voor- en achterschilden rode pannen 

liggen en op de zijvlakken gesmoorde met enkele rode herstellingen. 

De meeste vorsten zijn gesmoord en met trotseerloodjes bevestigd 

op de ruiters van de nok en hoekkepers. In het voorschild is een 

vierpans gietijzeren dakvenster aangebracht met 2x2 ruitjes. 

Onder de dakvoet is een verscheidenheid aan dakgoten zichtbaar. De 

voorgevel heeft net als de linker zijgevel een lichte kunststof bakgoot 

op stalen beugels die na 1980 is aangebracht. De houten bakgoot van 

de rechter zijgevel heeft twee verschillende detailleringen. Het linker 

deel heeft houten gootklossen die aan de voorzijde van de goot zijn 

verborgen door de hoge boeiplank. De gootinlage bestaat uit korte 

stukken lood of zink (van afstand niet goed zichtbaar) die zonder 

kraal om de gootboei zijn gevouwen. De rechter zijde van de goot 

wordt gedragen door smeedijzeren gootbeugels met verschillende 

vormen. De boei is veel lager en in de houten bak ligt een zinken 

inlage die aan de voorzijde is voorzien van een ronde kraal. Ter 

plaatse van de overgang, ongeveer in het midden van de gevel, zit 

een kunststof hemelwaterafvoer met vergaarbak. De houten bakgoot 

van de linker zijgevel loopt aan de achterzijde de hoek om. Ter 

plaatse van de achtergevel wordt deze gedragen houten consoles 

met vulklosjes. 

Afbeelding 3.25: 
Overgang dakgoten en 
verschillende 
smeedijzeren 
gootbeugels 
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3.3.2 Constructies 

 

3.3.2.1 Draagconstructie 

 

Begane grond-vloer 

In de kosterswoning is over de oorspronkelijke houten begane grond-

vloer, een cementdekvloer gelegd. In de consistorie [0.3] loopt naast 

de scheidingswand met de bijkeuken [0.5]een kaarsrechte scheur, 

waarschijnlijk boven de naad tussen twee vloerplanken. In dit deel 

van het gebouw is geen kruipluik aanwezig waardoor het niet 

mogelijk was om onder de vloer te kijken.  

De kerk heeft een houten begane grondvloer. Het spijkerpatroon en 

de legrichting van de vloerplanken wijzen er op dat de balklaag van 

de begane grond in de lengterichting van het gebouw ligt, evenwijdig 

aan de zijgevels met een hart-op-hart-maat van ongeveer 830mm. 

Vermoedelijk liggen de vloerbalken op onderslagbalken die 

overspannen tussen de zijgevels of op één of meerdere stenen 

funderingsmuurtjes. De lijnvormige verzakking ter plaatse van één 

van de kolommen in de kerkzaal wijst op en dergelijke constructie. 

 

 

 

Verdiepingsvloer kosterswoning 

De verdiepingsvloer van de kosterswoning bestaat uit een 

enkelvoudige, mogelijk eiken, balklaag. Onder de opleggingen van de 

balken zijn geen sleutelstukken of consoles aanwezig. De balken 

overspannen van de voorgevel naar de scheiding tussen 

kosterswoning en kerkzaal en hebben een ongebruikelijk grote hart-

op-hart-maat van ongeveer 1300 mm. Deze constructie wijkt hiermee  

af van de overige balklagen. De entreehal is de enige ruimte waarin 

deze balklaag duidelijk zichtbaar is omdat het overal onder de vloer 

aanwezige gipsplafond hier tussen de balken is aangebracht. In de 

overige ruimten zit het plafond volledig onder de balken.  

Links: Afbeelding 3.26: 
Cementdekvloer in 
consistorie met scheur 
langs scheidingswand 
 
Rechts: Afbeelding 3.27: 
Spijkerpatroon in begane 
grond-vloer kerk  
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Tegen de rechter zijgevel is nog net een deel van een strijkbalk 

zichtbaar. De eerste balk gerekend vanaf de linker zijgevel heeft ter 

plaatse van de oplegging in de voorgevel een opvallende beëindiging. 

De balkkop is aan de onderzijde iets afgeschuind en er is een ondiepe 

sparing gemaakt die mogelijk nodig was om een oud draairaam of 

hoge deur te kunnen openen.  

Ook aan de andere zijde roept de oplegging vragen op. Ter plaatse 

van de vaste kast ligt de balk met afmetingen 150-170 x 315-350 mm 

(bxh) op een hoge geprofileerde console die bevestigd is aan een 

ronde houten kolom. Deze kolom staat in de knik in de kastenwand 

en is slechts gedeeltelijk zichtbaar. Tussen de console en de 

scheidingswand naar de kerkzaal is de vloerbalk slechts 145 mm hoog 

en heeft aan de onderzijde afgeschuinde kanten. De balk is ook aan 

deze zijde voorzien van verflagen en heeft dus in deze vorm in zijn 

geheel het zicht gelegen. De opmerkelijke constructie en 

beëindigingen van deze balk kunnen er op wijzen dat hier sprake is 

van hergebruikt materiaal. Een tweede mogelijkheid is dat er een 

creatieve manier bedacht is om een ingerotte balkkop te vervangen. 

 

De tweede balk is met zijn afmetingen van ongeveer 245 x 385 mm 

(bxh) nog forser. Deze doorsnede is gemeten aan de achterzijde en 

neemt naar voren toe af. Op de plaats waar de balk verdwijnt achter 

een binnenwand en het plafond van de naastgelegen ruimte 

bedragen de afmetingen van de doorsnede ongeveer 240 x 355mm 

(bxh). Onder de balk is in de stenen scheidingswand tussen de 

entreehal en de kerkzaal een deuropening gemaakt. Omdat de 

scheiding een dragende functie heeft is er een zware houten latei 

aangebracht waar de vloerbalk en het bovenliggende muurwerk op 

liggen. 

 

Aan de linker kant van het trapgat is een stukje van een vloerbalk 

zichtbaar. Aan de onderzijde is deze voorzien van een biljoen met 

kapellen. Door later aangebrachte betimmeringen is slechts één 

kapel zichtbaar. Het trapgat is vermoedelijk precies tussen twee 

vloerbalken in gemaakt waardoor geen constructieve ravelingen 

nodig waren. 

 

Het vloerhout ligt dwars op de balklaag en is net als de balken aan de 

onderzijde geschilderd. Het is zonder destructief onderzoek niet 

Links: Afbeelding 3.28: 
Enkelvoudige balklaag 
verdiepingsvloer met 
links de console aan 
ronde kolom 
 
Midden: Afbeelding 3.29: 
Vloerbalk op console 
 
Rechts: Afbeelding 3.30: 
Uiteinde vloerbalk met 
aan de onderzijde 
geschilderde 
vloerplanken 

Links: Afbeelding 3.31: 
Geprofileerd balkeinde 
ter plaatse van voordeur 
 
Rechts: Afbeelding 3.32: 
Balkeinde, opname op 
hoogte van de 
koofaftimmering 
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mogelijk om de dikte van de vloerplanken te bepalen. Gezien de forse 

hart-op-hart-maat van de vloerbalken zal deze aanzienlijk moeten 

zijn. 

 

Omdat maar een klein deel van de vloerconstructie zichtbaar is, is 

een datering lastig. De vermoedelijke toepassing van eikenhout duidt 

op een datering aan het begin van de zeventiende eeuw of eerder. 

Dit strookt met de wetenschap dat er aan het begin van de 

zeventiende eeuw op deze plek al een mouterij moet hebben gestaan 

De toepassing van enkelvoudige balklagen was aan het begin van de 

zeventiende eeuw nog niet heel gebruikelijk, dus een latere datering 

kan niet worden uitgesloten. 

 

Verdiepingsvloer kerk 

In de kerkzaal ligt een houten verdiepingsvloer met zeer grote vide. 

De afmetingen van de vloerbalken zijn per balk verschillend en variëren 

van 120 x 210 mm tot 180 x 270 mm (bxh). De hart-op-hart-maat 

varieert tussen 830 en 860 mm. De overspanningsrichting van de 

balklaag is dwars op de lengterichting van het gebouw.  

Ter plaatse van de vide is een ravelingsconstructie aangebracht die 

ondersteund wordt door vier ronde houten zuilen. Twee van de drie 

raveelbalken zijn gekromd. De vloerbalken die aan weerszijden van 

de vide nog van gevel tot gevel lopen worden in het midden 

ondersteund door twee onderslagbalken die aan één zijde in de muur 

zijn opgelegd en aan de andere zijde afsteunen op de houten zuilen. 

De onderslagbalk aan de achterzijde is opgelegd op een breed 

sleutelstuk met een eenvoudige profilering. Aan de linker zijde van 

het pand zijn nog alle vloerbalken aanwezig. De balken liggen op 

losse sleutelstukken die dezelfde profilering hebben als die in de 

achtergevel, met uitzondering van de laatste balk gerekend vanaf de 

voorgevel. Deze balk ligt koud op in het metselwerk. De balken in de 

rechter zijgevel zijn geen van allen op een sleutelstuk opgelegd. 

Tegen de zijkanten van alle balken zijn de veren van de schietankers 

zichtbaar die aan de voorzijde van de kerkzaal (bouwdeel 2) aan de 

voorzijde zitten terwijl de veren in bouwdeel 3 aan de achterzijde 

zitten. Mogelijk heeft dit te maken met het verschil in bouwfasen. 

Afbeelding 3.33: 
Balklaag galerij met 
sleutelstukken en 
ravelingsconstructie 

Afbeelding 3.34: 
Overzicht kerkzaal 

Afbeelding 3.35: 
Onderslagbalk met 
sleutelstuk 
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Een deel van de vloerbalken is voorzien van een betimmering van 

dun plaatmateriaal.  

In het midden van de galerij is een overkragend vloertje op de 

verdiepingsvloer aangebracht. Op dit vermoedelijk in 1865 

aangebrachte vloertje staat het orgelfront. De constructie is volledig 

aan het zicht onttrokken door afwerklagen.  

Tussen de vloeren van de kosterswoning en de kerk is een 

hoogteverschil van ongeveer 200 mm aanwezig. 

 

Zoldervloer 

De zoldervloer bestaat uit een enkelvoudige houten balklaag die 

overspant tussen de beide zijgevels. De balken hebben een 

doorsnede van circa 150x230 mm met een hart-op-hartafstand van 

ongeveer 930 mm. In de verwarmingsruimte zijn twee balken 

zichtbaar waarvan één koud in de rechter buitenmuur is opgelegd en 

de andere op een los sleutelstuk met dezelfde profilering als die van 

de verdiepingsbalklaag. Voor de bevestiging zijn drie gesmede 

spijkers aan de onderzijde door het sleutelstuk in de balk geslagen. 

Op de vloer ligt een opvallende zware balk, afmetingen circa 300 

x320mm, waarin op onregelmatige afstanden roestige ijzeren 

spieankers zitten. De balk loopt niet helemaal door tot aan de 

achtergevel en lijkt boven de zuilen in het midden van de kerk te 

liggen. Ongeveer een meter vanuit de rechter zijgevel ligt een tweede 

iets kortere en lichtere balk op de vloer. Deze loopt vanaf de 

achtergevel, en heeft aan de bovenzijde dezelfde spieankers. De 

functie van beide balken is niet duidelijk. Door een vloerluik is te zien 

dat de ankers tot de bovenkant van het hardboardplafond lopen, 

maar onder het plafond in de kerkzaal zijn ze niet zichtbaar. Er zijn 

geen zware kroonluchters of andere elementen aan het plafond  

bevestigd. Het deel van de zoldervloer dat gelegen is boven de kerk 

Links Afbeelding 3.36: 
Overkragend vloertje 
 
Rechts: Afbeelding 3.37: 
Vloerbalken door 
geopend luik en op de 
vloer liggende balk met 
spie-ankers aan de 
rechterzijde  

Afbeelding 3.38: 
Tweede balk met spie-
ankers  
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loopt vanaf de achtergevel licht op tot de scheidingsmuur met de 

kosterswoning. De vloer in de kosterswoning ligt weer circa 150 tot 

200 mm lager. In tegenstelling tot de verdiepingsvloer overspant 

deze vloer in dezelfde richting als de vloer van het kerkgedeelte. 

Naast de scheidingsmuur steekt een zware vloerbalk boven het 

vloerhout uit. 

Gevels en wanden 

De gevels zijn in ieder geval allemaal steens, mogelijk zijn ze 

anderhalve steen dik. Door de aanwezigheid van voorzetwanden, is 

dit niet met zekerheid vast te stellen zonder destructief onderzoek te 

doen. De stenen scheiding tussen woon- en kerkgedeelte zal 

vermoedelijk oorspronkelijk een buitenmuur geweest zijn. Dit is de 

enige dragende binnenmuur in het gebouw. Alle overige 

binnenwanden zijn secundair ingebracht en, met uitzondering van de 

stenen scheidingsmuren van de consistorie, van hout met een 

bekleding van plaatmateriaal.  

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Kapconstructie 

 

In tegenstelling tot de onderbouw waarin een duidelijke scheiding 

tussen kosterswoning en kerk is waar te nemen loopt de 

kapconstructie over het gehele pand door.  

De gehele constructie is van naaldhout (grenen) en heeft geen 

gesneden of gekapte telmerken. De verschillende 

constructieonderdelen zijn vrij ruw met de hand bewerkt. Bij 

strijklicht zijn duidelijk sporen van bewerking met een bijl zichtbaar. 

Op een aanzienlijk deel van het hout is nog schors aanwezig. De 

afmetingen van de constructiedelen zijn in de hele kap ongeveer 

gelijk.  

Op de muurplaten staan spanten opgebouwd uit spantbenen die uit 

één stuk van dakvoet tot nok doorlopen met daartussen twee 

hanenbalken die beide geschoord worden door rechte korbelen. Op 

de hanenbalken liggen flieringen die als tussensteunpunt dienen voor 

de sporen die tussen de spanten zijn geplaatst. Ter plaatse van de 

voor- en achterschilden staan halfspanten in twee verschillende 

hoogtes met daartussen telkens twee sporen. Tussen de volledige 

spanten zijn dit er drie.  

Voor alle verbindingen is uitsluitend gebruik gemaakt van gesmede 

spijkers. Houten toognagels komen niet voor. De korbelen zijn met 

Links: Afbeelding 3.39: 
Scheiding tussen 
woonhuis- en 
kerkgedeelte 
 
Rechts: Afbeelding 3.40: 
Kapconstructie 
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tandverbindingen aan de spantbenen en hanebalken verbonden en 

de hanebalken zijn halfhouts met de spantbenen verbonden. Om de 

houten onderdelen op hun plaats te houden zijn per verbinding 

meerdere spijkers gebruikt. De flieringen zijn onderling gekoppeld 

door middel van een scherf. 

 

Op verschillende plaatsen zijn sporen onderbroken. Hier hebben 

rookkanalen van inmiddels verdwenen kachels gezeten. In het deel 

boven de kosterswoning zijn de overblijfselen van een gemetselde 

schoorsteen zichtbaar. De schoorsteen heeft in de nok van het dak 

net achter het voorschild gestaan. In de kapconstructie is dit nog 

zichtbaar doordat drie van de oorspronkelijke sporen het eerste 

volledige spant en de nokbalk onderbroken zijn. De sporen zijn na 

verwijdering van de schoorsteen met vurenhouten balken 

aangeheeld. Omdat de stookplaatsen van de begane grond en 

verdieping tegen de rechter zijgevel geplaatst zijn en bovendien nog 

voor het punt waar de voor- en zijschilden bij elkaar komen moest 

het rookkanaal in twee richtingen versleept worden. De houten 

ondersteuningsconstructie is nog aanwezig tussen het tweede 

halfspant en het eerste volledige spant. Ook zijn er extra ravelingen 

en schoren zichtbaar.  

De gehele kap heeft een heel regelmatige en symmetrische opbouw. 

Alle spanten zijn uitgevoerd met dezelfde details. Het hout is niet 

machinaal geschaafd maar met de hand bewerkt, of onbewerkt. 

Alleen de zwaardere constructiedelen hebben vierkante tot 

rechthoekige doorsneden, de dunnere sporen zijn grotendeels in 

rondhout uitgevoerd. De verbindingen hebben nog de uiterlijke 

kenmerken van een traditionele constructie met houten met 

toognagels maar zijn met gesmede spijkers uitgevoerd. 

Oorspronkelijk is de kap onbeschoten geweest. Het asbest 

dakbeschot is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangebracht. De  

kap is vermoedelijk in het derde kwart van de achttiende eeuw in één 

keer aangebracht toen het gebouw werd uitgebreid.  

Links Afbeelding 3.41: 
Verbinding met gesmede 
spijkers 
 
Rechts: Afbeelding 3.42: 
Oude positie doorvoer 
schoorsteen 

Afbeelding 3.43: 
Schoorsteenconstructie 
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3.3.3 Interieur   

Links: Afbeelding 3.44: 
Begane grond 
 
Midden: Afbeelding 3.45: 
Verdieping 
 
Rechts: Afbeelding 3.46: 
Zolder 



 

41 

  

Links: Afbeelding 3.47: 
Doorsnede A-A 
 
Rechts: Afbeelding 3.48: 
Doorsnede B-B 

Links: Afbeelding 3.49: 
Doorsnede C-C 
 
Rechts: Afbeelding 3.50: 
Doorsnede D-D 
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3.3.3.1 Woonhuis 

 

Begane grond 

 

Entreehal [0.1] 

De entreehal [0.1] geeft toegang tot de consistorie [0.3], een toilet 

[0.2], de kerkzaal [0.9] en de kosterswoning op de verdieping via 

[0.6]. De gevels zijn voorzien van voorzetwanden met een bekleding 

van plaatmateriaal. Rondom is tegen de wanden een lambrisering 

gemaakt van triplex met verticale groeven, die een suggestie moeten 

geven van houten schrootjes. In de zijgevel zitten twee houten 

boogvenstertjes met daaronder een rij jassenhaken en een 

hoedenplank voor de kerkgangers. Tussen de in hoogglans 

geschilderde verdiepingsbalken is een gipsplafond aangebracht. Over 

de volle breedte van de voorgevel loopt een houten koofaftimmering 

onder het plafond waarboven elektraleidingen lopen. Op de 

betonvloer liggen rode betontegels die gedeeltelijk in een oranjerood 

met groen patroon geschilderd zijn. Al deze afwerkingen zijn 

recentelijk aangebracht. Tegen de scheidingsmuur met de kerk is in 

de linker hoek een vaste kast aangebracht die aan één kant een 

schuine wand heeft. Aan beide zijden zit een deurkozijn met daarin 

een lage triplexdeur. Met opgelegde profiellatjes zijn twee panelen 

gevormd. In de schuine kant zit boven het deurkozijn een bijpassend 

luik. Uit de bouwaanvraagtekening  voor het in 1969 geplaatste toilet 

blijkt dat op de plaats waar de vaste kast nu staat tot 1969 een 

tonnenprivaat zat (zie p.21). De trapopgang, [0.6], naar de 

kosterswoning op de verdieping wordt bereikt via een paneeldeur die 

in een kozijn hangt dat net iets breder is dan de trap. Deze 

merkwaardige toegang staat niet op de tekening uit 1969 en is zeer 

waarschijnlijk pas later op deze manier aangebracht. Mogelijk heeft 

het te maken met de traplift die hier is aangebracht.  

 

Links: Afbeelding 3.51: 
Entreehal 
 
Rechts: Afbeelding 3.52: 
Deurkozijn naar 
trapopgang 
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Toilet [0.2] 

Het toilet is in 1969 aangebracht en voorzien van vloer- en 

wandtegels en een deurkozijn met vlakke glasdeur. 

 

Consistorie [0.3] 

De wanden van de consistorie zijn afgewerkt met papierbehang uit 

de jaren ’80 van de vorige eeuw. De verdiepingsvloer is in deze 

ruimte geheel aan het oog onttrokken door het gipsplafond en op de 

betonvloer ligt een ondervloer van gipsplaten met daaroverheen een 

laagpolig tapijt. Tegen de rechter zijgevel zit een twintigste-eeuwse 

schouw met houten mantel waarvoor een gaskachel staat. De 

achterwand van de schoorsteenmantel is betegeld met bruine en 

beige plavuizen in dambordpatroon. Mogelijk zijn achter de huidige 

afwerkingen nog sporen zichtbaar van de oorspronkelijke schouw die 

in de achttiende of negentiende eeuw op deze plaats aangebracht zal 

zijn. 

Verdieping 

 

Overloop [1.1] 

De scheiding tussen de kosterswoning en de kerk is ook op de 

verdieping nog aanwezig. De steile trap vanuit de entreehal komt 

boven in een inpandige overloop. Rond het rechthoekige trapgat is 

een eenvoudig L-vormig houten traphek geplaatst. De wanden zijn 

voorzien van papierbehang, op de vloer ligt een laminaatvloer en 

tussen de omtimmerde balken van de zoldervloer zijn 

gipskartonplaten aangebracht.  

Hierdoor zijn eventueel nog aanwezige historische materialen en de 

constructies geheel aan het zicht onttrokken. Tussen de kistbalken is 

een plank tegen de wanden bevestigd als plafondplint. Twee kleine 

luikjes in de plank tegen de scheidingswand met de woonkamer 

verraden een koof waardoor elektraleidingen lopen. In de stenen 

scheiding tussen de kosterswoning en het kerkgedeelte is een deur 

aangebracht. Hierachter is op de galerij van de kerk een smalle 

ruimte gemaakt die in gebruik is als slaapkamer (1.6). De twee treden 

onder het kozijn laten zien dat er tussen de kosterswoning en de 

achterliggende kerk een niveauverschil bestaat. 

  

Links: Afbeelding 3.53: 
Overloop 
 
Rechts: Afbeelding 3.54: 
Trapopgang 

Linksboven: 
Afbeelding 3.55: 
Wand met vaste kast 
 
Rechtsboven: 
Afbeelding 3.56: 
Toegangsdeur 
 
Linksonder: 
Afbeelding 3.57: 
Vaste kast 
 
Rechtsonder: 
Afbeelding 3.58: 
Schouw 
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Woonkamer [1.2] 

In de woonkamer is het rookkanaal weggewerkt achter een moderne 

kastenwand. Voor een eenvoudige schoorsteenmantel staat een 

gaskachel. De balken van de zoldervloer zijn met dun plaatmateriaal 

omkist. De smalle ruimte tussen de scheidingswand met de overloop 

en de balk die hier naast loopt is dichtgezet met plaatmateriaal 

waardoor deze balk extra breed lijkt. De vloer is afgewerkt met 

laminaat en tussen de kistbalken is opnieuw een gipsplafond 

aangebracht. 

Eetkamer [1.3] 

In een deel van de eetkamer is een verlaagd plafond onder de 

balklaag aanwezig. Hier heeft tot 1991 een bedstede met kasten 

gezeten
40

 die de scheiding vormde tussen het naastgelegen 

keukentje en de eetkamer. Het deurkozijn (zonder deur) tussen de 

woon- en eetkamer zat voorheen dichter bij de voorgevel, naast de 

bedstede.  In de hoek tussen voor- en rechter zijgevel is een kleine 

diagonaal geplaatste kachelschouw zichtbaar. De mantel heeft een 

holle en bolle profilering. Op de zolder is het rookkanaal dat bestaat 

uit gresbuizen nog grotendeels aanwezig. 

Een licht wandje scheidt de keuken af van de eetkamer. In de ruimte 

is een lage decoratieve lambrisering aangebracht, maar deze heeft 

                                                 
40

 Mondelinge informatie verkregen van mw. A. Veltman 

evenals de overige afwerkingen, die vergelijkbaar zijn met die van de 

woonkamer geen historische betekenis. 

 

Keuken [1.4], doucheruimte [1.5] en slaapkamer [1.6] 

De keuken, doucheruimte en slaapkamer zijn op dezelfde wijze als de 

eet- en woonkamer afgewerkt met moderne materialen. In de koof 

ten behoeve van de afvoer van de wasemkap is zichtbaar dat de 

zoldervloer aan de onderzijde geschilderd is. 

 

  

Links: Afbeelding 3.59: 
Woonkamer 
 
Rechts: Afbeelding 3.60: 
Verlaagd plafond in 
eetkamer 
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3.5.3.2 Kerk 

 

Begane grond 

 

Kerkzaal [0.9] 

De kerkzaal is een rechthoekige ruimte die grotendeels twee 

bouwlagen hoog is. De ruimte wordt vanuit de entreehal betreden 

via een porte-brisée met eenvoudige Lodewijk XIV-vormen die te 

dateren is in het begin van de achttiende eeuw. Aannemelijk is echter 

dat dit kozijn aangebracht is toen de voormalige mouterij in het 

derde kwart van de achttiende eeuw werd uitgebreid en de huidige 

kerkzaal ontstond. De bovendorpel van het kozijn heeft in- en 

uitgezwenkte hoeken. De deuren bestaan uit vlakke planken waarop 

met profiellatten twee panelen zijn afgekaderd. Aan de bovenzijde 

volgt de profiellat de gebogen vormen van de bovendorpel. In de 

panelen zijn dunne “kussens” aangebracht die de vorm van het 

paneel volgen.  

De gevels van de kerkzaal zijn voorzien van voorzetwanden. Aan de 

onderzijde zijn deze bekleed met triplex-lambriseringen gelijk aan die 

in de entreehal. De vlakken erboven zijn bekleed met plaatmateriaal 

waar witgesausd glasvliesbehang overheen is geplakt.  

Aan drie zijden van de kerkzaal loopt een galerij. De randbalk van de 

vide wordt gedragen door vier houten Toscaanse zuilen die 

gemarmerd zijn. De gladde schachten hebben aan de onderzijde een 

basement dat op een sobere bruin gemarmerde voet (piëdestal) 

staat. Aan de bovenzijde zit een kapiteel bestaande uit een echinus 

en een abacus. Op de zuilen in het midden van de ruimte staat 

opnieuw een Toscaanse zuil die reikt tot aan het plafond. Eén van de 

vier zuilen is zodanig verzakt dat er inmiddels enkele centimeters 

ruimte tussen de echinus en abacus is ontstaan. Ook hangt de abacus 

los onder de randbalk en ligt de echinus los op de zuil.  

De galerij heeft een achttiende-eeuwse balustrade met 

asymmetrische vaasvormige balusters die een ronde doorsnede 

hebben. In de bovenregel is aan de kerkzaalzijde een goudkleurig 

“koord” gesneden. Het middelste deel aan de lange zijde van de 

ruimte is verwijderd. Aan de voorzijde zijn de onder-, tussen- en 

bovenregel net voorbij een baluster afgezaagd. Even verderop is in 

een baluster een gat zichtbaar waar de pen van de tussenregel in 

heeft gezeten, de doorlopende onder- en bovenregel zijn afgezaagd. 

Boven op de galerijvloer is plaatselijk een overkragend vloertje 

aangebracht waarop een orgelfront is geplaatst. Het gaat hier niet 

om een echt orgel maar om een “decorstuk” waarachter een 

harmonium was opgesteld. Het orgelfront is bekroond met een 

drietal vazen. Het gouden koord komt in het orgelfront terug. Aan de 

zijkanten van het orgelvloertje zijn gelakte houten hekwerkjes 

geplaatst. Het hekje aan de zijde van de voorgevel bestaat uit één 

stuk, de licht gebogen onder- en bovenregel hebben aan beide 

uiteinden een verstek. Aan de andere zijde bestaat het hekje uit twee 

Afbeelding 3.61: 
Zuilen galerij 

Links: Afbeelding 3.62: 
Porte-brisée, zijde 
entreehal 
 
Rechts: Afbeelding 3.63: 
Porte-brisée, zijde 
kerkzaal 
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aan elkaar verbonden korte rechte stukjes met aan één kant een 

verstek. Samen hebben zij een klein U-vormig hekwerkje gevormd. Of 

dit afkomstig is uit de kerk zelf is niet meer na te gaan.  

 

De galerij is aan de kopse kanten van de kerkzaal dichtgezet met 

houten wanden. De balustrades lopen hier nog net voor langs. Uit de 

twee beschrijvingen die Peter Johannes de Neui maakte valt op te 

maken dat de “catecheseerkamer”, de huidige verwarmingsruimte 

[1.10], tussen 1864 en 1871 is afgescheiden van de galerij. Er is geen 

omschrijving van afgescheiden ruimten aan de andere zijde van de 

galerij (huidige slaapkamer [1.6] en overloop [1.7]), zodat het goed 

mogelijk is dat deze later gerealiseerd zijn. 

 

Langs de wanden van de kerkzaal zijn onder de galerij twee rijen 

kerkbanken gemaakt in theateropstelling. Dat wil zeggen dat ze in 

hoogte oplopen naar achteren toe. Voor de banken staan 

voorschotten met daarop een leesplank. Deze banken stammen op 

zijn laatst uit het tweede kwart van de negentiende eeuw, maar 

kunnen ook ouder zijn. In de Tegenwoordige Staat van Friesland, die 

Links: Afbeelding 3.64: 
Kerkzaal 
 
Rechts: Afbeelding 3.65: 
Orgelfront en herenbank 

Afbeelding 3.66: 
Preekstoel 
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uitkwam in 1786, is een omschrijving van de kerk te lezen waarin 

reeds banken voorkomen
41

. De doorgangen tussen de voorschotten 

zijn aan het eind van de twintigste eeuw voorzien van triplex 

deurtjes. In verband met de verzakking van de vloer zijn deze 

deurtjes waar nodig scheef gemaakt. Alle voorschotten en deurtjes 

zijn in de jaren ’80 van de twintigste eeuw voorzien van achttiende-

eeuws aandoende verfraaiingen.  

De preekstoel is in het midden van de rechter zijgevel opgesteld. De 

driezijdige voorkant lijkt ouder te zijn dan de beide zijkanten. 

Materiaal profileringen en afwerking verschillen van elkaar. Mogelijk 

heeft de preekstoel oorspronkelijk geen zijwandjes gehad, maar is 

deze open geweest. Deze opstelling komt in Doopsgezinde en 

Baptistenkerken vaker voor. Zeker is dat het huidige trappetje aan de 

linker kant niet origineel is. Het losse trappetje dat op de foto uit 

1980 zichtbaar is, staat nog op de zolder. Achter de preekstoel is een 

rugschot tegen de gevel geplaatst. Dit schot is betimmerd met 

hardboard dat door inwerking van vocht een leerachtig uiterlijk heeft 

gekregen. De motieven in de panelen hebben een andere vorm dan 

die in de panelen van de voorschotten en deurtjes en waren voor het 

grootste deel in 1980 reeds aanwezig. Boven de preekstoel hangt een 

                                                 
41

 Schouten e.a. (1786), p. 464 

zeskantig klankbord met neoclassicistische profilering. Het lijstwerk 

aan de onderzijde is recentelijk aangebracht. 

Voor de preekstoel bevindt zich het doopvont. Dit bassin is in 1867 in 

de kerk gebouwd nadat het gebouw in handen kwam van de 

baptisten. Aan de binnenzijde is het bassin bekleed met vierkante 

geglazuurde tegels, er is geen afvoer. Tegen de preekstoel aan zijn 

twee treden gemaakt aan beide kanten van het bassin. Aan het eind 

van de twintigste eeuw is het gehele bassin aan de buitenkant 

betimmerd met donker gelakt plaatmateriaal. Dominee P.J. de Neui 

Links: Afbeelding 3.67: 
Op maat gemaakt triplex-
deurtje met verfraaiing 
 
Rechts: Afbeelding 3.68: 
Preekstoel en doopvont 

Links: Afbeelding 3.69: 
Faseverschil preekstoel 
 
Rechts: Afbeelding 3.70: 
Achterzijde preekstoel 
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omschrijft een “gemetzeld doopvond”
42

. De betimmering is fors 

groter dan het eigenlijke bassin, zodat het in gesloten toestand 

gebruikt kan worden als podium. Het bassin is afsluitbaar met drie 

losse luiken.  

Tegenover de preekstoel is tegen de rechter zijgevel een 

“herenbank”. De galerij is hier aan de onderzijde voorzien van een 

gebogen plafond dat doet denken aan de ronde overhuivingen die bij 

Friese herenbanken uit de zeventiende eeuw veel voorkomen. De 

bank staat een treetje hoger dan de gewone banken aan weerszijden 

en om deze reden is het rugschot van de bank hier voor ook iets 

hoger. De wangen die aan de zijkanten van de bank zitten hebben 

een vormgeving die aan Jugendstil doet denken. Naast de 

diakenenbanken die op de verhoogde vloer links en rechts naast de 

preekstoel hebben gestaan bevinden zich ook zijwangen, maar deze 

hebben een vormgeving die eerder achttiende-eeuws lijkt. De 

oorspronkelijk vaste diakenenbanken staan niet meer op hun 

originele plaats aan weerszijden van de preekstoel.  
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 De Neui (1864-1871) p. 11 

De begane grond-vloer is voorzien van onafgewerkte grenen kop- en 

staartdelen in breedte variërend tussen 210 en 305 mm. De delen 

zijn op de onderconstructie vernageld met gesmede spijkers. Delen 

van de vloer zijn vernieuwd met ruwe vurenhouten planken die 

bevestigd zijn met draadnagels. Over de vloerplanken ligt een los 

tapijt. Op de verhoogde vloergedeelten tussen de banken is een 

tegelvloer nagebootst met plaatjes hardboard in twee verschillende 

kleuren die met kleine nageltjes op de ondervloer gespijkerd zijn. 

Deze vloerafwerking is ook aanwezig in de afgescheiden ruimten van 

de galerij. Op de verhoogde vloeren aan weerszijden van de 

preekstoel ligt zeil in tegeltjesmotief. 

Onder de zolderbalklaag hangt een hardboard-plafond. De naden 

tussen de platen zijn weggewerkt door een afwerking met 

glasvliesbehang en (profiel-)latten. 

 

  

Links: Afbeelding 3.71: 
Doopvont zonder deksel 
 
Midden: Afbeelding 3.72: 
Hardboard vloertegels 
 
Rechts: Afbeelding 3.73: 
Zeil met tegeltjespatroon 

Afbeelding 3.74: 
Hardboardplafond 
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Trappenhuis [0.9] 

Het trappenhuis met bordestrap dat zich bij binnenkomst van de 

kerkzaal direct aan de linker kant bevindt, is aangebracht na 1980. Op 

de oude foto is nog een laddertrap te zien die vrij in de ruimte staat. 

De beide deuren zijn van triplex met opgespijkerde profiellatjes. De 

linker deur geeft toegang tot een trapkast. Via de rechter deur wordt 

het trappenhuis betreden.  

Verdieping 

 

Overloop [1.7] 

De verdieping van het kerkgedeelte wordt bereikt via trappenhuis 

[0.9] De krappe bordestrap komt boven op een overloop waar ook de 

steile laddertrap naar de zolderverdieping staat. Mogelijk heeft deze 

er al gezeten voordat de overloop ontstond. De scheidingswand met 

de kerkzaal staat scheef ten opzichte van de zoldervloerbalken en de 

laddertrap. De ruimte tussen de wand en de laddertrap is opgevuld 

met een asymmetrische verticale schacht. In de relatief recente 

rechter zijwand is naast een vaste kast een deurkozijn geplaatst dat 

toegang geeft tot de slaapkamer van de kosterswoning. De deur naar 

de galerij is voorzien van lijstwerk dat past bij de overige 

aangebrachte ornamentiek. Op de vloer zijn dezelfde hardboard 

tegels aangebracht als tussen de banken in de kerkzaal. Ook het 

hardboardplafond met regels dat in de kerkzaal zit is in deze ruimte 

aanwezig. Dit versterkt het idee dat de scheidingswand met de 

kerkzaal aan deze zijde later is aangebracht dan die aan de overzijde.  

Entree [1.9] 

De deur in de scheidingswand aan het andere uiteinde van de galerij 

geeft toegang tot het entreeportaal aan het bolwerk. Het 

negentiende-eeuwse buitendeurkozijn met opgeklampte deur wordt 

verborgen door een dubbel deurstel van opgeklampte deuren die aan 

gehengen zijn opgehangen in het kozijn. De rechter deur (van 

binnenuit gezien) is een plank breder dan de linker en is voorzien van 

een lensvormige houten deurkruk. Tegen de scheidingswand met de 

CV-ruimte is een vierkant luik in de zoldervloer aanwezig. 

Om het bolwerk dat iets hoger ligt dan de verdiepingsvloer te kunnen 

betreden is direct achter de dubbele deuren een brede trede 

gemaakt. Opvallend is dat het gipsplafond naar de bolwerkzijde toe 

schuin omhoog loopt in één hoek. 

Links: Afbeelding 3.75: 
Overloop met deur naar 
galerij 
 
Rechts: Afbeelding 3.76: 
Laddertrap naar zolder 

Afbeelding 3.79: 
Entree 

Links: Afbeelding 3.77: 
Trappenhuis vanuit 
kerkzaal 
 
Rechts: Afbeelding 3.78: 
Trappenhuis vanaf 
overloop 



 
 

50 

Verwarmingsruimte [1.10] 

De verwarmingsruimte / werkruimte ligt rechts naast het 

entreeportaal. De wanden en voorzetwanden zijn met plaatmateriaal 

bekleed. Er zijn twee zolderbalken zichtbaar, waarvan één op een 

sleutelstuk is opgelegd. Dit sleutelstuk heeft dezelfde vorm als die 

van de eerste verdieping, maar zit in de rechter zijgevel terwijl die 

van de galerij juist uitsluitend in de linker zijgevel te vinden zijn. 

Tussen de zolderbalken is een plafond met hoogglans afgewerkte 

platen aangebracht. In de achtergevel zit een venster met dubbele 

schuiframen (zie ook beschrijving achtergevel). De stijlen en dorpels 

hebben in de dag een duivejagerprofiel. Omdat de achtergevel is 

voorzien van een voorzetwand loopt rondom het kozijn een 

afwerklijst van ongeprofileerde planken. 

 

Zolder 

 

Via een steile laddertrap met een leuning aan één zijde wordt de 

zolder [2.1] bereikt. Het trapgat wordt omsloten door een  dichte 

“kast” met een deur aan de zijde waar de trap bovenkomt. De 

bovenzijde heeft aan de linker kant een versnijding die nodig was om 

de kast onder de kapconstructie te laten passen. De zolder bestaat 

uit één ruimte onder de kap. De houten vloerdelen lopen in de lengte 

van de ruimte en op een aantal plaatsen zijn vloerluiken aanwezig. 

Sommige kunnen nog geopend worden, andere zijn dichtgespijkerd. 

Bij het openen van één van de vloerluiken blijkt zowel de onderzijde 

van de vloerplanken als de zolderbalken lichtblauw geschilderd te 

zijn. De vloer van het kerkgedeelte loopt vanaf de bolwerkzijde 

omhoog richting de voorzijde. Ter plaatse van de overgang van 

kosterswoning naar de kerk zit een niveauverschil in de vloer. De 

gemetselde tussenmuur is nog net zichtbaar onder het vloerhout. 

Tegen de muur steekt een brede vloerbalk boven het vloerhout uit. 

Rechtsvoor is op de houten vloer een brandwerend cementvloertje 

gemaakt. Hierboven is de flink beroete ondersteuningsconstructie 

van de voormalige schoorsteen nog aanwezig. De schoorsteen is 

vervangen door twee thermisch verzinkte rookgasafvoeren die over 

de oude ondersteuningsconstructie versleept worden en ieder aan 

een zijde van de nok door het dak worden gevoerd. In de linker hoek 

zit de afvoer van de hoekschouw in de eetkamer. Op een houten 

steunconstructie is een rookkanaal gemaakt van gresbuizen, maar 

omdat dit kanaal niet meer gebruikt wordt stopt het ter plaatse van 

de bovenste hanenbalk van het eerste volledige spant. 

Op de foto van de voorgevel uit 1980 is te zien dat er op de 

verdieping duimen in de kozijnen zitten waaraan persiennes hebben 

gehangen. De persiennes bestaan nog en liggen op de zolder 

opgeslagen. Ook het losse trappetje dat bij de preekstoel stond 

voordat de huidige vaste treden zijn gemaakt, is op de zolder nog 

aanwezig. 

  

Afbeelding 3.80: 
Verwarmingsruimte 

Links: Afbeelding 3.81: 
Toegangsdeur 
zolderruimte, rechts 
naast de deur het losse 
trappetje van de 
preekstoel 
 
Rechts: Afbeelding 3.82: 
Persienne 
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HOOFDSTUK 4:  WAARDESTELLING 
 
Sinds 1984 heeft het pand de status van beschermd rijksmonument. 

Een externe waardestelling heeft dus reeds plaatsgevonden en 

daarom volgt hierna uitsluitend een interne waardestelling. 

 

4.1 Stedenbouwkundig: hoge monumentwaarde 

In het historische stratenpatroon van Franeker kwamen veel 

achterhuizen voor die vanaf de straat slechts via smalle stegen 

bereikt konden worden. Door modernisering zijn de meeste van deze 

steegjes verloren gegaan. Het is daarom bijzonder dat deze situatie 

op deze plek nog bestaat. Bovendien is de situering typerend voor de 

Doopsgezinde Vermaningen die in de zeventiende eeuw 

noodgedwongen gerealiseerd werden als “schuilkerk” en die 

inmiddels voor een groot deel niet meer in gebruik zijn als kerk of 

zelfs helemaal verdwenen. De stedenbouwkundige situatie van het 

gebouw heeft daarom een hoge monumentwaarde. 

 

4.2 Exterieur 

 

4.2.1 Bouwmassa: hoge monumentwaarde 

De uitbreiding van het gebouw in het derde kwart van de achttiende 

eeuw was een zeer belangrijke bouwfase waarin het huidige 

bouwvolume van het pand gevormd werd. Deze bouwmassa is nog 

geheel intact en heeft daarom een hoge monumentwaarde. 

 

4.2.2 Gevels: hoge, positieve en indifferente monumentwaarde  

Als dragers van bouwsporen hebben de gevels een hoge 

monumentwaarde.  

De kozijnen, ramen, en deur in de voorgevel zijn recent aangebracht 

en hebben daardoor een indifferente monumentwaarde. Dit geldt 

ook voor de kleine rechthoekige vensters in de rechter zijgevel en de 

recent aangebrachte vensters in de linker zijgevel. De hoge 

spitsboogvensters dragen in grote mate bij aan de beleving van de 

kerkzaal en dragen informatie van een eerdere indeling. Daarom 

hebben deze vensters een hoge monumentwaarde. 

Het grote raamkozijn in de linker zijgevel op de verdieping is aan het 

eind van de twintigste eeuw ingekort en voorzien van een nieuwe 

onderdorpel. De stijlen en bovendorpel bevatten nog informatie over 

eerdere bouwfasen en hebben daardoor een positieve 

monumentwaarde.  

 

4.2.3 Dak: hoge en indifferente monumentwaarde  

Het dak is aangebracht tijdens een belangrijke bouwfase: de 

uitbreiding van het pand waarbij een volwaardige kerkzaal werd 

gerealiseerd. Het dak is volledig gedekt met oude holle dakpannen en 

heeft om deze redenen een hoge monumentwaarde.  

Materiaal en constructie van de vernieuwde dakgoten van de voor- 

en linker zijgevel  vertegenwoordigen geen enkele historische waarde 

en hebben daarom een indifferente monumentwaarde. 

 

4.3 Constructie 

 

4.3.1 Draagconstructie: hoge monumentwaarde 

De balklagen zijn net als de dragende gevels wezenlijke onderdelen 

van het historische casco en zij dragen sporen van historische 

afwerkingen. Om deze redenen heeft de draagconstructie een hoge 

monumentwaarde. 

 

4.3.2 Kapconstructie: hoge monumentwaarde 

De kapconstructie is nagenoeg gaaf en heeft een hoge 

monumentwaarde. In de constructie zijn bouwsporen aanwezig van 

inmiddels verdwenen schoorstenen en afvoeren.  

 

4.4 Interieur 

 

4.4.1 Woonhuis: positieve en indifferente monumentwaarde 

In de indeling van de begane grond en verdieping zijn de nodige 

wijzigingen aangebracht. Historische materialen en constructies zijn 

nagenoeg allemaal aan het zicht onttrokken door moderne 

toevoegingen. Het is niet duidelijk wat de oorspronkelijke situatie 

geweest moet zijn. Een objectieve waardestelling is op basis van het 

gedane onderzoek niet mogelijk. Als achter de moderne afwerklagen 

historische wanden verborgen blijken te gaan dan hebben deze een 

hoge monumentwaarde.  

Begane grond: de interieurafwerkingen zijn nagenoeg allemaal recent 

aangebracht en hebben geen historische betekenis. De vloer-, wand- 

en plafondafwerkingen van alle ruimten op de begane grond hebben 

daarom een indifferente monumentwaarde. De geschilderde 
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afwerking van de houten vloeren en balklagen, boven de 

gipsplafonds, hebben een hoge monumentwaarde, omdat deze 

informatie bevatten over de historische afwerkingen.  

Verdieping: ook op de verdieping zijn de afwerkingen van vloeren, 

wanden en plafonds in alle ruimten die tot de kosterswoning 

behoren recent aangebracht en hebben daardoor een indifferente 

monumentwaarde. De lijst rondom het verlaagde plafond in de 

eetkamer heeft een positieve monumentwaarde, omdat hieraan een 

eerdere indeling is af te lezen. 

 

4.4.2 Kerk: hoge, positieve en indifferente monumentwaarde 

Het achttiende-eeuwse interieurensemble van de kerk is nog 

grotendeels gaaf en heeft daarom een hoge monumentwaarde. 

Achter moderne afwerklagen gaan nog oudere lagen schuil dus ook 

als drager van historische informatie heeft het interieur een hoge 

monumentwaarde.  

De negentiende-eeuwse afscheiding van de galerij heeft een 

positieve monumentwaarde omdat deze onderdeel is van de 

wijziging van Doopsgezinde naar Baptistische kerk. De twintigste-

eeuwse afscheiding aan de andere zijde heeft geen historische 

betekenis en de monumentwaarde is daarom indifferent. 

De toevoeging van het gemetselde doopbassin in de negentiende 

eeuw is een heel belangrijke ontwikkeling voor het gebouw omdat 

hieraan kan worden afgelezen dat de kerk door een nieuwe 

kerkgemeenschap in gebruik is genomen. Het doopvont heeft 

daarom een hoge monumentwaarde. Het houten podium dat aan het 

eind van de twintigste eeuw werd aangebracht rondom het doopvont 

heeft een indifferente monumentwaarde omdat de 

Het in de twintigste eeuw gerealiseerde trappenhuis heeft geen 

historische betekenis. Er zijn uitsluitend moderne materialen 

toegepast en binnen de context van de kerkzaal heeft her geen 

meerwaarde. Het trappenhuis heeft daarom in zijn geheel een 

indifferente monumentwaarde.  

De vloerbedekkingen, schrootjeslambrisering en het 

hardboardplafond hebben geen historische betekenis en hebben 

daarom een indifferente monumentwaarde. 

Vanwege de zeldzaamheid en gaafheid heeft het negentiende-

eeuwse orgelfront een hoge monumentwaarde. 

 

 

4.5 Gebruikshistorische waarde 

 

Hoge waarde 

 

Vanuit gebruikshistorisch oogpunt heeft het gebouw een hoge 

waarde. De ontwikkelingsgeschiedenis van de Doopsgezinde kerk in 

Friesland is nauw verweven met de ontwikkeling van dit specifieke 

gebouw. De kerk is ontstaan in een tijdperk waarin Doopsgezinden 

hun geloof niet openlijk mochten belijden, Provinciale Staten 

werkten tegen bij bouwplannen in de vroege achttiende eeuw, een 

tijd waarin officieel al vrijheid van godsdienst was verleend, en toch 

uiteindelijk groeide de locatie uit tot een volwaardig kerkgebouw.  

Nadat het gebouw ongeveer twee eeuwen gebruikt is als 

Doopsgezinde Vermaning werd het de eerste Baptistenkerk in 

Friesland. Uit de beschrijvingen van P.J. de Neui en G.A. Wumkes 

blijkt dat het de preken en doopceremonies in de begintijd een grote 

aantrekkingskracht uitoefenden op de mensen uit Franeker en wijde 

omgeving. De genoemde aantallen van 700 tot 1000 toehoorders 

moeten zeer waarschijnlijk niet al te letterlijk worden genomen maar 

geven wel een beeld van de grote belangstelling die men in die tijd 

had voor de opvattingen van mensen als Dominee De Neui. 

Het doopvont dat zeer typerend is voor de Baptistische kerk werd 

zelfs een aantal jaren gebruikt door de pas opgerichte gemeente in 

Amsterdams-Noord, omdat daar op dat moment nog geen bassin was 

gerealiseerd.  

Veel van de oude Doopsgezinde Vermaningen zijn inmiddels 

vervangen door nieuwbouw. Dit gebouw kon nadat het door de 

Doopsgezinde eigenaren niet meer gebruikt werd opnieuw als kerk 

gebruikt worden door een gemeente die nauw aan de Doopsgezinde 

kerk verwant is. Grote veranderingen in het gebouw waren hierdoor 

niet nodig waardoor het achttiende-eeuwse ensemble nagenoeg in 

tact is gebleven. 
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WAARDESTELLINGREPRESENTATIE-
TEKENINGEN 
 

  

Links: Afbeelding 4.1: 
Begane grond 
 
Midden: Afbeelding 4.2: 
Verdieping 
 
Rechts: Afbeelding 4.3: 
Zolder 
 
N.B. Deze 
waardestellings-
representatietekeningen 
zijn niet bruikbaar zonder 
de bijbehorende teksten 
op pp. 51+52 
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HOOFDSTUK 5:  ADVIES 
 

De huidige staat van afwerking van het gebouw maakt een exacte 

fasering en bijbehorende datering lastig. In combinatie met gegevens uit 

archieven en literatuur kon in de voorgaande hoofdstukken een redelijk 

beeld van de bouwgeschiedenis geschetst worden, maar om een 

preciezer beeld te krijgen is nader onderzoek gewenst. 

 

In het metselwerk van de linker zijgevel zijn veel bouwsporen zichtbaar. 

Een gedetailleerde opname van deze gevel kan duidelijkheid bieden 

over de ontwikkelingsgeschiedenis van het pand. 

Het is zeer aannemelijk dat ook in het metselwerk van de gepleisterde 

voor- en rechter zijgevel bouwsporen te vinden zijn. Mocht er bij een 

toekomstige restauratie een technische noodzaak bestaan om gevels, of 

delen daarvan, te ontpleisteren, dan is het raadzaam om hieraan nader 

bouwhistorisch onderzoek te verrichten. 

 

In het interieur worden de historische lagen op verschillende plaatsen 

verborgen door moderne afwerkingen, zoals vloerbedekkingen, 

voorzetwanden en gipsplafonds. Als het pand bij een restauratie 

ontdaan wordt van deze  lagen dan biedt dat mogelijkheden om de 

achterliggende oudere afwerklagen en bouwconstructies te 

onderzoeken. 

 

Het herstellen van de forse verzakking in de kerk staat hoog op de 

wensenlijst van de Stichting tot Behoud Monument van Gedoopte 

Christenen Franeker. Als hieraan werkzaamheden worden verricht geeft 

dit een uitstekende mogelijkheid om de begane grondvloer en de 

fundering van het kerkgedeelte te documenteren. 

 

In het kader van deze bouwhistorische opname is enig oriënterend 

archiefonderzoek verricht in de archieven van Tresoar te Leeuwarden,  

de Gemeente van Gedoopte Christenen te Franeker, de Gemeente 

Franekeradeel, en via bronnen op het internet. Een verdere uitdieping 

van het archiefonderzoek is mogelijk. Gedacht kan worden aan de 

bewoningsgeschiedenis van de kosterswoning, de eigendomssituatie 

van het woonhuisgedeelte en nadere gegevens met betrekking tot de 

mouterij. Mogelijk kan een uitgebreid onderzoek van de notulen- en 

rekeningboeken van zowel de Doopsgezinde gemeente als de 

Gemeente van Gedoopte Christenen nog meer informatie geven over 

aanpassingen en uitbreidingen van het pand. 
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Leeuwarden: Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) 

 

- Notulenboek 1800-1831 

- Notulenboek 1847-1861 

- Rekeningenboek 1760-1815 

- Rekeningenboek 1816-1854 

- Rekeningenboek 1855-1880  

http://mpaginae.atspace.com/Franekerprocl16081637.htm
http://www.geneaknowhow.net/script/fri/franeker-index-doopsgez-wachtgeld-1619.pdf
http://www.geneaknowhow.net/script/fri/franeker-index-doopsgez-wachtgeld-1619.pdf
http://gameo.org/index.php?title=Franeker_%28Friesland,_Netherlands%29&oldid=94696
http://gameo.org/index.php?title=Franeker_%28Friesland,_Netherlands%29&oldid=94696
http://www.delytsestreek.nl/kerkgenoodschappen/franker/index.php
http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Franeker,_Zilverstraat_46_-_Doopsgezinde_Vermaning
http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Franeker,_Zilverstraat_46_-_Doopsgezinde_Vermaning
http://baptistenamsterdamnoord.nl/over-ons/6-onze-geschiedenis
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Afbeeldingen: 

 

www.tresoar.nl: 

Afbeeldingen 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 

 

www.rijksmuseum.nl: 

Afbeelding 2.2 

 

www.petertenkate.nl: 

Afbeelding 2.15 

 

Gemeente Franekeradeel: 

Afbeeldingen 2.16 en 3.1 

 

www.kadaster.nl: 

Afbeelding 3.2 

 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl: 

Afbeelding 3.9, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 en D.7 

 

www.historischekerken.nl: 

Afbeelding 3.11 

 

Alle overige foto’s en tekeningen zijn gemaakt door de auteur. 

  

http://www.tresoar.nl/
http://www.rijksmuseum.nl/
http://www.petertenkate.nl/
http://www.kadaster.nl/
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
http://www.historischekerken.nl/
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Doorsnede D-D 

 

Begane grond 

Verdieping 

Zolder 

 

Bijlage D Historische foto’s 
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BIJLAGE A:  
 
Uittreksel uit het Monumentenregister: 
 
Monumentnummer : 18245 
 
Status  : Beschermd  
Aanwijzingsbesluit  : 
Inschrijving register  : 19-06-1984 
Kadaster deel/nummer  : 5443/12 
________________________________________________________________ 
 
Gemeente:  Provincie: 

Franekeradeel  Friesland 
Plaatselijke aanduiding: 

Zilverstraat 46  8801 KC Franeker 
Kadastrale gemeente: Sectie:  Kad.object:  App:  
Grondperceel: 

Franeker  A  3756 
Omschrijving: 

Eenvoudige doopsgezinde vermaning, ondergebracht in mogelijk nog 
eind 17e/begin 18e eeuws gebouw, op rechthoekige plattegrond 
opgetrokken uit gele friese steen en gedekt door een met pannen 
belegd schilddak; schoorsteen; staafankers. 
De blokbepleisterde voorgevel draagt een 19e eeuws karakter en is 
ondermeer uitgerust met opgeklampte deur met bovenlicht en 
negenruitsschuifvensters. De linker zijgevel is uitgerust met 
ondermeer twee 19e eeuwse halfrondgesloten vensters met 
gietijzeren tracering en negenruitsschuifvenster; de rechter zijgevel is 
voorzien van blokbepleistering en spitsboogvensters met gietijzeren 
tracering; de aan bolwerkzijde gelegen gevel is uitgerust met een 
venster met opgeklampte luiken en een opgeklampte deur. 
 
De (gedeeltelijk verkleinde) kerkruimte bevat aan drie zijden een 
galerij met balustrade, rustend op houten dorische zuiltjes en 
mogelijk te dateren in de 18e eeuw. Achter het vlakke plafond gaat 
mogelijk een gewelf schuil, dat eveneens rust op dorische zuiltjes. 
 
Voorts enig sober vermoedelijk 19e eeuws houten meubilair, 
waaronder preekstoel met rug- en klankbord en banken. 
Eenvoudig geprofileerde Lodewijk XIV-deur geeft toegang tot het 
woonhuis. 
 
Hoofdcategorie:  Subcategorie Oorspronkelijke functie: 

Religieuze gebouwen  Kerk en kerkonderdeel Kerk 

  

Afbeelding 1: 
Begrenzing beschermd 
stadsgezicht 
Kaart Gemeente 
Franekeradeel 
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BIJLAGE B: HISTORISCHE BESCHRIJVINGEN 
 

1786 

De KERK DER DOOPSGEZINDEN staat eenige huizen oostelijker, in een 

achterhuis aan de stadswal grenzende, en van vooren door eene 

lange Steeg ingaande: de Kerk is thans zeer net van binnen, gaande 

men daarin door eene dubbele deur, wanneer men tegen de 

Zuidoostelyken muur den predikstoel, en ter wederzyden de Twaalf-

mannen-bank heeft. Boven de zitbanken, aan de overige muuren, 

vindt men hangzolders, die op net gewerkte pilaren rusten. 

 

Schouten, P. e.a. (1786), Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van 
Friesland, Tweede deel, Amsterdam, Leiden, Dord. En Harlingen; herdruk 
(1976): Groningen: Foresta, 
p. 464 

 

1843 

De Doopsgezinde Kerk, op de Zilverstraat, in een achterhuis aan den 

Stadswal grenzende, en van voren door eene lange steeg ingaande, is 

van binnen zeer net, gaande men daarin door een dubbele deur, 

wanneer men tegen den zuidoostelijken muur den predikstoel, en ter 

wederzijden de Diakenbank heeft; boven de zitbanken, aan de drie 

overige muren vindt men gaanderijen, welke op net bewerkte pilaren 

rusten.  

 

Aa, A.J. Van der (1843), Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden vierde 
deel E-G , Gorinchem, Jacobus Noorduyn 1843 pp 361-362 

 

1868 

Den 26. Mei 1864 reisde hij [De Neui] weder naar Franeker, predikte zes 

maal in de kerk der Mennonieten, die nu het eigendom van Koopman 

Wardenburg was. Deze kerk met eene woning is onder een dak naar 

hannoversche maat 74 voet lang en 28 voet breet inwendig met eene 

platte zolder, die 21 voet hoog is. Het schip der kerk is 50 voet lang en 28 

voet breet en heeft eene groote kraakruimte, zoo dat de ruimte, waar 

toehoorders zitten kunnen, tweeduizend vierkante voeten inhoud.  

 

Neui, P.J. de (1864-1871), Lidmaatboek der Gemeente van Gedoopte Christenen 
te Franeker, p. 8 

 
 

 
 
1871 

Vaste goederen zijn als volgt: 

Eene kerk met Gasverligtingstoestel en met twee in de Kerk aan Oost- 

West en noordzijde rondgaande Banken, vaste, benevens Preekstoel, 

gemetzeld Doopvond, en aan die Zuidzijde eene vaste Bank aan 

weerszijden van den preekstoel, benevens beschuttingen op en boven die 

Banken voor twee Kleedkamers bij het dopen te gebruiken. Een ten 

oosten op de kraak afgeschutte Catecheseerkamer. Voor de Kerk ten 

westen twee woningen, onder en boven, benevens plaats, bleek, 

massale put en stijg naar de straat. 

 

Neui, P.J. de (1864-1871), Lidmaatboek der Gemeente van Gedoopte Christenen 
te Franeker, p. 11 
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
ZIJGEVEL RECHTS  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
DOORSNEDE A-A  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
DOORSNEDE B-B  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
DOORSNEDE C-C  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
DOORSNEDE D-D  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
BEGANE GROND  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
VERDIEPING  
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BIJLAGE C: TEKENINGEN 
 
ZOLDER  
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BIJLAGE D: HISTORISCHE FOTO’S  

Links: Afbeelding D.1: 
Voorgevel 1980 
Foto Beeldbank RCE 
 
Rechts: Afbeelding D.2: 
Zijgevel rechts 1980 
Foto Beeldbank RCE 

Links: Afbeelding D.3: 
Zijgevel links 1980 
Foto Beeldbank RCE 
 
Rechts: Afbeelding D.4: 
Zijgevel rechts 1980 
Foto Beeldbank RCE 
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BIJLAGE D: HISTORISCHE FOTO’S 

Links: Afbeelding D.5: 
Interieur kerkzaal 1980 
Foto Beeldbank RCE 
 
Rechts: Afbeelding D.6: 
Interieur kerkzaal 1980 
Foto Beeldbank RCE 

Links: Afbeelding D.7: 
Interieur kerkzaal 1980 
Foto Beeldbank RCE 


