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VOORWOORD 
 

 

 

 

Dit rapport is gemaakt in het kader van de Post HBO-opleiding 

Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool 

Utrecht.  

 

In dit derde rapport over het kerkgebouw van de Gemeente van 

Gedoopte Christenen aan de Zilverstraat 46 te Franeker wordt het 

interieur van de kerkzaal gedocumenteerd. 

  

De opnames voor dit onderzoek  zijn gedaan tijdens verschillende 

bezoeken aan het pand in de periode april - mei 2014. 

  

Mijn dank gaat opnieuw uit naar de leden van de stichting voor het 

bieden van de gelegenheid om onderzoek aan hun pand te 

verrichten.  

 

 

Kimswerd, 26 mei 2014 

 

Rutmer Mekenkamp 
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HOOFDSTUK 1:  SAMENVATTINGEN 
 

 

 

1.1 Samenvatting archiefonderzoek 

Doordat het gebouw niet uitgebreid gedocumenteerd is in archieven 

zijn de wel aanwezige rekeningenboeken van de Doopsgezinde 

gemeente een belangrijke en redelijk betrouwbare bron. Helaas zijn 

er in de periode voor 1760 helemaal geen gegevens bewaard 

gebleven, maar in 1771 worden duidelijke aanwijzingen gevonden 

voor ingrijpende bouwactiviteiten aan het pand. In combinatie met 

een aantal beschrijvingen van het pand ontstaat een redelijk beeld 

van het interieur dat rond die tijd moet zijn gemaakt.  

 

 

 

1.2 Samenvatting  profielenonderzoek 

Het vergelijkend profielenonderzoek wijst uit dat verschillende 

onderdelen van het interieur op tegelijkertijd moeten zijn gemaakt. 

Gelijke profileringen van panelen in de porte-brisée en de preekstoel 

bewijzen dat deze twee tegelijkertijd zijn aangebracht. Alle voor- en 

rugschotten van de banen vertonen dezelfde profileringen waardoor 

aangenomen kan worden dat deze in één keer zijn aangebracht. 

De onderlinge verschillen tussen de basementen en kapitelen maken 

het lastig om te bepalen of alle onderdelen nieuw gemaakt zijn voor 

deze plek of dat er wellicht sprake is van hergebruikte onderdelen.  

 

 

 

1.3 Samenvatting oriënterend kleuronderzoek 

Het kleuronderzoek wijst uit dat veel onderdelen van het interieur 

oorspronkelijk waren afgewerkt met houtimitaties. De huidige 

kleurstelling is niet gebaseerd op historische kleuren. Boven de 

huidige gips- en hardboardplafonds zijn de vloeren geschilderd. 
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HOOFDSTUK 2:  BESCHRIJVING INTERIEUR 

KERKZAAL 
 

2.1 Inleiding 

 

Eén van de directe aanleidingen om nader onderzoek te doen naar 
het interieur van de kerkzaal is het kapiteel van de verzakte pilaar 
onder de galerij. De echinus en abacus  liggen los op de zuil en kunnen 
eenvoudig weggenomen worden.  

 
Zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van de echinus blijkt met 
potlood een tekst op het onbehandelde hout geschreven te zijn. De 
tekst op de bovenzijde luidt: “Adam Douwes Timmerman 1771” en op 
de onderzijde: “Poulus Jansen timerm 1656” 
 
Bronnen melden dat uit een document blijkt dat het pand in 1665 in 
gebruik was als Doopsgezinde kerk

1
 en uit de rekeningboeken

2
 blijkt dat 

er in 1771 en de daarop volgende jaren verschillende bouwactiviteiten 
plaatsvonden. In dit rapport wordt aan de hand van vergelijkende 
profielen- en kleuronderzoeken in kaart gebracht welke 
interieuronderdelen van de kerkzaal origineel kunnen zijn en wat er 
later aan toegevoegd of gewijzigd is. 

                                                 
1
 Mulder (1892) p.8-9, Bakker, A.H. e.a. (1985) p.18 

2
 Archief Tresoar Leeuwarden 

  

Afbeelding 2.1: 
Bovenzijde echinus 

Afbeelding 2.2: 
Kapiteel weggenomen 
van zijn plek 

Afbeelding 2.3: 
Onderzijde echinus 
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2.2 Interieur kerkzaal 

 

In de bouwhistorische opname is een beschrijving gemaakt van het 

gehele interieur van de onderszoekslocatie. De volgende beschrijving 

gaat dieper in op de verschillende interieurelementen van de kerkzaal. 

 

2.2.1 Korte algemene beschrijving 

 

De kerkzaal bestaat uit een scheluwe rechthoekige ruimte met aan de 

west-, noord- en oostzijde twee rijen banken in theateropstelling. De 

preekstoel is tegen de zuidgevel geplaatst en aan beide zijden 

geflankeerd door de nog bestaande delen van de oorspronkelijke 

diakenenbanken.  

 

 

 

Boven de banken loopt een galerij die bereikt wordt via een relatief 

recent aangebracht trappenhuis in de noordwesthoek van de kerkzaal. 

De galerij wordt ondersteund door Toscaanse zuilen. De grote vide heeft 

een ongelijke zeszijdige vorm.  Vier rechte zijden lopen parallel aan de 

wanden en gevels. De verbindingen tussen de west-/noord- en noord-

/oostzijde zijn gemaakt met eiken krommers. Een vijfdelige houten 

balustrade vormt de vloerafscheiding van de galerij. In het midden van 

de noordgevel is een imitatie orgelfront op een verhoogd uitkragend 

vloertje aangebracht. De west- en oostzijden van de galerij zijn door 

later aangebrachte wanden van de kerkzaal afgescheiden. 

 

  

Afbeelding 2.4: 
Begane grond, 
schaal 1:100 
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2.2.2 Bouwkundige elementen 

 

2.2.2.1 Toegangen 

 

De kerkzaal wordt aan de westzijde betreden door een sobere 

achttiende-eeuwse porte brisée waarvan de bovendorpel is uitgevoerd 

met in- en uitgezwenkte hoeken. De paneeldeuren hebben twee aan 

beide zijden van de deur verdiepte panelen die omkaderd zijn met 

profiellijsten. 

Direct naast de toegang is tegen de noordgevel in de jaren tachtig van 

de vorige eeuw een trappenhuis aangebracht dat toegang biedt tot de 

galerij op de verdieping. In de wand zijn twee triplex paneeldeuren 

aangebracht die voorzien zijn van profiellatten en dunne kussens van 

plaatmateriaal waardoor ze op het eerste gezicht ouder lijken en visueel 

deel uitmaken van het interieurensemble.  

 

In de hoek met de zuidgevel is in de westwand een deur aanwezig die 

toegang geeft tot de bijkeuken van de consistorie.  

In de zuidgevel zit tegen het bolwerk aan een opgeklampte deur. Deze 

deur is mogelijk aangebracht als binnendeur naar een uitbreiding die op 

de kadastrale minuut uit 1832 zichtbaar is
3
.  

                                                 
3
 zie bouwhistorische opname 

Op de verdieping geven twee deuren in de scheidingswanden van beide 

zijden toegang tot de galerij. Ook deze vier deuren zijn van twintigste-

eeuwse profiellijsten en kussens voorzien waardoor ze het uiterlijk van 

paneeldeuren benaderen.  

 

  

Links: Afbeelding 2.5: 
Deur naar bijkeuken 
consistorie 
 
Rechts: Afbeelding 2.6: 
Deur naar steeg zuidzijde 

Links: Afbeelding 2.8: 
Deur overloop verdieping 
(westzijde) 
 
Rechts: Afbeelding 2.9: 
Entreeportaal verdieping 
(oostzijde) 

Afbeelding 2.7: 
Porte-brisée 
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2.2.2.2 Pilaren 

De galerij wordt op vier plaatsen ondersteund door gemarmerde houten 

zuilen in de Toscaanse orde. Op de galerij staan boven de pilaren B1 en 

B2 soortgelijke maar kortere zuilen. Alle zuilen hebben aan de 

bovenzijde een kapiteel bestaande uit een ronde echinus en daarboven 

een vierkante abacus. De pilaren A1 en A2 steken door de verhoogde 

vloer heen en staan rechtstreeks op de onderliggende vloerbalk. Beide 

zuilen hebben geen basement en hebben een ronde doorsnede die van 

onder tot boven taps toeloopt.  

 

 

De pilaren B1 en B2 staan op een romaans basement met daaronder 

een vierkante houten voetplaat op een stenen piëdestal.  

Beide zuilen hebben een ronde doorsnede en duidelijk zichtbare 

enthasis. De zuilen wijken daarmee af van de hiervoor genoemde zuilen 

A1 en A2. Boven B1 en B2 staan respectievelijk C1 en C2. De viderand is 

ter plaatse van de zuilen omgekornist en beide zuilen staan op een 

vierkante gemarmerde sokkel. De vorm van de zuilen is gelijk aan die 

van de onderliggende, maar de schacht is korter. 

  

Links: Afbeelding 2.10: 
Pilaar 1 
 
Rechts: Afbeelding 2.11: 
Pilaren 3 en 5 

Links: Afbeelding 2.12: 
Piëdestal onder pilaar 4 
 
Rechts: Afbeelding 2.13: 
Vloerzone tussen pilaren 
3 en 5 
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2.2.2.3 Galerij en balustrade 

 

De galerij bestaat uit een houten balklaag die over de gehele lengte in 

de noordgevel is opgelegd. Aan de west- en oostzijde van de kerkzaal 

overspant de balklaag de volle breedte van de zaal.  

Op de rand van de galerij staat een lage houten balustrade die bestaat 

uit een onder-, midden en bovenregel tussen vaasvormige balusters. Ter 

plaatse van het orgelfront mist een baluster en een deel van de midden- 

en bovenregel. De onderregel loopt onder het overkragende vloertje 

door. Op een aantal plaatsen zijn lassen in de regels zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4 Plafonds 

In de kerkzaal hangt onder de zolderbalklaag een hardboard plafond 

waarop een vlakverdeling is aangebracht met profiellatten. De vlakken 

tussen de profiellijsten zijn afgewerkt met glasvliesbehang en wit 

sauswerk. Het patroon van het behang is in verschillende richtingen 

geplakt. Onder de galerij zijn tussen de vloerbalken witte 

gipskartonplaten aangebracht.  

 

Afbeelding 2.14: 
Hardboard plafond met 
profiellijsten 

Afbeelding 2.15: 
Balustrade 

Afbeelding 2.16: 
Gipsplafond onder galerij 
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2.2.3 Vaste interieurelementen 

 

2.2.3.1 Bankenblokken 

 

Tegen de westwand is een bankenblok geplaatst dat bestaat uit twee 

banken met zijwangen die op twee verhoogde vloerstroken zijn 

geplaatst waardoor een theateropstelling is ontstaan.  

Aan de noordzijde zijn beide banken toegankelijk door twee smalle lage 

paneeldeurtjes. De zijwand aan de zuidzijde is gesloten. Het voorschot 

van de voorste bank (bank 1) bestaat evenals het rugschot uit drie 

bossingpanelen tussen geprofileerde staanders. Aan de bovenzijde 

hebben beide schotten een smalle leesplank. De achterste bank (bank 2) 

is tegen de wand geplaatst waardoor geen rugschot nodig is. 

 

Tegen de lange noordwand zijn twee rijen banken geplaatst die elk in 

drieën verdeeld zijn (voorste rij bank 3, 5 en 7, achterste rij bank 4, 6 en 

8) met toegangen tussen bank 3/5 en bank 5/7die voorzien zijn van 

triplex deurtjes met opgelegde profiellatjes. In verband met de reeds 

aanwezige forse verzakking van de begane grond-vloer zijn de beide 

zijkanten van het deurtje tussen bank 3 en bank 5 destijds schuin 

gemaakt zodat het netjes tussen de voorschotten paste (inmiddels is de 

verzakking verergerd waardoor het deurtje niet meer past). De banken 3 

en 4 hebben schotten die bestaan uit twee volledige panelen en een 

smal ingekort deel tegen het trappenhuis. De banken 5 en 6 hebben 

driedelige schotten en het voorschot van bank 7 bestaat uit twee wat 

langere schotten terwijl het rugschot een extra, smaller paneel heeft in 

verband met de hoekoplossing. In één van de voorschotten is een luikje 

gezaagd waardoor het elektrische harmonium van stroom voorzien kan 

worden. De voorste rij banken is in zijn geheel één trede verhoogd ten 

opzichte van de kerkvloer. De achterste banken staan twee(bank 4 en 8) 

en drie (bank 6) treden boven de vloer. In het midden is tussen de 

pilaren 1 en 2 een herenbank gecreëerd (bank 6). Omdat deze bank een 

trede hoger is geplaatst dan de overige banken is het rugschot van de 

voorliggende bank 5 ook hoger. De hierop aangebrachte leesplank is 

breder dan die van de gewone banken.  

De herenbank wordt aan weerszijden beëindigd door zijwangen. Op een 

schilderij dat de Harlinger schilder Nicolaas Baur in 1788 maakte, zijn 

verschillende luifels afgebeeld die voorzien zijn van zijwangen met exact 

dezelfde vorm. De zijwangen in de kerk kunnen dus heel goed uit de 

jaren ’70 van de achttiende eeuw zijn, maar ze lijken nieuwer doordat ze 

geheel vlak zijn.  

Onder de galerij is een gebogen houten plafond aanwezig dat aan de 

onderzijde bekleed is met plaatmateriaal zodat het een naadloos 

oppervlak heeft . 

 

 

Links: Afbeelding 2.17: 
Toegangen tot banken 1 
en 2 
 
Rechts: Afbeelding 2.18: 
Banken noordzijde met 
herenbank 
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Aan de oostzijde van de kerkzaal zijn achter vierdelige voor- en 

rugschotten opnieuw twee banken, 9 en 10, op twee niveaus geplaatst. 

De banken worden aan de noord- en zuidzijde beëindigd met zijwangen. 

Aan de zuidzijde zijn hier smalle deurtjes tussen aangebracht. Door de 

aanleg van een hete luchtverwarmingssysteem onder de vloer is de 

aangrenzende vloer ten zuiden van deze banken iets hoger komen te 

liggen waardoor het deurtje van de bank 9 niet meer open kan.  

De banken 7 en 8 zijn aan de oostzijde de hoek omgezet waardoor bank 

8 tegen de zijwang van het oostelijke bankenblok aan loopt. Naast bank 

9 is een triplex deurtje aangebracht. 

Links: Afbeelding 2.19: 
Herenbank met 
zijwangen 
 
Rechts: Afbeelding 2.20: 
Banken oostzijde 

Links: Afbeelding 2.21: 
Voorstraat met 
Raadhuistoren, 
Nicolaas Baur, 1788, 
olieverf/doek 
Schilderij: Hannemahuis 
Harlingen in bruikleen 
van Fries Museum 
Leeuwarden 
 
Rechts: Afbeelding 2.22: 
Zijwangen banken 
oostzijde 
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De preekstoel is tegen de zuidgevel geplaatst in het midden van de 

kerkzaal. Aan weerszijden daarvan bevinden zich twee hoge 

voorschotten elk bestaande uit twee panelen. De leesplank aan de 

bovenzijde is net als die van de herenbank breder dan die van de 

overige bankenblokken. Achter deze voorschotten stonden vroeger, op 

een fors verhoogd vloergedeelte,  de diakenenbanken, die ook wel 

twaalf-mannenbanken werden genoemd
4
.  Op dit moment wordt de 

ruimte gebruikt als stoelenberging. Aan de onderzijde zijn roosters 

aangebracht ten behoeve van de hete luchtverwarming. Tussen de 

voorschotten en de preekstoel zijn twee opnieuw triplex-deurtjes 

aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Schouten, P. e.a. (1786), p.464 

Bij het openen van een deel van de vloer in de kerkzaal bleek dat de 

verhoogde vloeren in de constructie zijn geïntegreerd. De verschillende 

vloerniveaus zijn dus niet bovenop de begane grondvloer aangebracht 

maar moeten direct bij het maken van het interieur zo bedoeld en 

gemaakt zijn. 

 

  

vloerniveau kerkzaal 

vloerniveau eerste 
verhoging 

onderkant pilaar 1 

Links: Afbeelding 2.23: 
Voorschot diakenenbank 
2 
 
Rechts: Afbeelding 2.24: 
Voorschot diakenenbank 
1 

Afbeelding 2.25: 
Vloerconstructie 
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2.2.3.2 Preekstoel 

De kuip van de ruim bemeten preekstoel is vijfdelig en staat tegen de 

zuidgevel aan. Aan de oostzijde is een deurtje gemaakt waardoor de 

preekstoel betreden kan worden. Het huidige trappetje bestaat uit twee 

treden en is gemaakt van triplex. Op zolder staan nog twee losse 

trappetjes waarvan er één op foto’s uit 1980 zichtbaar is
5
. De kuip is aan 

de kerkzaalzijde voorzien van panelen met houten profiellijsten. De 

bovenrand van de voorste drie zijden is bekroond met een uitkragende 

profiellijst die met groen velours bekleed is en een franjerand aan de 

kerkzijde. Op de rand staat een houten lessenaar die met dezelfde 

materialen bekleed is. Het huidige rugbord is een geheel in hardboard 

uitgevoerde omkleding van een oudere houten variant. De vormgeving 

van de panelen sluit aan bij de originele achttiende-eeuwse 

paneelinvullingen van de preekstoel. Door langdurige inwerking van 

vocht is de bekleding sterk aangetast, het heeft een leerachtig uiterlijk 

gekregen. Ook het onderliggende, wellicht originele, rugbord is ernstig 

aangetast door vocht.  

Het zeshoekige klankbord is ongelijkzijdig en heeft een profielrand die 

aan de bovenzijde uitkraagt. De profiellijsten van het triplex-plafond 

benadrukken de ongelijkzijdigheid. Tegen het plafond is een glazen 

plafonnière bevestigd.  

Het klankbord hangt uitzonderlijk hoog boven de preekstoel, waardoor 

het vooral een esthetische functie zal hebben.  

 

                                                 
5
 Foto RCE, zie bouwhistorische opname 

Links: Afbeelding 2.26: 
Preekstoel 
 
Midden: Afbeelding 2.27: 
Achterzijde preekstoel 
 
Rechts: Afbeelding 2.28: 
Rugbord 

Links: Afbeelding 2.29: 
Toegangsdeurtje 
preekstoel 
 
Midden: Afbeelding 2.30: 
Dichte zijkant preekstoel 
 
Rechts: Afbeelding 2.31: 
Klankbord 
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2.2.3.3 Doopvont 

 

Voor de preekstoel is in 1867 een gemetseld doopvont aangebracht
6
. 

Het zichtbare deel van het huidige vont is duidelijk niet uit deze tijd 

maar later aangebracht. Onder de begane grondvloer is nog metselwerk 

zichtbaar, mogelijk is dit het oorspronkelijke doopvont. Boven de vloer is 

het bassin verhoogd of vervangen door beton. Tegen de preekstoel aan 

zijn twee trapjes in het bassin gemaakt. Het gehele doopvont is aan de 

binnenzijde betegeld  met zachtgele vierkante tegels.  

Rondom het doopvont is in de twintigste eeuw een houten podium 

getimmerd waarin drie losse luiken zijn aangebracht waardoor het 

doopvont gebruikt kan worden. Aan de oostzijde is ter plaatse van het 

deurtje een opstapje gemaakt.  

 

2.2.3.4 Orgelfront 

 

Uit archiefonderzoek is gebleken dat tussen 1827 en 1865 in de kerk een 

balustradeorgel heeft gestaan
7
. Op de galerijvloer is ter plaatse van een 

ontbrekend deel van de balustrade een verhoogd uitkragend vloertje 

aangebracht waarop een  imitatie orgelfront staat. Vermoedelijk was dit 

                                                 
6
 De Neui (1864-1871) p. 11 

7
 Opname 

de positie van het eerdere orgel en is het gat in de balustrade hiermee 

op een decoratieve manier gedicht. Het imitatiefront is geheel van hout 

en vertoont gelijkenissen met het orgelfront in de Hervormde kerk van 

Peins, waarvan sterk wordt vermoed dat dit het oorspronkelijke front uit 

de Doopsgezinde kerk van Franeker is. Waarschijnlijk heeft het 

oorspronkelijke front de maker van het huidige geïnspireerd bij de 

vormgeving. Het spreekt voor zich dat de uiterst dunne krulvormige 

consoles onder het orgel uitsluitend decoratief zijn en geen enkele 

dragende functie hebben. 

Afbeelding 2.32: 
Imitatie orgelfront 

Afbeelding 2.33: 
Doopvont in geopende 
toestand 

Afbeelding 2.34: 
Imitatie orgelfront 



 

23 

2.2.4 Los meubilair 

 

In de kerkzaal staat naast het hiervoor beschreven vaste meubilair ook 

het nodige losse meubilair.  Omdat dit losse meubilair onderdeel 

uitmaakt van het interieurensemble wordt het hierna kort beschreven. 

 

2.2.4.1 Banken 

 

Tegen de voorschotten van bank 1 en diakenenbank 1 staan twee losse 

banken met zijwangen en rugleuning. Op foto’s uit 1980 staan deze 

banken aan weerszijden van de preekstoel als diakenenbank. Of dit 

origineel zo was valt te betwijfelen. Waarschijnlijker is het dat deze 

banken los in de kerkzaal stonden.  

 

Op de vloer voor bank 9 zijn donkere lijnvormige afdrukken zichtbaar. 

Wellicht hebben hier open banken (dus zonder voor- en rugschotten) 

gestaan. Deze hebben dan een andere vormgeving gehad dan de twee 

nog aanwezige losse banken  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 Stoelen 

 

In de Doopsgezinde tijd zaten de mannen in de vaste banken en namen 

de vrouwen plaats op losse stoelen in het midden van de kerkzaal. Er 

staan nu verschillende soorten losse stoelen, die historisch gezien weinig 

waarde zullen hebben. 

  

Links: Afbeelding 2.35: 
Losse bank 
 
Rechts: Afbeelding 2.36: 
Lijnen op vloer 



 
 

24 

2.2.4.3 Tafelblad op schragen 

 

Er zijn vier schragen in de kerk aanwezig. Op twee ervan ligt een 

tafelblad dat samengesteld is uit opgeklampte planken. Aan de 

bovenzijde is het blad bekleed met een kunststof toplaag. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.4.4 Lessenaar 

 

Op de galerij staat een lessenaar die is afgewerkt met een groffe 

houtimitatie. Het blad is aan de bovenzijde voorzien van groen 

biljartlaken. De stijl van de lessenaar is geheel afwijkend van de rest van 

het interieur. 

2.2.4.5 Tafel 

 

Op een losse houten tafel is een mini-tentoonstelling ingericht. Het 

tafelblad is net als de lessenaar voorzien van groen biljartlaken. Tussen 

de poten zijn onder het blad schotjes aangebracht met accoladevormige 

onderzijden.  

Links: Afbeelding 2.37: 
Tafelblad op schragen 
 
Midden: Afbeelding 2.38: 
Lessenaar 
 
Rechts: Afbeelding 2.39: 
Zijaanzicht lessenaar 

Links: Afbeelding 2.40: 
Schragen 
 
Rechts: Afbeelding 2.41: 
Tafel 
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HOOFDSTUK 3:  ARCHIEFONDERZOEK 
 

3.1 Inleiding 

 

Bij het schrijven van de bouwhistorische opname bleek  dat er slechts 

weinig archiefmateriaal over het pand beschikbaar is. De belangrijkste 

en betrouwbaarste archiefbronnen zijn de rekeningboeken van de 

Doopsgezinde Gemeente van Franeker uit de periode 1760 – 1864 die in 

de archieven van Tresoar in Leeuwarden worden bewaard. 

De beschrijvingen die door P.J. de Neui zijn gemaakt in het 

lidmatenboek van de Gemeente van Gedoopte Chistenen
8
 geven nog 

enige informatie uit de periode vlak na de verkoop van het pand. 

 

3.2 Rekeningboeken 

 

In de archieven van Tresoar zijn de rekeningboeken van de 

Doopsgezinde kerk van Franeker aanwezig
9
. De informatie begint in 

1760 en daarmee is dus helaas een periode van  bijna een eeuw niet 

gedocumenteerd. Het archiefonderzoek heeft zich toegespitst op de 

jaartallen die uit eerder onderzoek als belangrijk naar voren zijn 

gekomen. Dat wil niet zeggen dat in de overige perioden helemaal niets 

is gebeurd. Nader archiefonderzoek zou nog meer informatie kunnen 

opleveren.  

 

J. Mulder veronderstelt dat het gebouw in 1762 of enige jaren daarvoor 

uitgebreid zou zijn
10

 omdat in  1762 een samenvoeging van diverse 

Doopsgezinde gemeenten plaatsvond . Uit de rekeningboeken blijkt dat 

er in 1760 inderdaad een aantal bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 

1760 

26 oktober aen Jetse Sioerds voor metselen folgens quetanse no10 

23 gulden 

27 oktober aen  ?uds Lisses voor temmeren folgens quetanse no11 

12 gulden en 9 stuivers 

27 oktober aen Jan Durcks betald aen hout en een ??? quetans no12 

14 gulden en 19 stuivers 

                                                 
8
 De Neui (1864-1871) 

9
 Archief Tresoar, Rekeningboek 1760-1815 

10
 Mulder (1892) p. 8-9 

27 oktober aen Japick Douwes voor iezer werck folgens quetans no13 

9 gulden en 3 stuivers 

27 oktober aen Van Doem betald voor kalck en stien folgens quetans 

no15 

7 gulden en 18 stuivers 

27 oktober aen Doede Wiellems voo kalck folgens quetanse no18 

14 stuivers 

27 oktober aen Wiebe Zwarts voor Glaes macken quetans no18 

18 stuivers en 8 cent 

 

In de volgende jaren vind uitsluitend onderhoud aan de kerk plaats. Het 

lijkt niet erg waarschijnlijk dat met de vermelde werkzaamheden een 

ingrijpende vergroting van het gebouw gerealiseerd werd.   

 

Waarschijnlijker is het dat de uitbreiding plaatsvond tussen 1771 en 

1775. In deze jaren laat het rekeningenboek een aanzienlijke 

hoeveelheid bouwgerelateerde uitgaven zien. De bedragen zijn in een 

aantal gevallen zodanig hoog dat er van uitgegaan kan worden dat het 

om ingrijpende werkzaamheden gaat. 

Ter vergelijking: de dominee krijgt voor ¼ jaar tractement 150 gulden 

uitbetaald. Voor het loon van de meid krijgt de weduwe van Aate Sieds 

(dominee tussen 1722 en 1770) in diezelfde periode  5 gulden uitbetaald. 

Opvallend is dat de uitgaven vanaf 1772 telkens in de maanden oktober 

en november plaatsvinden: 

 

1771 

16 april aan Adam Douwes voor timmerwerk van de kerk volgens 

quitantie N:5 

240 gulden 

23 april nog aan dezelve [de weduwe van Aate Sieds] voor Thee 

drinken van metselaar en Timmer Lieden 

 4 gulden en 8 cent 

18 juli aan Aane Sybrens mr.smidt wegens gelevert yzerwerk aan 

de vermaning volgens quitantie N:7 

26 gulden en drie stuivers 

1 augustus voor een laadtje in de voorzingers Bank 

12 cent 

8 augustus  aan dezelve [de weduwe van Aate Sieds] voor Thee 

drinken van de ferwers 

 3 gulden en 8 cent 
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21 augustus aan Pieter W: Blok voor t verwen van de kerk q:10 

185 gulden 

22 augustus aan de Wed: van Jacob Douwes voor geleverde yzerwerk 

aan de vermaning volgens quitantie N11 

 22 gulden, 6 stuivers en 12 cent 

5 september aan de wed C: Scheltema voor goen laken en lint tot de 

predikstoel volgens quitantie N:12 

7 gulden en 2 stuivers 

3 oktober aan Willem Douwes voor gelevert hout aan de vermaning 

volgens quitantie N:13 

518 gulden 

17 oktober aan Fedde Zeidstra voor t bekleden van de predikstoel 

volgens quitantie N15 

 9 gulden 

24 oktober aan Adam Douwes voor Timmerwerk volgens quitantie 

N16 

49 gulden en 10 stuivers 

24 oktober aan Justus van Raijen voor t verwen van de zolders in de 

vermaning, volgens quitantie N17 

91 gulden 

24 oktober nog aan dezelve voor verwen en glaasmaken quitantie 

N18 

15 gulden 

24 oktober aan Arent van Duiden voor geleverde spijkers eet aan de 

kerk en andere plaatsen quitantie N19 

43 gulden en 14 stuivers 

24 oktober aan Claas van Hallem voor t Draijen van de pilaaren eet in 

de kerk quitantie N20 

2 gulden 

31 oktober aan de coopm Broer Adema voor gelevert houtwerk aan 

de vermaning en andere plaatsen volgens q21 

84 gulden en 13 stuivers 

31 oktober aan Jan Heeris voor gedaan metselwerk en aangenomen 

werk, volgens rek en quitantie N24 

159 gulden , 10 stuivers en 6 cent 

3 november aan Doede Willems voor geleverde kalk quit:27 

1 gulden en 3 stuivers 

7 november aan Aane Sybrens voor gemaakt yzerwerk quit 29 

8 gulden, 4 stuivers en 12 cent 

 

1772 

26 oktober Aan Doede Willems bet: Qtn No 17 

16 stuivers 

31 oktober Aan Meinte Pietters bet: wegens gedaan metselwerk etc: 

Qtn No 20 

38 gulden en 3 stuivers 

31 oktober Nog aan de Zelfde wegens aan besteld metselwerk 

volgens Qtn No 21 

176 gulden 

1 november Hotse Romkes betaald voor geleeverde Steen Qtn No23 

11 gulden en 6 stuivers 

2 november Aan Justus van Raijen voor verwen & Glaasmaaken Qtie 

No27 

24 gulden en 7 stuivers 

2 november Aan Teunis Jans voor gemaakt yzerwerk Qtie No30 

2 gulden 

 

1773 

12 oktober Bet aan G. Boorsma voor Glaasmaken volgens Quitan No 

13 

2 gulden en 16 stuivers 

20 oktober Aan Joh. Stoffels bet: aan Yserwerk volgens Qui N19 

6 gulden en 12 stuivers 

22 oktober Bet: aan Hotze Romkes voor gelever Steen Qui No16 

 8 gulden en 16 stuivers 

23 oktober Bet aan Pieter Melis voor Arbeitsloon Quit No17 

71 gulden en 9 stuivers 

23 oktober Bet aan Doede Willems voo geleverde kalk Quit: No18 

16 stuivers 

25 november Bet: aan Adam Douwes voor Arbeitsloon van Timmerwerk 

volgens Quitan No19 

15 gulden en 19 stuivers 

27 november Bet aan Jacob Diuwes Wedw voor gelevert Yzerwerk 

volgens quitan No20 

12 gulden en 7 stuivers 

27 november Bet: aan T Saagmans voor Geleverde kalk Quita No21 

23 gulden en 6 stuivers 

29 november 1773 Bet aan Broer Adama voor Gelevert Hout Quit No23 

31 gulden 
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1774 

30 oktober aan Johannes Stoffels aan ijzerwerk quetan N 21 

1 gulden en 2 stuivers 

31 oktober betaald aan Bart Johannes wegens gedaan temmerwerk 

met hout en spijkkers que 22 

14 gulden en 19 cent 

3 november aan Claas Mulder betaald voor glaasmaken en ferven en 

verlooden quetansie No 26 

4 gulden en 16 stuivers 

 

1775 

2 november Bet Aen Jan Heeres volgens que No 14 

27 gulden en 14 stuivers 

2 november Bet Aen Van Dujden volgens qu No 15 

15 gulden 

2 november Bet Aen Adem Douwes voor het aen nemen van de Nujwe 

Raamten & De vermaaning volgens que No 16 

88 gulden 

2 november aen de selve Bet: volg: que No 17 

21 gulden en 7 stuivers 

1775 Bet Aen Jan Dodenga voo Geleverd hout & kalk volgens 

que No 22 

27 gulden en 11 stuivers 

1775 Bet Aen Hotse Romkes voo Geleverde Steen volgens que 

No 24 

1 gulden en 12 stuivers 

 

3.3 Historische beschrijvingen 

 

De werkzaamheden in het derde kwart van de achttiende eeuw moeten 

geleid hebben tot een interieur dat sindsdien nagenoeg ongewijzigd is 

gebleven. In 1786 wordt het huidige interieur bijna letterlijk beschreven 

in “De tegenwoordige Staat van Friesland”: 

 

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.”
11

 

 

In 1843 volgt een bewerking van de voorgaande tekst door A.J. van der 

Aa: 

 

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.”
12

  

 

3.4 Orgel 

 

Opvallend genoeg schrijft Van der Aa niets over het orgel dat in 1827 

/1828 werd geplaatst. Naast het bouwen van een orgel werden nog 

meer werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw zoals te lezen valt in 

de notulen van de kerkenraadsvergadering
13

  die werd gehouden op 21 

april 1828: 

 

“… Op den 31 maart 1827 werd derhalve tusschen de Heeren R: 

Fontein als President en K:J: Overbeek als scriba, representerende 

den Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente te Franeker aan de 

eene en aan andere zijde de Heeren L: en J: van Dam eene 

schriftelijke overeenkomst gesloten, bij welke de laatsten 

aannamen, naar meergenoemde plan en voor gezegde som een 

nieuw Orgel met deszelfs Ornamenten en een behoorlijke 

afschutting en afsluiting in onze Kerk geheel Speelvaardig voor den 

30sten December eerstvolgenden te leveren… ” 

 

“… De kast van het Orgel met de behoorlijke afschutting, mede volgens 

gemaakte voorwaarde, reeds in den maand Augustus door de Heeren 

van Dam geleverd zijnde achtte men het nu noodig en verkieselijk, het 

                                                 
11

 Schouten. e.a. (1786) p. 464 
12

 Van der Aa (1843) pp. 361-362 
13

 Archief Tresoar, Notulenboek 1800-1830 
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Kerkgebouw de behoorlijke reparatien te doen ondergaan en werden 

hetzelve te gelijk met de Orgelkast opnieuw te laten verwen. Te dezen 

einde werden eenige verwers uitgenoodigd om eene begrooting van 

kosten in te dienen, en vervolgens dit werk aan den verwer Steensma 

aanbesteed voor eene som van f200---:---: …” 

 

3.5 Inventaris Gemeente van Gedoopte Christenen 1871 

 

In het “Inventarium der Goederen van de gemeente van Gedoopte 

Christenen te Franeker”
14

 omschrijft Dominee P.J. de Neui de aanwezige 

vaste en losse goederen: 

 

“… I. 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. 

 

II. Losse goederen: 

Veertig stoelen, Acht Banken met leuningen, Zes banken zonder 

leuningen, Een lessenaar voor den Voorlezer, Een tafel, Vier Tafelbreeden 

met Zeven Bokken er onder, …”  

 

Ook uit deze beschrijving van het vaste interieur blijkt weer dat er 

weinig is veranderd. De vaste banken aan weerszijden van de preekstoel 

zijn inmiddels verdwenen, maar de voorschotten zijn er nog wel. De 

“beschuttingen op en boven die banken” zijn niet meer aanwezig, maar 

in de leesplanken van de voorschotten zijn gleuven dichtgezet die zeer 

waarschijnlijk gebruikt werden om de beschuttingen in te steken.  

 

Mogelijk zijn de twee losse banken de laatst overgebleven exemplaren 

van de acht die De Neui beschrijft. Van de tafelbreeden op bokken is 

mogelijk nog één over, al is deze aan de bovenzijde voorzien van een 

                                                 
14

 De Neui (1864-1871) pp.11-12 

nieuwe bekleding. In de kerk staan nog vier “bokken”. Ook de “lessenaar 

voor den voorlezer” en de tafel lijken nog aanwezig te zijn.   
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HOOFDSTUK 4:  PROFIELENONDERZOEK 
 

4.1 Inleiding 

 

Doopsgezinde vermaningen zijn altijd zeer sober ingericht. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Katholieke en in mindere mate ook 

andere protestantse kerkstromingen werden doopsgezinde kerken 

nauwelijks gedecoreerd. Na de overname van het gebouw door de 

gemeente van Gedoopte Christenen in 1864, zijn slechts kleine 

wijzigingen in het interieur aangebracht
15

. Toch zijn er op een aantal 

plaatsen profielen waar te nemen die wellicht iets kunnen zeggen over 

ouderdom en samenhang van verschillende elementen. In het volgende 

hoofdstuk worden de voorkomende profileringen gedocumenteerd, 

waarbij de in hoofdstuk 2 beschreven onderdelen worden 

aangehouden. Alle hierna volgende profileringen zijn op locatie door 

middel van een profielkam opgenomen en uitgetekend. In verband met 

het ruimtebeslag zijn de tekeningen in dit rapport weergegeven op 

schaal 1:2. 

 

4.2 Bouwkundige elementen 

 

4.2.1 Toegangen 

Het kozijn van de porte-brisée is grotendeels verborgen achter moderne 

brandwerende bekleding. De donkergroen geschilderde banden horen 

bij de brandwerende bekleding en zijn dus geen onderdeel van het 

kozijn. 

In de verdiepte panelen van de deuren zijn keellijsten aangebracht. 

Rondom de panelen loopt een asymmetrisch bolprofiel. De profileringen 

zijn aan beide zijden van de deuren gelijk. 

 

De overige deuren bestaan volledig uit triplex of zijn van een triplex 

plaat voorzien en gedecoreerd met moderne profiellijsten. Op alle 

deuren komen gelijkvormige profiellijsten voor. De buitendeur naar de 

steeg heeft een kortere versie van het profiel dat op de overige deuren 

zit. De deuren in de wand van het trappenhuis hebben aan de 

kerkzaalzijde afwijkende iets rijkere profileringen gekregen die meer bij 

de porte-brisée aansluiten. 

                                                 
15

 zie bouwhistorische opname 

 

  

Boven: Afbeelding 4.1: 
Profilering deuren porte-
brisée 
 
Afbeelding 4.2: 
Profilering deur naar 
steeg zuidzijde 

Afbeelding 4.3: 
Profilering triplexdeuren 
trappenhuis 

Afbeelding 4.4: 
Profilering deuren 
verdieping (galerij) 

Afbeelding 4.5: 
Profilering deur naar 
bijkeuken consistorie 
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4.2.2 Pilaren 

 

Pilaren 1 en 2 

De lengte en diameters van de schachten P1 en P 2 zijn identiek. Uit de 

opgenomen profilering van de kapitelen blijkt dat deze niet helemaal 

gelijk zijn. Een opvallend verschil is dat een deel van de echinus van P1 

een flauwe bolling heeft terwijl het zelfde gedeelte van de echinus van 

P2 kaarsrecht is. Daarbij verschillen ook de verhoudingen en totale 

hoogtematen van beide echini van elkaar. Ook de abaci zijn niet geheel 

gelijk doordat het ojief van P1 staand en bij P2 liggend is uitgevoerd. 

Omdat de totale hoogte van de abaci wel nagenoeg gelijk is betekent dit 

dat de diktes van de overige delen ongelijk zijn. 

 

Pilaren 3 en 4 

De profileringen van P3 en P4 zijn nagenoeg identiek. Wat wel opvalt is 

dat het piëdestal van P3 100mm hoger is dan die van P4 terwijl de 

lengte van de zuil inclusief basement en kapiteel ongeveer gelijk is. De 

hoogte van het basement en de echinus van P4 zijn beide iets groter dan 

die van P3. De profilering van de kapitelen komt overeen met die van 

P2. 

 

Pilaren 5 en 6 

De basementen van P5 en P6 zijn identiek en ook gelijk aan die van de 

onderliggende pilaren P3 respectievelijk P4. Hetzelfde geldt voor de 

echini. De abaci hebben duidelijk een verschillend aanzicht. Daar waar 

ter plaatse van P5 nauwelijks een abacus onder het plafond zichtbaar is, 

is die van C2 aan de forse kant. De onderzijde is gelijk aan die van P2, 3 

en 4 maar aan de bovenzijde zit een veel dikkere rand. Het 

hoogteverschil tussen de piëdestals op de begane grond wordt hier 

blijkbaar vereffend. Omdat er geen destructief onderzoek verricht is ter 

plaatse van het plafond is niet bekend hoe de situatie tussen plafond en 

zolderbalklaag er uitziet. Mogelijk wordt een deel van de abacus van P5 

door het plafond aan het zicht onttrokken en heeft dit onderdeel 

dezelfde vorm als P6. De zolderbalklaag loopt vanaf de oostzijde op 

richting de stenen scheidingsmuur tussen kerkzaal en 

woonhuisgedeelte, het hardboardplafond is waterpas onder de balklaag 

aangebracht.  

  

P1 P2 

P1 P2 

Afbeelding 4.6: 
Abaci pilaren P1 en P2 

Afbeelding 4.7: 
Echini pilaren P1 en P2 
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P3 

P3 

P3 

P4 

P4 

P4 

P5 

P5 

P5 

P6 

P6 

P6 

Afbeelding 4.8: 
Abaci pilaren P3, P4, P5 
en P6 

Afbeelding 4.9: 
Echini pilaren P3, P4, P5 
en P6 

Afbeelding 4.10: 
Basementen pilaren P3, 
P4, P5 en P6 
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4.2.3 Galerij en balustrade 
De vijfzijdige vloerrand van de galerij heeft een profilering bestaande uit 

kwart- en halfronde bolprofielen en kartronde holprofielen die per zijde 

iets varieert in maatvoering. Met name het kartronde holprofiel dat 

tegen de onderregel van de balustrade ligt, verschilt per zijde in vorm en 

afmetingen. Ter plaatse van de pilaren P3/5 en P4/6 is de profilering 

omgekornist waarbij opnieuw de afmetingen van de verschillende holle 

en bolle profielen iets afwijkt van de aansluitende vloerrand. Op de vloer 

is een vierkant piëdestal aangebracht waarop de pilaren P4 en P6 staan. 

De hoogte van de piëdestals is opnieuw ongelijk. 

 

De vloerbalken van de galerij zijn geen van allen voorzien van 

profileringen. De consoles onder de opleggingen van de balken in de 

noordgevel zijn allemaal zeer eenvoudig en hebben dezelfde vorm. De 

lengte verschilt per balk. 

  

Links: Afbeelding 4.11: 
Console onder 
opleggingen galerij in 
noordgevel 
 
Rechts: Afbeelding 4.12: 
Vloerrand galerij 

VR1 

VR1 Pilaren 
3 / 5 

Pilaren 
3 / 5 
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Pilaren 
4 / 6 

Pilaren 
4 / 6 

VR2 

VR2 

VR3 VR4 VR5 

VR3 VR4 VR5 

Afbeelding 4.13: 
Vloerrand galerij 
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De onderregel van de balustrade heeft een liggende rechthoekige 

doorsnede met aan de zijde van de vide een forse duivenjager. De 

tussenregel is eveneens rechthoekig van doorsnede, maar deze is 

staand toegepast en heeft geen enkele sierprofilering. De bovenregel is 

aan de bovenzijde tweezijdig afgeschuind en aan de videkant 

geprofileerd met hollingen en bollingen. Het gouden koord is secundair 

aangebracht en vastgezet met koperen nageltjes. Hetzelfde profiel is 

aangebracht op het negentiende-eeuwse orgelfront. 

  

Links: Afbeelding 4.14: 
Console onder 
opleggingen galerij in 
noordgevel 
 
Rechts: Afbeelding 4.15: 
Baluster bovenste en 
onderste helft 

gouden koord 
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4.2.4 Plafonds 

De plafonds onder de galerij hebben geen profileringen waaruit iets valt 

af te leiden en zijn daarom niet onderzocht. 

Het plafond van de kerkzaal heeft een vlakverdeling die is afgekaderd 

met twee verschillende profiellijsten. Voor de volledigheid zijn de 

profielen wel opgenomen, maar deze zijn relatief nieuw en komen niet 

op andere plaatsen in het interieur voor. Hierdoor bieden ze geen 

informatie over andere interieurelementen of bouwfaseringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vaste interieurelementen 

 

4.3.1 Bankenblokken 

Alle bankenblokken vertonen dezelfde opbouw en profilering. De 

zittingen van de banken zijn nergens voorzien van profileringen en 

hebben allemaal een dikte van circa 32mm. De staanders van zowel de 

voor- als de rugschotten zijn aan voor- en achterzijde voorzien van een 

ojief . De staanders aan de uiteinden van de voorschotten hebben aan 

één hoek geen profiel en de rugschotten hebben twee hoeken zonder 

ojief. Alle donkere groene latten zijn pas aan het eind van de vorige 

eeuw aangebracht, tegelijk met de triplex deurtjes en hardboard 

kussens in de panelen. 

De smalle paneeldeurtjes in het westelijke bankenblok hebben een ojief 

aan de binnenzijde van de bank. Aan de buitenzijde is het deurtje vlak 

en is een paneeltje afgekaderd met een profiellijstje. Een zelfde deurtje 

zit in de zijkant van de westelijke diakenenbank. 

Nadat het volledige kapiteel van pilaar 1 is weggenomen, wordt 

zichtbaar dat de zijwangen boven het gebogen plafond slechts één plank 

(18mm) dik zijn. Het zichtbare deel is echter veel dikker. Kennelijk vond 

men de wangen te dun of waren er storende naden tussen planken 

zichtbaar en zijn deze aan de buitenzijden van vloer tot plafond opgedikt 

met plaatmateriaal. Aan de binnenzijde van de bank is een geprofileerde 

verstevigingsrib aangebracht. Onder deze rib zijn de zijwangen een 

centimeter dunner dan er boven doordat daar geen plaatmateriaal is 

aangebracht. In de jaren’80 van de twintigste eeuw is langs de gebogen 

rand nog een extra opdikrand aangebracht. De opbouw van 

verschillende lagen is op de kopse kant van de zijwangen zichtbaar.  Ook 

blijkt het oorspronkelijke plafond nog aanwezig te zijn. Dit bestaat uit 

planken waarmee een licht gebogen vlak is gemaakt. De onderzijde is 

later bekleed met plaatmateriaal waardoor een naadloos oppervlak is 

ontstaan. 

 

  

Afbeelding 4.16: 
Plafondprofielen 
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Links: Afbeelding 4.17: 
Eindstaander 
voorschotten t.p.v. 
deurtjes 
 
Rechts: Afbeelding 4.18: 
Triplex deurtjes tussen 
voorschotten 

Links: Afbeelding 4.19: 
Eindstaander 
voorschotten hoeken 
 
Rechts: Afbeelding 4.20: 
Paneeldeurtjes 
diakenenbank 2 en 
banken 1 en 2 

Links: Afbeelding 4.21: 
Eindstaander rugschotten  
 
Midden: Afbeelding 4.22: 
Verstijvingsrib banken 1 
en 2 
 
Rechts: Afbeelding 4.23: 
Verstijvingsrib herenbank 

Afbeelding 4.24: 
Staander voor- en 
rugschotten 
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Links: Afbeelding 4.25: 
Bovenzijde voor- en 
rugschotten banken 
 
Rechts: Afbeelding 4.26: 
Bovenzijde voor- en 
rugschotten diakenen- en 
herenbank 
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4.3.2 Preekstoel 

De panelen van de voorste drie delen van de kuip hebben een 

profilering die identiek is aan die van de toegangsdeuren in de porte-

brisée. Ook hier zijn asymmetrische bolprofielen en keellijsten rondom 

respectievelijk op de verdiepte panelen aangebracht. Net als de 

deurpanelen hebben de kuippanelen geen bossingen maar zijn volledig 

vlak. De dunne kussens die op de panelen zijn aangebracht hebben 

kwartronde hoeken. 

Op de voorzijde is boven het podium / doopvont een kader aangebracht 

van triplex stroken. Aan de binnenzijde hiervan is een profiellijstje 

bevestigd en daarbinnen is met triplex een liggend langwerpig kussen 

met kwartronde hoeken aangebracht. Op de overgang tussen 

preekstoel en podium bevindt zich een hoge profiellijst.  

De profilering van de later aangebrachte delen wijkt af van de originele 

achttiende-eeuwse. De profielen zijn een vereenvoudigde vorm van de 

oude bol- een keellijsten. Er is duidelijk wel getracht om de nieuwe 

delen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de oude. Het principe van 

een bol profiel liggend op de voorkant van het vlak en daaronder een 

vereenvoudigde keellijst tegen het verdiepte paneel is overeenkomstig 

met het origineel. 
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Afbeelding 4.27: 
Profilering toegevoegde 
zijkanten preekstoel 
(verticale doorsnede) 

Afbeelding 4.28: 
Profilering originele 
preekstoel 
(verticale doorsnede) 
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Afbeelding 4.29: 
Profilering toegevoegde 
zijkanten preekstoel 
(verticale doorsnede) 

Afbeelding 4.30: 
Profilering originele 
preekstoel 
(verticale doorsnede) 
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Afbeelding 4.31: 
Profilering klankbord 

Afbeelding 4.32: 
Profilering rugbord 



 

41 

4.3.3 Doopvont 

Het doopvont heeft geen profileringen waaruit iets valt af te leiden en is 

daarom niet onderzocht. 

 

4.3.4 Orgelfront 

Het orgelfront staat op een verhoogd vloertje dat betimmerd is met 

planken waarop profiellijsten zijn aangebracht. Het goud geschilderde 

ornament op de voorzijde is gemaakt van triplex net als het van 

kwartronde hoeken voorzien plaatje waarop het is bevestigd. Deze 

toevoegingen zijn op de foto uit 1980
16

 nog niet aanwezig en dateren 

dus uit het eind van de vorige eeuw. Omdat dit element als solitair 

decorstuk in het interieur is aangebracht komen de profielen op geen 

enkele andere plaats voor. De hekjes naast het front hebben in vroeger 

tijden op een andere plaats samen een u-vormig geheel gevormd. De 

vormgeving van de balusters wijkt geheel af van alle overige 

interieurelementen waardoor het waarschijnlijk is dat het hekje van 

elders afkomstig is. 

  

                                                 
16

 Foto RCE, zie bouwhistorische opname 

Afbeelding 4.33: 
Profilering imitatie 
orgelfront 

gouden koord 

gouden koord 
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HOOFDSTUK 5:  ORIËNTEREND 

KLEURONDERZOEK 
 

5.1 Inleiding 

 

Om de bevindingen uit het archief- en profielenonderzoek te staven is 

een oriënterend kleuronderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was niet om 

exact te bepalen welke kleuren uit welke periode stammen, maar om 

een beeld te krijgen van de samenhang tussen verschillende 

interieurelementen. Namen van kleuren moeten als indicatief 

geïnterpreteerd worden. Om exacte kleuren en kleurschema’s  te 

bepalen is, indien gewenst, uitgebreider kleurhistorisch onderzoek 

noodzakelijk. 

Het kleuronderzoek is terughoudend uitgevoerd. De eigenaren van het 

gebouw hebben aangegeven (grote) beschadigingen in het zicht niet op 

prijs te stellen. Op deze plaatsen is een pragmatische oplossing 

gevonden door informatie te verzamelen uit  reeds bestaande 

beschadigingen in het schilderwerk. 

 

5.2 Bouwkundige elementen 

 

5.2.1 Toegangen 

Van de toegangen is duidelijk dat alleen de porte brisée origineel uit de 

achttiende eeuw stamt. Uit beschadigingen die op de deuren aanwezig 

zijn kan afgeleid worden dat de oorspronkelijke afwerking een lichte 

houtimitatie is. Daaroverheen is een combinatie van beige vlakken met 

donker bruine profielen aanwezig. Onder de huidige licht kopergroene 

en crèmewitte verflaag is een witte grondlaag aanwezig. 

De overige toegangsdeuren zijn recent aangebracht of voorzien van 

plaatmaterialen. Onder de verfafwerking is alleen een witte grondlaag 

aanwezig. 

 

5.2.2 Pilaren 

Op de pilaren zijn twee verschillende witte marmeringen aangebracht. 

De basementen, schachten en echini hebben een witte marmering, 

terwijl de piëdestals, voetplaten en abaci met een vrij groffe streek bruin 

gemarmerd  zijn. Voorzichtig kleuronderzoek laat zien dat onder deze 

recente marmering een effen beige verflaag aanwezig is op alle 

onderdelen.  

De zwart-witfoto’s uit 1980 laten een effen zuil zien. Waarschijnlijk is dit 

de beige kleur. Onder deze laag zit een zeer donkere verflaag,  waarin 

ook gele sporen zichtbaar zijn. Mogelijk is dit een zwarte marmering met 

gele aders. Daaronder zitten twee okerkleurige lagen die mogelijk 

duiden op een houtimitatie. 

  

Afbeelding 5.1: 
Twee verschillende 
marmeringen op de 
pilaren 

Afbeelding 5.2: 
Interieur in 1980 met 
effen pilaren en kapitelen 
Foto: Beeldbank RCE 
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Op de losse abacus van pilaar 1 zijn verschillende marmeringen en een 

houtimitatie zichtbaar. Opvallend genoeg is de houtimitatie boven het 

plafond van de herenbank aanwezig, terwijl de balklaag van de galerij 

daar ongeschilderd is.  

 

5.2.3 Balustrade 

Op de bovenregel van de balustrade zijn negen afwerklagen 

aangebracht. Onder de huidige groene kleur (9) is een groene grondlaag 

(8) aangebracht. Daaronder zit een witte laag (7), waarschijnlijk ook 

grondverf in verband met de, slecht gehechte, donkerbruine laag (6). 

Onder deze laag zit een lichte okergeel tot beige laag (4) die voorzien 

lijkt van een vernislaag met gele glans (5). De laag onder de beige-

achtige laag is felgeel die neigt naar bijna gifgroen (3) en een harsachtig 

oppervlak heeft. Deze laag bedekt een donkere bruine, waarschijnlijk, 

houtimitatie (2) af die heel dun is opgezet op een lichtere okergele 

ondergrond (1). 

  

Afbeelding 5.3: 
Echinus pilaar 1 

Afbeelding 5.4: 
Balustrade 

Afbeelding 5.5: 
Abacus pilaar 1, vier 
zijden met verschillende 
afwerkingen 



 
 

44 

5.2.4 Plafonds 

Boven de huidige gips- en hardboardplafonds zijn de vloeren van de 

galerij en zolder geschilderd in een lichte blauwe kleur. Daaronder zit 

een donkerder blauw. Onder het groen van de balklaag van de galerij 

zitten dezelfde blauwe kleuren. 

De onderkant van de zoldervloer is voordat deze blauw geschilderd 

werd donker bruin geweest. Op de balklaag is een okergele kleur als 

eerste afwerklaag zichtbaar.  

 

5.3 Vaste interieurelementen 

 

5.3.1 Bankenblokken 

De voor- en rugschotten van de banken zijn in de huidige situatie in drie 

kleuren geschilderd: crèmewit, licht kopergroen en donker kopergroen.  

Links: Afbeelding 5.6: 
Onderkant zoldervloer 
 
Midden: Afbeelding 5.7: 
Zolderbalk 
 
Rechts: Afbeelding 5.8: 
Voor- en rugschotten alle 
banken 

Links: Afbeelding 5.9: 
Onderkant galerijvloer 
 
Rechts: Afbeelding 5.10: 
Houtimitatie op 
voorschot 
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Onder de lichtgroene laag is op alle schotten een witte grondverf 

aangebracht die de donkerbruine afwerklaag uit waarschijnlijk de jaren 

’70 afdekt. De crèmewitte afwerking is rechtstreeks op de 

onderliggende beige afwerking geschilderd. Voor de fase met beige en 

bruin waren alle schotten gehout in een lichte kleur. Daaronder zit een 

donkerder bruine basislaag. 

  

5.3.2 Preekstoel 

De preekstoel heeft aan de kerkzaalzijde een houtimitatie waarover een 

bruine transparante lak is aangebracht. Onder de huidige houtimitatie is 

een veel donkerdere houting zichtbaar die op een witte basislaag is 

aangebracht.  

Aan de achterzijde is een heel ander kleurbeeld te zien. Hier zijn meer 

lagen over elkaar heen gezet. Na een okergele en grijs/zwarte laag 

komen twee bruine en een ossenbloedrode verflaag. In de huidige 

situatie is de achterkant wit geschilderd 

5.3.3 Doopvont 

Het doopvont heeft geen kleurafwerkingen waaruit iets valt af te leiden 

en is daarom niet onderzocht. 

 

5.3.4 Orgelfront 

Het orgelfront is als decorstuk in de kerkzaal ingebracht. Duidelijk is dat 

materialen zijn hergebruikt. Kleuronderzoek is hier niet relevant, omdat 

dit geen informatie geeft over de bouwgeschiedenis van het interieur. 

 

5.4 Herenbank 

 

Het losse kapiteel bood de unieke mogelijkheid om zonder destructief 

onderzoek boven het plafond van de herenbank te kijken. Daar bleek de 

gehele constructie ongeschilderd te zijn. Zowel de vloerbalken als de 

onderkant van het vloerhout en de consoles onder de vloerbalken zijn 

ongeschilderd. Des te opvallender is het dat de losse abacus, die deels in 

het plafond steekt wel een houtimitatie heeft. 

  

Afbeelding 5.11: 
Voorzijde preekstoel 

Afbeelding 5.12: 
Onafgewerkte 
constructies boven 
plafond herenbank 

Afbeelding 5.13: 
Achterzijde preekstoel 
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HOOFDSTUK 6:  CONCLUSIES 
 

Op basis van het profielen-, kleur- en archiefonderzoek kan 

geconcludeerd worden dat de basis voor het gehele kerkinterieur 

achttiende-eeuws is en nog nagenoeg gaaf. De cosmetische wijzigingen 

die aan het eind van de twintigste eeuw zijn aangebracht en het 

algehele beeld van het interieur sterk beïnvloeden, betreffen 

toevoegingen die weinig tot geen afbreuk hebben gedaan aan de 

onderliggende historische lagen.  

 

De handtekening van Adam Douwes met het jaartal 1771 die op de 

echinus van pilaar 1 staan kunnen direct worden verbonden met het 

rekeningenboek uit hetzelfde jaar. De vele uitgaven aan 

bouwgerelateerde zaken maken duidelijk dat er in dit jaar een grote 

verbouwing of uitbreiding heeft plaatsgevonden. De vondst van de 

handtekening wijst er sterk op dat in dat jaar een groot gedeelte van het 

interieur is gemaakt.  

De aanwezigheid van de handtekening van Poulus Jansen uit 1656 blijft 

vooralsnog onduidelijk. In de lijst met “Door Doopsgezinden te Franeker 

betaalde gelden voor vrijstelling van de wachtplicht”
17

 staat dat Paulus 

Jansen, Timmerman, wonend in het 1
e
 half West in 1667 9 stuivers heeft 

betaald. Het is goed mogelijk dat dit dezelfde timmerman is. Er is dan 

dus een verband tussen Poulus Jansen en de Doopsgezinde gemeente.   

Uit de proclamatieboeken blijkt dat het gebouw, toen nog mouterij, in 

1655 werd geveild
18

. Een koper is niet bekend, maar het is mogelijk dat 

het gekocht werd door een vertegenwoordiger van de Doopsgezinde 

gemeente. De Doopsgezinde kerk was in die tijd officieel nog verboden, 

dus werd de aankoop van een nieuwe kerk waarschijnlijk niet in de 

openbaarheid gebracht. Een verbouwing van het pand in 1656 is in 

theorie dus mogelijk, maar kan met de gegevens die nu bekend zijn niet 

worden aangetoond. 

Een andere mogelijkheid is dat het betreffende kapiteel is hergebruikt. 

De afwijkende bolling in de echinus, het staande ojief van de abacus en 

de houtimitatie boven het plafond van de herenbank kunnen hiervoor 

aanwijzingen zijn. Doordat alle kapitelen onderling van elkaar verschillen 

kunnen er meer hergebruikte onderdelen zijn. Het kan ook betekenen 

                                                 
17

 Stuve (2005) 
18

 zie bouwhistorische opname 

dat de onderdelen door verschillende timmerlieden zijn gemaakt, 

wellicht met het kapiteel uit 1656 als voorbeeld.  

 

In het rekeningenboek van 1771 wordt meerdere keren vermeld dat er 

schilderwerk werd verricht in de kerk, onder andere aan de zolders. Het 

ontbreken van een geschilderde afwerking boven het plafond van de 

herenbank wijst er op dat hier altijd een plafond moet hebben gezeten 

waarmee gesteld kan worden dat de gehele opzet van de herenbank 

origineel is.  

In het rekeningenboek van 1771 valt te lezen dat er toen een 

“predikstoel” in de kerk aanwezig was. De identieke profilering van de 

panelen in de toegangsdeuren en de kuip van de preekstoel wijzen uit 

dat beide elementen zeer waarschijnlijk tegelijkertijd zijn aangebracht. 

De vorm van de porte-brisée is overduidelijk achttiende-eeuws. Het is 

dus zeer aannemelijk dat de preekstoel origineel is en niet pas in de 

negentiende eeuw is aangebracht zoals bijvoorbeeld in de 

redengevende omschrijving staat. 

 

Doordat alle voor- en rugschotten zijn voorzien van dezelfde 

profileringen en afwerkingen kan geconcludeerd worden dat deze 

tegelijkertijd zijn aangebracht. De vermelding van banken in de 

achttiende-eeuwse beschrijving
19

 maken het zeer aannemelijk dat deze 

origineel zijn. De profileringen van de staanders in de voorschotten laten 

zien dat hier oorspronkelijk nooit deurtjes hebben gezeten. De huidige 

triplex-deurtjes tussen de voorschotten zijn dus geen vervangers van 

oudere originelere exemplaren. De paneeldeurtjes in de zijkanten van 

het westelijke bankenblok en de westzijde van de vroegere 

diakenenbank lijken al wel veel eerder te zijn aangebracht. Mogelijk zijn 

deze origineel uit de bouwtijd. 

Alle schotten en deuren, zijn eind twintigste eeuw “aangekleed” met 

kussens en  latten. Ten behoeve van de triplex-deurtjes zijn 

provisorische constructies gemaakt. Ook zijn de preekstoel en het 

imitatie orgelfront met achttiende-eeuwse vormen gedecoreerd op 

plaatsen waar dat oorspronkelijk niet was.  

 

De huidige kleuren zijn niet gebaseerd op historische kleurschema’s. 

Oorspronkelijk waren vrijwel alle interieuronderdelen voorzien van 

houtimitaties. Die zijn nu alleen nog op de preekstoel terug te vinden.  

                                                 
19

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