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Foto 1. Ansichtkaart met de kerk van Hiaure.  

Bron beeldbank www.friesfotoarchief.nl  

1 Samenvatting 
 
 
Bouw- en gebruiksgeschiedenis 
De kerk van Hiaure is in 1869 gebouwd. De kerk heeft sindsdien weinig wijzigingen ondergaan.  

Alleen in 1908 heeft er een belangrijke verbouwing plaatsgevonden. Toen is er een orgelgalerij met 
orgel geplaatst. Deze verbouwing heeft ook gevolgen gehad voor de voorkerk.  
 
Waardestelling voorkerk: 
De interieuronderdelen en bouwkundige onderdelen van de voorkerk hebben een positieve 
waardering gekregen.  
De aanpassingen uit de laat twintigste eeuw (vervangen balklagen en vloeren) worden indifferent 

gewaardeerd.  
De cultuurhistorische waarde is op basis van deze verkenning positief gewaardeerd.  
 

Niet in de waardestelling opgenomen maar zeer zeker noemenswaardig:  
Van groot belang is de herkenbaarheid en de complete algehele indeling en inrichting van de kerk. 
Deze is nog goed herkenbaar als protestantse kerkindeling uit de negentiende eeuw.  

 
Nader advies: 
Archiefonderzoek wordt geadviseerd voor de geschiedenis van de kerk van Hiaure. Dit kan een 
beter licht werpen op de diverse verbouwactiviteiten. Ook kan archiefonderzoek in belangrijke 
mate bijdragen aan de cultuurhistorische waardering. 
Tijdens een eventuele verbouwing is het raadzaam om de bouwkundige zaken bouwhistorisch te 
begeleiden.  

 
 
 

http://www.friesfotoarchief.nl/
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2 Inleiding 
 
 

De Stichting Vrienden van de kerk Hiaure hebben plannen om in de kerk, die behalve voor rouw- 

en trouwdiensten ook voor culturele activiteiten gebruikt wordt, betere facilitaire voorzieningen te 
realiseren. Een van de meest dringende zaken die men wil realiseren is een toiletvoorziening, daar 
sinds een jaar geen gebruik meer kan worden gemaakt van de toiletvoorziening in het 

naastgelegen pand. Voorafgaand aan de verbouwactiviteiten is besloten een bouw- en 
cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren. Schiphofbouwhistorie is benaderd om dit onderzoek uit 
te voeren.  
 
Bij de kerk van Hiaure was de opdrachtgever duidelijk over de locatie van eventuele verbouwingen.  
Er zou alleen iets veranderd worden in de voorkerk. Aan de kerkzaal zal niets gedaan worden. 
Hierdoor kon het bouwhistorisch onderzoek beperkt worden tot alleen de ruimten in de voorkerk.  

Voor het totaalbeeld is wel iets over de kerkzaal geschreven maar deze wordt, los van de 
vermoedelijke positieve monumentwaarde, niet in de waardestelling meegenomen.  
 
De eigendomssituatie is niet volledig helder. Het kerkgebouw is sinds 1998 eigendom van de  
Stichting vrienden van de kerk van Hiaure, de ingebouwde kerktoren is eigendom van de Stichting 
Monumentbehoud Dongeradeel. Alvorens met eventuele plannen aan de slag te gaan is het zinvol 
om met elkaar in contact te treden en goede afspraken te maken.  

  
De centrale vraag was om met deze bouwhistorische verkenning het interieur van de voorkerk en 
de interieuronderdelen daarin afzonderlijk en in onderling samenhang te duiden en te waarderen. 
 
Het onderzoek dat is uitgevoerd heeft naar mijn idee een goed beeld opgeleverd waarmee de 
Stichting Vrienden van de kerk van Hiaure een afgewogen keuze kan maken.  

 

Langs deze weg een hartelijk woord van dank aan de heer Barten voor de aanvraag en opdracht 
voor dit onderzoek.  
 
 
Jacob Schiphof 
 

Mei 2013.  
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Foto 2. De Pastorie met op de achtergrond de kerk van Hiaure. Opname uit 1938. 

Bron beeldbank www.friesfotoarchief.nl  

 
 
3 Redengevende beschrijving Rijksmonument  
 

“De Hervormde kerk uit 1869 die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit een 

klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit de 15e eeuw?, diam. 66 cm. Mechanisch 

torenuurwerk, eerste kwart 20e eeuw, is in 1979/1980 gerestaureerd en voorzien van 

electrische opwinding. Op het kerkhof een 17e eeuwse en een 18e eeuwse zerk.” 

 

http://www.friesfotoarchief.nl/
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4 Korte Bouwgeschiedenis kerkgebouw  
 
 
Fase 1. XIII-1869. Het begin 

Abraham Jacob Van der Aa schrijft in 1840 over de oude kerk van Hiaure:  “De inw., die allen 

Herv. zijn, behooren tot de gem. van Hiaure en Bornwird, die in dit dorp eene kerk heeft. Het 

is een langwerpig gebouw, met een steenen verwulfsel en den predikstoel aan het eind en van 
eenen stompen toren voorzien, doch zonder orgel. Aan de kerk en den toren is veel tufsteen.” 

Het vele tufsteen betekend dat de oude kerk gedateerd kan worden rond de twaalfde eeuw. 
Ook zat er in het oude gebouw een stenen gewelf.  
De voor zover bekende enige afbeelding van de oude kerk is de tekening van Stellingwerf uit 1722. 
Hierop is een zaalkerk te zien met vijf spitsboogvensters en de ingang in de zuidgevel. Een stompe 

toren staat aan de westkant. Afbeelding 1. 
 

In de Leeuwarder Courant van 14 augustus 1850 is een aanbesteding te vinden om “het gedeeltijk 
opbouwen van een nieuwe voorgevel voor de kerk”. In de negentiende eeuw was blijkbaar de 
bouwkundige toestand al gewijzigd. We lezen dat er een spitstorentje op de kerk moet worden 
gebouwd wat aangeeft dat de grote stompe toren zoals Stellingwerf die tekent al niet meer 
bestond. De oude kerk is in oktober 1868 al niet meer in gebruik.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fase 2. 1869. Vernieuwing.  
In 1869 wordt oude kerk afgebroken en het huidige kerkgebouw gebouwd naar de plannen van 
G.P. Keuning1 een timmerbaas uit Ternaard. Het is aannemelijk dat de bestaande fundamenten van 
de oudere voorganger zijn gebruikt. In de Leeuwarder Courant van 29 december 1868 is de 

aanbesteding aangekondigd. Het schilderwerk aan de nieuwe kerk is in 1870 door P.J. Smits 
uitgevoerd2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 Monumenten in Fryslan. Stenvert 2000.             

2
 Op een houten balk in het dak aan de zuidkant is geschreven: “Deze kerk is geverfd door P J Smits in 1870” 
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Fase 3. 1908-2000. De verbetering.  
De kerk wordt in 1908 deels verbouwd. In dat jaar wordt het orgel, dat in 1886 door orgelbouwer 
Pieter Flaes is gebouwd, van Aarlanderveen overgeplaatst naar Hiaure.  

Jan P. Idsardi schenkt het “oxaal”, de orgelgalerij waarop het orgel wordt geplaatst.  
Aan de noordzijde in de voorkerk komt een vaste trap naar deze nieuwe orgelverdieping. Ook is de 
tussenvloer boven het huidige garderobedeel toen geplaatst. Het is aannemelijk dat de rest van de 
ruimten in de voorkerk op de begane grond toen ook zijn gewijzigd. Zo zal de doorgang van de hal 
naar het zuidelijke vertrek, het huidige baarhok, tijdens deze verbouwing zijn dichtgemetseld. Dit 
betekend dat de hardstenen zerk van Gerlacus Habboma toen is ingemetseld in de hal. Op deze 
zerk is het jaartal 1665 te lezen maar in de Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van 

Geschiedenis en Kunst uit 1930 staat op bladzijde 335 “Zerk, vernieuwd naar de oude (1665), voor 
den eersten predikant Gerlacius Habbema” De zerk is nagemaakt naar oud model en niet 
authentiek.  

Wat de functie van de vertrekken was is niet bekend. Dat het baarhok al eerder was gerealiseerd 
zou heel goed kunnen vanwege de Wet tot Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten die in 1872 
in werking trad en die het verplicht stelde aan besmettelijke ziekten overleden personen 

afzonderlijk op te baren. Veel baarhuisjes en baarvoorzieningen zijn rond die periode gerealiseerd. 
Bouwsporen tonen aan dat het kozijn van de deur naar het baarhok in de voorgevel in ieder geval 
niet tijdens de bouw in 1869 is aangebracht, maar er later in is geplaatst. Dat dit niet helemaal 
bouwkundig juist is gebeurd verklaren de huidige scheuren in het metselwerk erboven.  
 
Rond 1953 is er schilderwerk aan de kerk uitgevoerd en vond er een “bescheiden restauratie” 
plaats3. Het is niet bekend wat er exact is uitgevoerd. Waarschijnlijk is onder andere de 

cementvezel wandbeplating in de garderobe in deze periode aangebracht. Ook de balklaag in de 
hal kan rond deze periode zijn vervangen gezien de machineslag op de balken. Foto 19. 
De huidige kleurafwerking van het interieur is eind twintigste eeuw gerealiseerd. Op foto’s van 
André van Dijk uit Veenendaal (Reliwiki) is een overheersende bruine afwerking te zien. Het is 
aannemelijk dat dit ook de egale kleur is die op de foto’s uit 1957 van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed aanwezig is. Foto 4 en 5. 
 

Rond de eeuwwisseling is er onderhoud gepleegd. Het kozijn van het baarhok is vervangen en ook 
de balklaag en houten vloer boven het baarhok. De ingangsdeuren van de kerk zijn toen ook 
hersteld.  
 
 
Fase 4. 2013. De verandering 

In 2013 worden plannen gemaakt om een toiletvoorziening in de voorkerk te realiseren. De 
bedoeling is om het baarhok hiervoor te gebruiken.  
Door deze facilitaire accommodatie te realiseren verwacht men het huidige gebruik van het 
kerkgebouw nog voor een reeks van jaren te kunnen voortzetten. 

                                                 
3
 Leeuwarder Courant 12 januari 1954. 
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5 Korte Beschrijving Exterieur kerkgebouw.  
 
 
Bouwmassa 
Het kerkgebouw van Hiaure is een eenbeukige zaalkerk op rechthoekig grondplan met driezijdige 

koorafsluiting. De toegang bevindt zich aan de westzijde in de toren. De toren is aan de westzijde 
in het schip van de kerk gebouwd en wordt afgesloten met een strak ingesnoerde achtzijdige spits.  
De spits is belegd met leien in rijndekking.  
Het kerkgebouw wordt afgedekt met een zadeldak en is belegd met platte Friese geribde 
dakpannen in gemengde kleuren zwart en rood. Foto 9 en 10.  
 
 

Voorgevel met geveltoren 
De voorgevel bestaat uit het risalerende middendeel dat de toren vormt. De toren wordt aan 
weerszijden geflankeerd door een zijvlak waarin een groot spaarveld aanwezig is. De voorgevel is 

opgetrokken uit metselwerk van roodbruine baksteen in kruisverband.  
Centraal in het midden bevindt zich de toegang bestaande uit een porte-brisée met daarboven een 
halfrond bovenlicht. De twee ruiten in de deuren zijn voorzien van siersmeedwerk. Boven de 

ingang is de stichtingsteen ingemetseld. Hierop staat de tekst: “GEBOUWD in 1869 onder ADm. 
van P.J.Idsardi, S.R. Pijpstra en S.L. Banga als Kerkvoogden” Foto 11. 
Boven de stichtingsteen een hoog spaarveld afgesloten met drie aaneengesloten rondbogen.  
Rechts van het midden is op de begane grond een secundaire deur geplaatst. Deze geeft toegang 
tot het baarhok.    
Op verdiepingsniveau bevinden zich in het linker-, het middendeel en het rechtergevelvlak een 
gietijzeren rozetraam met daarboven een segmentboog.  

Foto 6. 
 
Zij- en achtergevels  
De muren van het kerkgebouw zijn opgetrokken met roodbruine baksteen in kruisverband. Het 
voegwerk is platvol uitgevoerd met een kalkmortel.  

De zuidgevel en de noordgevel zijn in vier traveen verdeeld waarvan de meest westelijke travee 
smaller en blind is uitgevoerd. In de overige drie traveen bevinden zich rondboogvensters.  

Aan de oostkant zijn in de twee buitenste koorafsluitingen dezelfde rondboogvensters geplaatst als 
de andere gevels. Het middelste, meest oostelijke muurvlak is blind uitgevoerd.  
De traveen worden gevormd door spaarvelden die aan de bovenzijde zijn voorzien van een platte 
muizentand. De gevels worden afgesloten met een eenvoudige witte bakgoot op gootklossen. 
De gevels van de toren zijn in dezelfde baksteensoort en metselverband opgetrokken. De 
decoratieve spaarvelden worden afgesloten met drie rondboogrollagen. De galmgaten zijn voorzien 

van vier galmborden. De gevels worden afgesloten met een eenvoudig geprofileerde bakgoot.  
Foto 9 en 10. 
 
 
Kap 
De constructie van de gordingkap is opgebouwd uit spanten van vurenhout. De dekbalken vormen 

de draagconstructie voor de schenkels van het gestucte spitsbooggewelf. De korbelen zijn op een 

merkwaardige wijze gemonteerd. Deze zijn halfhouts ingelaten in de dekbalk maar steken met 
verschillende lengten door. Het dakbeschot bestaat uit vuren delen.  
In de kap is het spitsgewelf goed zichtbaar. Dit is opgebouwd met schenkels die tegen de 
dekbalken van de kapspanten zijn gespijkerd. Tegen de schenkels zijn met regelmatige afstand 
houten regels gespijkerd waartegen het stucwerk is gezet. De stucmortel is tussen de planken 
gedrukt. De uitgeharde proppen mortel zorgen voor een goede hechting aan de constructie.  
Foto 12.  

 
 
 



            Bouwhistorische verkenning                                                                        Kerk Hiaure 

10 

6 Beschrijving voorkerk (interieur).  
 
Algemeen 
De voorkerk bestaat uit drie vertrekken die zich bevinden tussen de westgevel van het kerkgebouw 
tot de binnenmuur waar de kerkzaal begint. De zijgevels van het kerkgebouw vormen de 

begrenzing aan de zijkanten van de vertrekken van voorkerk.  
De beschrijving wordt vanuit het gezichtveld als men voor de kerk staat en naar de kerk kijkt 
beschreven.  
 
Rechts is het vertrek dat thans dienst doet als baarhok. In het middengedeelte bevindt zich de 
entree met hal en links is de garderobe gesitueerd mat daarin de trap naar boven.  
 

 
Baarhok 
Via de secundaire deur in de voorgevel is het baarhok toegankelijk. Er staat veel materieel en de 

oude baar is er opgeslagen.  
De vloer in het baarhok bestaat uit blauwgrijs gesmoorde estriken (280x280x30 mm). Foto 13. 
Deze estriken liggen in een kalkmortel op een vlijlaag van rode baksteen. Foto 14. 

De muren zijn bepleisterd met meerdere lagen. Op plaatsen bij het deurkozijn zijn deze goed 
waarneembaar.  
Het plafond bestaat uit een balklaag met vloerdelen. Deze vloer is rond de eeuwwisseling 
vervangen en is onbeschilderd. Foto 15. De oude stuclagen lopen tot deze balklaag.  
In de muur tussen hal en baarhok is een nis gevormd door het dichtmetselen van de doorgang. 
Foto 16. 
 

 
Hal  
De porte-brisée in het midden van de voorgevel geeft toegang tot de hal. Foto 17. 
De vloer in de hal bestaat uit geglazuurde, okergele plavuizen (225x225 mm). De cementvoegen 
zijn opmerkelijk breed (20 mm). Dit duidt op een herstelling uit de laat twintigste eeuw.  

De muren rondom zijn wit bepleisterd.  
Het plafond bestaat uit een balklaag met vloerdelen. Deze balklaag is in de tweede helft van de 

twintigste eeuw al eens vervangen. Dit is te zien aan de afwerking (machineslag) Foto 19. 
Tegenover de hoofdingang is de toegang tot de kerkzaal. Dit is een set dubbele vierpaneeldeuren 
met bossingpanelen. De deuren zijn geschilderd in een groene kleur. Foto 18 en 27.  
In de muur tussen de hal en het baarhok is een zerk (700 mm breed x 2000 mm hoog) van 
hardsteen ingemetseld in een voormalige doorgang met rondboog. Deze zerk is een vernieuwd 
exemplaar naar oud model en was voor de eerste predikant Gerlacus Habboma die in 1665 is 

overleden. Foto 21. 
De natuursteenbewerkingen zijn goed zichtbaar. Foto 23. De frijnslag in de rand telt 13 a 13,5 
slagen per palm (10cm). Tussen de letters is het gebruik van de puntbeitel goed herkenbaar. Het 
binnenveld onder het wapen is bewerkt met een frijnslag van 16 slagen per palm.  
Tegenover de zerk is de doorgang met rondboog naar het garderobedeel.  
 

 

Garderobedeel 
Vanuit de hal is de garderobe te bereiken via de doorgang met rondboog. Foto 20.  
De vloer is een strak afgewerkte betonvloer. Tegen de muur van de kerkzaal is een meterkast 
geplaatst met elektrameters uit 1977 en 1984. 
De muren zijn rondom afgewerkt met eenvoudig geprofileerde cementvezelplaten, waarschijnlijk 
asbest bevattend. Foto 29. 
Tegen de scheidingsmuur tussen kerkzaal en garderobe is een vaste trap met elf treden geplaatst 

naar de orgelgalerij. Foto 24. De traptreden zijn aan de voorzijde halfrond geprofileerd. Foto 28. 
Op circa twee meter hoogte is in dit vertrek een verdiepingsvloer gemonteerd ten behoeve van de 
toegang tot de toren en de kap. Op deze tussenverdieping is een zestreeds trapje geplaatst. Foto 
25 en 26.  
Boven de tussenverdieping is de torenvloer aanwezig. Hierboven bevinden zich de zolder en de 
torenruimtes.  
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Foto 3. De kerk in het verleden. Jaartal is onbekend. 

De deuren waren in een lichte kleur afgewerkt.  

Bron www.qoop.nl    

 
7 Kleurenverkenning  
 
Het hier beschreven deel van het onderzoek betreft visuele waarnemingen louter op basis van 
geconstateerde kleuren en afwerkingen die gezien zijn bij beschadigingen (Puncties) in de 

afwerklagen. Ter referentie is een kleurenkaart (Tiffen Color Control Patches) meegefotografeerd.  
 
De kerk was eind twintigste eeuw volledig anders gekleurd dan tegenwoordig. Op foto’s van André 
van Dijk op www.reliwiki.nl is de hele kerk, inclusief orgel, orgelgalerij, banken, koorhek en 
preekstoel in een bruine kleur afgewerkt. Vermoedelijk gold dit ook voor onderdelen in de 
voorkerk. Op de trap naar de orgelgalerij is ook een bruine kleur te herkennen. Foto 27. 
 

Mocht duidelijkheid vereist worden in verfsoorten en materiaal van de diverse afwerklagen dan 
wordt specifiek kleuren- en laboratoriumonderzoek geadviseerd. 
 

Deuren hal/kerkzaal  
De deuren naar de kerkzaal zijn in een groene kleur afgewerkt.  
Foto 18 en 27. 

 
Plafond  
De balklaag en vloerdelen in de hal zijn afgewerkt met een grijze kleur.  
Foto 19. 
 
Trap  
De houten trap naar de orgelgalerij kent een aantal verschillende kleuren.  

De opbouw is als volgt: 
0 grenen 
1 Groen  
2 Bruin 
3 Witgrijs 

Foto 28.  

http://www.qoop.nl/
http://www.reliwiki.nl/
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8 Nader advies 
 
 
Archief:  
De bouwvergunningen van gemeente Dongeradeel kunnen misschien meer duidelijkheid 

verschaffen in onderhoudszaken. Geadviseerd wordt dit nader te onderzoeken. 
  
Geadviseerd wordt om de notulenboeken van de kerkrentmeesters goed te onderzoeken. Niet 
alleen voor het kerkgebouw maar ook voor de cultuurhistorie van het hele dorp Hiaure is dit zeer 
interessant. De kerkvoogdij had meer taken en hield zich bezig met grondaankoop, verpachting, 
huuraangelegenheden en bouwactiviteiten. Vaak zijn deze activiteiten beschreven.  
 

Bouwhistorie:  
Om een volledig beeld te krijgen betreffende de bouwgeschiedenis verdient het aanbeveling om 
tijdens eventuele bouw- en sloopwerkzaamheden in het kerkgebouw de werkzaamheden 

bouwhistorische te begeleiden.  
 
Kleurverkenning: 

Voor verder kleuronderzoek is het inschakelen van een kleurenspecialist noodzakelijk.  
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10 Waardestelling 
 
 
Algemene opmerking.  
Omdat de focus vooral ligt op het interieur van de voorkerk is de waarderingstelling voor het 

exterieur hierin niet meegenomen.  
  
 
Cultuurhistorische waarde 
De kerk van Hiaure is voor de omgeving en voor het dorp van groot cultuurhistorisch belang 
vanwege de religieuze functie die de kerk altijd heeft gehad. De geschiedenis van het dorp en het 
dorpsleven is nauw verbonden met de kerk van Hiaure.  

De cultuurhistorische waarde van het interieur van de voorkerk is positief gewaardeerd.  
 
 

Bouwhistorische waarden 
De bouwmassa en het muurwerk in de voorkerk worden positief monumentaal gewaardeerd 
vanwege de afleesbaarheid en de historische gelaagdheid. (Categorie 2)  

 
 
Interieur en interieuronderdelen 
Een goed afleesbaar maar beperkt kleurarchief is aanwezig op de positief gewaardeerde 
interieuronderdelen zoals de tussenverdieping en de trap in het gardarobedeel.  
Deze onderdelen zijn positief gewaardeerd. (Categorie 2) 
De vloerafwerking in het garderobedeel en de hal worden indifferent beoordeeld (Categorie 3).  

De vloer in het baarhok heeft enige bouwhistorische waarde en wordt daardoor positief 
gewaardeerd. (categorie 2)  
De muurafwerking (cementvezelbeplating) in het garderobedeel, de meterkast, de balklaag en 
vloer boven de hal en het baarhok hebben een indifferente monumentwaarde (categorie 3). 
De vernieuwde zerk (replica van zerk uit 1665) heeft een positieve monumentwaarde als 

informatiedrager van cultuurhistorie. Bovendien zijn de bewerkingen van natuursteen hierin goed 
herkenbaar (Categorie 2).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Categorie 1. Hoge monumentwaarden. Zijn van cruciaal belang voor de structuur en/of 

betekenis van het object/interieur. Behoud noodzakelijk.  

Categorie 2. Positieve monumentwaarden. Zijn van belang voor de structuur en/of betekenis 
van het object/interieur. Streven naar behoud.  
Categorie 3. Indifferente monumentwaarden. Zijn van relatief weinig belang voor de structuur 
en/of betekenis van het object/interieur.  
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Afbeelding 1. De oude kerk getekend door Stellingwerf in 1722.  
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Foto 4. Het interieur zoals het er in 1957 uitzag. Opvallend is de egale kleur op alle kerkonderdelen. Duidelijk aanwezig het 

koorhek in de oostkant.  

 

 Bron:beeldbank www.cultureelerfgoed.nl  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Foto 5. Het interieur richting het westen zoals het er in 1957 uitzag. Ook het kerkorgel en de galerij zijn in de opvallende 

egale kleur afgewerkt.  

 

 Bron:beeldbank www.cultureelerfgoed.nl  
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Foto 6. De kerk van Hiaure vanuit het noordwesten gezien. 
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Foto 8. Het interieur van de kerkzaal naar het westen toe gezien. De orgelgalerij met het in 1908 overgeplaatste Fleas orgel uit 

1886. 

Foto 7. Interieur van de oostzijde van de kerkzaal met preekstoel.  
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Foto 9. De zuid- en oostgevel.  

Foto 10. De oost- en noordgevel.   
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Foto 9. Onder het rechter vloervlak onder de kerkbanken is hoofdzakelijk puin zichtbaar. 

Foto 11. De stichtingsteen boven de ingang. "Gebouwd in 1869".  

Foto 12. Zicht op het linkerdeel van de kap met daaronder het gestucte gewelf. Rechts het metselwerk van de 

ingebouwde kerktoren. 
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Foto 13 . De vloer van het baarhok.   

Foto 14. De vloer van het baarhok. Onder de blauwgesmoorde estriken zijn resten van baksteen zichtbaar. De estriken zijn in 

een kalkmortel aangebracht.  
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Foto 16. De dichtgemetselde doorgang tussen baarhok 

en hal. In de hal is hier de hardstenen zerk ingemetseld.  

Foto 15. De balklaag met vloer boven het baarhok van 

onderen gefotografeerd.  
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Foto 17. De porte-brisée aan de binnenkant van de 

hal.  

Foto18. De deur naar de kerkzaal. 

Foto 19. De balklaag boven de hal. Bij de rode pijl is de machineslag te herkennen. 
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Foto 20. Vanuit de hal is het garderobedeel goed zichtbaar. De trap met leuning uit 1908 is duidelijk in beeld. Op de 

achtergrond is de grijze kleur van de decoratieve cementvezelplaten goed te zien. En bovenin is de 

tussenverdiepingvloer herkenbaar.  
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Foto 21. De replica van de zerk uit 1665. Deze zit ingemetseld in de voormalige doorgang 

tussen hal en baarhok. 
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Foto 22. Het wapenschild in de zerk.  

Foto 23. De bewerking op het natuursteen is goed herkenbaar. Puntbeitel en bouchardijzers zijn afwisselend 

gebruikt. 

De schilder heeft niet opgelet. Hij is vergeten een puntje op de i te zetten.  
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Foto 25. De trap op de tussenverdieping naar de 

ruimten in de kap en naast de toren. Foto is genomen 

vanuit de deur die op foto 24 te zien is.  

Foto 24. De in 1908 aangebrachte trap naar de 

orgelgalerij.   

Foto 26. De vertrekken in het garderobedeel gefotografeerd vanaf de deur naar de orgelgalerij.  
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Foto 28 . De kleuren op de traptreden. Bij de grote beschadigingen zijn onder de laatste witte verflaag een groene en bruine 

verflaag aangetroffen.  

Foto 27. De kleuren van de deuren naar de kerkzaal.  
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Foto 29 . De decoratieve cementvezelplaat waarmee het garderobedeel is afgewerkt. Onder de trap staan enkele losse 

delen. Er zijn decoratieve groefjes in de plaat aangebracht. Het materiaal bevat waarschijnlijk asbest.  

  


