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VOORWOORD 

Het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. heeft de laatste jaren 
in verband met de restauratie van het kerkgebouw en de reconstruc- 

tie van de begraafplaats veel bemoeiingen gehad met de Maartens- 
kerk. 

En het beleeft nu met voldoening en dankbaarheid het prachtige re- 
sultaat van deze restauratie mee. 

Ik ben erg blij dat het beleven van het kostelijk bezit van deze kerk 
nog weer meer inhoud kan krijgen en nog weer beter kan plaats heb- 
ben door middel van dit boekwerkje, waaraan toch wel echt be- 
hoefte bestond. 

Daarom betuig ik gaarne mijn grote erkentelijkheid aan allen, die 
aan de samenstelling daarvan hebben meegewerkt, met name natuur- 
lijk aan de heer Bosgraaf. 

Ik hoop, dat het boekje door velen zal worden gelezen, zodat de 

taal, die deze gerestaureerde kerk wil spreken, in steeds breder kring 
wordt verstaan. 

Kollum, september 1972. 
De burgemeester van Kollumerland c.a. 
D. Bekius. 

 



Aan de lezer. 

De opdracht die de streekarchivaris, de heer W.T. Keune, mij gaf, 

om een geschrift te doen verschijnen van de Maartenskerk te Kol- 
lum, was voor mij geen gemakkelijke. 
Zonder de medewerking van onderstaande personen was het niet 
mogelijk geweest om deze uitgave, zoals die voor u ligt, te doen 
verschijnen. 
Voor het bouwkundig gedeelte verleende het architectenbureau 
ir. J.J.M. Vegter bi. te Leeuwarden zijn medewerking: voor de 

grafopschriften drs. J. Visser, chartermeester bij het Rijksarchief 
te Leeuwarden; voor het orgel de heer H.S.J. Zandt, muziekleraar 

te Dokkum; terwijl personeel van het bureau van gemeentewerken 
te Kollum de-plattegronden tekende. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan genoemde personen en aan allen 
die mij bij het tot stand komen van dit geschrift hebben gestimu- 
leerd. 
Het is bedoeld om enig inzicht te geven in de historie en in de res- 
tauratie van dit kerkgebouw; het is dus geen kerkgeschiedenis. 
Ook is het werkje bedoeld als een stille hulde aan allen, die, in 

woord en daad, meegewerkt hebben aan het tot stand komen van 
wat het kerkgebouw nu is. Namelijk een gave, gotische kerk, die 
met haar spitse en slanke toren, zeldzaarh is in Friesland en door 

haar hoog oprijzende bouwstijl als het ware symboliseert: de lof- 
verheffing tot God. 

Kollum, september 1972, 

R. Bosgraaf, 
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ALGEMEEN 

In het begin van onze jaartelling, plm. 33 - 34 na Chr., kwamen de 

eerste christenen bijeen in huizen en zalen om godsdienstoefenin- 

gen te houden. Bepaalde gebouwen, die voor dit doel speciaal be- 

stemd waren, werden ”kerk” genoemd (afgeleid van het latijnse 

ecclesia = samengeroepen menigte en van het griekse kuria-kê = 

huis van de Heer). 

Toen de gemeenten groter werden, was er behoefte aan grotere 

ruimte. Een geschikte vorm voor het houden van godsdienstoefe- 

ningen werd gevonden in de basiliek, een groot langwerpig vierkant 

gebouw met zuilenrijen, waarin o.a. rechtszittingen plaats hadden 

en handelszaken werden afgedaan. Het schip van de basiliek (het 
gedeelte tussen de zuilenrijen) loopt aan de oostzijde uit op een uit- 
bouw: de absis. 7 
Mogelijk is deze uitbouw ontleend aan de niet kerkelijke basilieken. 
Veel christelijke kerken zijn dan ook in dezelfde vorm gebouwd, 
met een verhoogd koor. 

In deze streken. 

In de tijd van ontstaan van de meeste kerken, 9e - 12e eeuw, ver- 
keerden de dorpen in de kuststreken vaak in een afgezonderde po- 
sitie, vooral in de herfst en in de winter. De verbindingen te land 
en te water waren dan moeilijk. Bedijkingen kende men nog niet; 

hiermee begon men, toen de dorpen op de terpen al eeuwenlang 
bestonden. 
Er brak een tijd aan van rust en een zekere welvaart voor de bewo- 
ners van deze streken. De invallen van de Noormannen had men 
niet meer te vrezen en partijtwisten waren er nog weinige. 
Het centrum van het dagelijks leven lag op de boerderijen, waar de 
landbouw en de veeteelt hoofdbronnen van bestaan waren. 
De christelijke religie had hier, evenals elders, grote invloed op de 
bewoners. De gedachte, dat de zaligheid viel te verdienen door 
vroomheid en goede werken, heeft onder meer de kerk- en kloos- 
terbouw gestimuleerd. 
Een andere factor ten gunste van de kerkbouw was de naijver van 
de dorpen onderling: het bezit van een kerk in het dorp was een 
ideaal, dat men wenste te verwezenlijken. 
Immers, de kerk was de draagster van het geloof, de wetenschap 
en de zedelijke idealen. En vaak was zij de bestuurster, die orde- 
nend en regelend optrad. Ook gold, als regel; wanneer een gehucht  



een kerk bouwde, het als het ware verheven werd tot de status van 
een dorp. De edelen, vaak niet meer dan grote boeren, en de overi- 
ge bewoners van een gehucht stelden dan ook alle pogingen in het 
werk om in hun woonplaats een kerk te stichten. Men moest dan 
zorgen voor de pastorie, voor de landerijen en voor de andere in- 
komsten. 
Wanneer men dit tot stand wist te brengen, werd men doorgaans 
ook in staat geacht een pastoor of een vicaris te onderhouden en 
ook te benoemen. 
Men was dan zelfstandig en niet meer op de hulp van anderen aan- 
gewezen. Het materiaal voor het bouwen van de latere kerken was 
in deze streken aanwezig in de vorm van klei; hiervan bakte men 
stenen (kloostermoppen of “âlde friezen”); voordien gebruikte 
men=tufsteen. Naast de baksteen werd ook nog de tufsteen ge- 
bruikt voor allerlei sierende onderdelen, zoals bij dekplaten en wa- 
terlijsten, doch meestal werd hiervoor rode Bremer zandsteen ge- 
bruikt. 

De eerste bedehuizen in deze streken. 

De “voorgangers” van de huidige middeleeuwse bedehuizen waren 
primitief gebouwd, van hout en met als dakbedekking riet. Dit ma- 
teriaal was hier wel voorhanden. We kunnen dit lezen in de kroniek 
van het klooster Lidlum (bij Sexbierum), dat omstreeks 1240 een 
rieten dakbedekking had en een houten toren. 
Bij archeologisch onderzoek worden soms sporen aangetroffen van 
zulke houten kerken o.a. te Anloo en ook te Kollum, Dokkum, Har- 
lingen, Zeerijp en Stryp op Terschelling. 
Een ander natuurlijk materiaal dat ook in de noordelijke zandstre- 
ken aanwezig was, zijn de zwerfkeien. Deze dienden vaak tot fun- 
dament voor de muren, voorts werden ze ook gebruikt voor het op- 
metselen van de muren, wat in ons land te zien is in Odoorn en Em- 
men, maar vooral bij vele kerken in het Duitse Nedersaksen. 

Tufsteen. 

De eerste steensoort, die gebruikt werd op grote schaal, is tufsteen, 
een zachte grijze natuursteen, iets poreus. Dit vulcanische produkt 
kwam uit het Eifelgebergte, en werd via de grote rivieren, Rijn en 
IJsel, aangevoerd. In de handelsplaatsen, onder andere Utrecht en 
Deventer, werd de steen verkocht.  
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Het is bekend dat bijvoorbeeld de abten van het klooster Mariën- 

gaard, in de buurt van Hallum, in die tijd (plm. 1180) naar Deven- 

ter reisden om tufsteen te kopen ter vergroting van het klooster. 

Daar deze steen van ver werd aangevoerd was ze derhalve niet goed- 

koop; toch is er een aanzienlijk aantal kerken mee gebouwd. In 

Friesland bestaan nog plm. 40 kerken geheel of gedeeltelijk uit tul- 

steen, o.a. ook de Maartenskerk te Kollum. 

Baksteen. 

De kronieken van het klooster Lidlum vermelden, dat het gebruik 

van een andere steensoort, baksteen, plm. 1250 nog wat nieuws 

was. Op stijlkritische gronden zijn de kerken van deze steensoort 

te dateren uit de eerste helft van de 13e eeuw, het zijn Marsum 

(Gr), Finkum en Hichtum, of rond 1200: Aalsum”. 

De overgang van tufsteen naar baksteen heeft niet in een kort tijds- 

bestek plaats gehad, maar vroeg een lange tijdsperiode en verliep 

zonder al te grote veranderingen. 

Dakbedekking. 

Zoals reeds vermeld was de oudste dakbedekking riet. Tot in de 

18e eeuw waren de kerken van Eestrum, Wijnjeterp en Boornber- 

gum er nog mee bedekt. Wanneer de bedekking met pannen is be- 

gonnen, is niet met zekerheid te zeggen; toch is deze al oud. Oor- 

spronkelijk met holle en bolle pannen, monniken en nonnen genaamd. 
Deze zijn in het Noorden onder meer nog te vinden in Oostrum (Fr.) 
en Oostum (Gr.). In de landen rond de Middellandse Zee is dit type 
pannen nog vrij algemeen. Vermoedelijk kwamen in de 15e eeuw 
onze golfpannen in gebruik. Daarnaast kende men het gebruik van 

leien. 

* Uit: voorlopige lijst van monumenten in de provincie Friesland.  



DE MAARTENSKERK TE KOLLUM 

De toren. 

De toren is ouder dan het kerkgebouw. Hij is tegen de westzijde 

van het kerkschip opgetrokken. 

Merkwaardig is de volgorde van de steensoorten, die men gebruikt 

heeft bij het optrekken van de toren, gedeeltelijk van kloostermop- 

pen, tufsteen en een kleiner soort baksteen. 

De toren is gebouwd in de romaanse bouworde. De onderste toren- 

ruimte is uitgevoerd met nissen en een gewelf. Het gewelf is thans 

helaas niet meer aanwezig. 

Voor de bouw is zowel tufsteen uit Andernach als baksteen ge- 

bruikt in het formaat 9 à 10xl4, à 15x30 à 31 cm. 

Typisch is dat het onderste gedeelte van de toren zowel in- als uit- 

wendig in baksteen is opgetrokken, terwijl boven het gewelf het 

muurwerk overgaat in tufsteen, die wij eveneens in- en uitwendig 

aantreffen. (Boven de galmgaten ging men weer over op baksteen). 

  

    
De kerk te Kollum met voorportaal, 1723, naar een tekening van J. Stelling- 

werf. Op deze tekening is de kerk onnauwkeurig weergegeven. Het voorpor- 

taal is vermoedelijk verdwenen in de eerste helft van de 19e eeuw. 
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Dit wijst er op, dat de bouw van de toren plaats moet hebben ge- 

had tussen 1200 en 1250, dus in de eerste helft van de 13e eeuw. 

De tufsteen van de buitenmuren was in de loop der jaren op vele 

plaatsen verweerd en vervangen door een baksteen van een klein 

formaat. Deze storende gedeelten zijn bij de restauratie weer door 

tufsteen vervangen. 

Brand. 

In 1661 raakte de spits van de toren tijdens een onweer in brand. 

Ter hoogte van het kerkdak werd de toren na de brand afgebroken. 

Timmerman Bonne Alberts trok de toren opnieuw op, verhoogde 

het torenlichaam met een geleding, waarin nieuwe galmgaten wer- 

den gemaakt. Bij deze brand is waarschijnlijk ook het gewelf in de 

toren vernield. Bij het herstel is de toren vermoedelijk niet noe- 

menswaardig verhoogd, maar de bovenste geleding werd in eigen- 

tijds materiaal en in eigentijdse vorm hersteld. 

De oorspronkelijke bekroning had vermoedelijk een spits op vier 

topgevels, in de trant van de toren te Bedum. 

Over de oude galmgaten kwam aan de zuidzijde een wijzerplaat 

met een uurwijzer. Later vernieuwd en van een driehoekig fronton 

met drie vazen voorzien. In 1917 werd een nieuw uurwerk aange- 

bracht met een minuutwijzer. 
ï 

“Hondegat”. 

Op de begane grond bevindt zich een ruimte, waarvan de zorgvul- 

dige afwerking doet vermoeden, dat deze voor een bepaald doel 
werd gebruikt. Deze overwelfde ruimte, die met een grote boog in 
verbinding staat met de kerk, kan mogelijk tijdens de periode van 

de rooms-katholieke eredienst zijn functie gehad hebben als ruim- 
te voor een altaar, of doopkapel; in ieder geval heeft deze ruimte 
een functie gehad tijdens de roomse eredienst. 
De huidige trap was toen niet aanwezig. Na de brand (1661) kreeg 

deze ruimte zijn gewelf niet terug, daar hij toen alleen gebruikt 
werd als opsluitplaats voor loslopende honden, die op het kerkhof 
rondzwierven en soms de kerk binnendrongen. De “hondegeselaar”’ 

moest de dieren vangen en in de donkere ruimte deponeren. Soms 
werd de hondegeselaar, wanneer de dood een einde maakte aan 

zijn betrekking, hierin begraven. 
Ook werden eertijds in dit vertrek arrestanten opgesloten. 

11  



In 1582 blijkt de toren in handen te zijn van de burgerlijke gemeen- 

te, daar deze toen opdracht gaf om de onderste torenruimte dicht 
te metselen en in te richten als gevangenhuis. Een aantekening van 
1615 bevestigt dat er inderdaad een gevangenhuis is geweest onder 
de toren. We lezen daar: ”Alsoe de grietenij daerdeur van Collumer- 
toren gemaeckt hadde een gevangenhuis”. In het Fries heet zo’n cel 
“hounegat”. 
Wanneer voorheen de arrestant in de toren gevangen werd gezet, 

kon hij alleen bereikt worden via de kerk, terwijl hij soms door 
luidkeels te roepen de eredienst trachtte te verstoren. 
Dit gaf moeilijkheden tussen het grietenijbestuur en de kerkvoog- 
dij. De functie van de toren als bewaarplaats voor gevangenen werd 
daarom verplaatst naar het Rechthuis, wellicht reeds bij de aankoop 
daarvan in 1611, 
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Poortje tussen Kerk en toren naar het noordwesten, hierachter bevond zich 
het ’hondegat”’, later werden hier arrestanten opgesloten. 
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En in een schrijven van de Staten van dit gewest van LL juli 1582 

wordt de inwoners van de grietenijen gelast bij het naderen van de 

vijand ”goede wacht op de Toorens te houden, als andersints, _ 

sampt Klockkleppinge, brandteekens enz.” want ook in de Krijg 

konden torens een rol spelen. | 

In de onderste torenruimte zijn de gewelfaanzetten nog aanwezig, 

waarop het romaanse gewelf heeft gerust. 

Traptoren. 

Tegen de noordoosthoek van de toren heeft oorspronkelijk een 

traptoren gestaan, waarvan de resten nog op de zolder van de noord- 

beuk van de kerk zijn te zien. Zie stippellijnen aangebracht in de 

plattegrond van de plaatsing van het meubilair, blz. 37 

Deze traptoren heeft een gemetselde spiltrap gehad, welke toegang 

gaf tot de toren en de zolder van de kerk. Uit de vorm van deze to- 

ren moet aangenomen worden, dat hij stamde uit de bouwtijd van 

het gotische schip. Hoe men in de romaanse tijd in de torenverdie- 

ping kon komen, is niet bekend, vermoedelijk door de doorgang, 

welke achter het orgel uitkomt. 

Bij de bouw van de noordbeuk drukte de boogspanning van de boog 

bij de toren geheel op de traptoren, die dit gewicht onmogelijk kon 

verdragen. De traptoren is toen, of kort na de brand, vervangen door 

een grote gemetselde steunbeer om deze druk op te vangen. 

Bij de restauratie moest deze steunbeer worden geslcopt, waarbij 

de resten van de traptoren in de steunbeer werden teruggevonden, 

terwijl nu een betonconstructie zorgt, dat de bogen niet nog eens 

gaan wijken. 
In de huidige westgevel van de noordbeuk is de breedte van de trap- 
toren door een bouwnaad weergegeven. Vermoedelijk is om de aan- 

gebrachte steunbeer met houten toren- en gewelftrappen in het 
laatst van de 17e eeuw een aanbouw gemaakt tegen de torenmuur 

(noord) en wel in de vorm van noordbeuk, echter in een afwijken- 

de steen. 
Bij de restauratie is deze aanbouw uit esthetische en constructieve 

overwegingen gesloopt. 

Boven het gewelf van het schip is nog te zien hoe het dak van de 
oorspronkelijke romaanse kerk tegen de oostgevel van de toren 

aansloot. 

In de kerk zien we, direct onder het gewelf, nog de opening in de 
torenwand die vroeger toegang gaf tot de zoldering van de romaan- 
se kerk. 

13  



Ringbalken ter versterking. 

Bij de restauratie zijn in het bovenste gedeelte van de toren twee 

ringbalken gestort van gewapend beton. Dit was noodzakelijk, daar 

alle vier gevels gescheurd waren. De aangebrachte verankering (van 

vroeger) had dit niet kunnen keren of remmen, de roest had de 

kwaal zelfs nog verergerd. Deze betonnen ringbalken nemen nu de 

spankrachten op, die veroorzaakt worden door de kapconstructie 

en de klokkestoel. 

Voor één ring was 1 Ì m3 beton nodig. Na het aanbrengen van de 

ringbalken was het mogelijk om de vroeger aangebrachte veranke- 

ring te verwijderen. 

De dikte van het muurwerk is aan de voet plm. 2 m en boven plm. 

1.30 m. De kern van het muurwerk bestaat van onder tot de jon- 

gere bovenste bakstenen verdieping uit 2.g. kistwerk: een vulling 

van zwerfkeien, puin en specie. 

Nisje. 

Aan de zuidzijde, enkele meters van de grond, bevond zich in de 

muur een zerkje. Bij de restauratie was het zodanig verweerd, dat 

het praktisch niet meer aanwezig was; het nisje waarin de steen ge- 

plaatst was, is bewaard gebleven en het bevindt zich in de zuid- 

muur. 

Klokken. 

Kleine klok. 

In de toren bevinden zich een grote en een kleine klok. Op de laatst- 

genoemde staat: “Bocke Feytsma, Gritman van Kolmerlandt en het 

Nyuwe Cruyslandt, en Jufrou Haring van Burmania sijn huisfrou. 

Bronger Brongersma secretaris van Kolmerlandt en Tielcke Hoppers- 

dochter sijn huisfrou. Kempo van Tadema dieckgraef van Kolmer- 

landt en Trintcke van Scheltinga sijn huisfrou. In ’t jaer ons heeren 

en de Salichmaekers Jhesu Christi sestienhondert en de achtien heeft 

mij Hans Falck van Nuerenberg in Leeuwarden ghegoten”. 

Mr. Andreae tekent hierbij aan, dat de naam van de toenmalige dijk- 

graaf doet vermoeden, dat de klok ook bij dijkbreuk en overstromin- 

gen moest worden geluid. 

14



  

Grote klok. 

In de rand van de grote klok bevindt zich een latijns. duidelijk 

rooms-katholiek randschrift, dat vertaald luidt: “Behouder der we- 

reld help ons. Ik ben de grote bazuin Gods. In beweging gebracht. 

geef ik geluid. Daar ik bliksem, donder en duivel verdrijf. wordt de 

vijand (van het mensdom) verdreven”. 

Verder leest men: “Johan Schoneburch goet mi doe men schref 

MD X X en daerbi V IL. deese clock wecht m. ” = 4000 halve K.G.” 

Tijdens de bezetting, 1940 - 1945, werden de klokken uit verschil- 
lende torens weggenomen om naar Duitsland te worden getrans- 
porteerd. Ook die uit de toren van Kollum. Na de bevrijding wer- 
den ze in de buurt van Vollenhove teruggevonden. Een Duitse of- 
ficier had de oudheidkundige waarde van deze klokken beseft en 
ze voor vernieling bewaard. Ze lagen opgeslagen in een boerenschuur. 
De toenmalige gemeente-architect, de heer P. Offringa, had, vóór 
de vordering plaats had, de firma van der Steeg, stucadoorsbedrijf 
te Kollum, opdracht gegeven om gipsmodellen van de klokken te 
maken. 
Wanneer zij niet terug mochten komen, had men toch de modellen 

met de randschriften. 

Vermeldenswaard is, dat er vroeger een torenblazer is geweest, die 
op zon- en feestdagen psalmen blies. ' 
In een aantekening van 1603 lezen we, dat een zekere Feyt Hom- 
mes hiermee 6 goudguldens per jaar verdiende. 
In 1605 en in 1621 werd dit werk waargenomen door Borchert 
Borcherts of Borchert Speelman, die in 1628 te Leeuwarden woon- 
de en “toornblaser” wordt genoemd. 
De toestand van de toren was in 1959 zodanig dat restauratie 
noodzakelijk was. 
In het laatst van 1960 werd begonnen met de werkzaamheden door 
de firma Johannes Pijnacker en Zn. te Kollum, onder leiding van 
ir. J.J.M. Vegter, te Leeuwarden. 

Op 31 augustus 1962 werd de toren na een rede van burgemeester 
H. Ottevanger door schijnwerpers in het licht gezet: de restauratie 
was voltooid. 
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HET KERKGEBOUW 

De plaats. 

De plaats waar nu de kerk en het kerkhof zijn, werd vroeger mis- 

schien gebruikt voor de heidense erediensten. Paus Gregorius de 

Grote (579-590) gaf reeds de raad om op de plaats waar voorheen 

zogenaamde ”’heilige plaatsen’ geweest waren, kerken te bouwen, 

om de eerbied van die plaatsen op de nieuwe erediensten over te 

brengen. 

In een register van goederen uit de 10e eeuw wordt de naam Col- 

heim aangetroffen. Na de moord op Bonifacius in 754 waren er 
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Kollum, lengtedoorsnede, schaal 1 : 300. Tekening Monumentenzorg (naar 

H. van der Wal, 1947, bewerkt door W.J. Berghuis, 1970). Overgenomen uit 

het bulletin Kollum in Oostergo’ door Herma N. van den Berg. 
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onder de bekeerde Friezen ook enkelen, te weten Reginhardt en 

Wulfgartis, die enige landerijen schonken aan het klooster Fulda 

aan de Weser, dat door Bonifacius was gesticht. Deze landerijen 

waren gelegen in Colleheim. De oorspronkelijke plaats van dat ou- 

de Colleheim lag wellicht ongeveer op de plaats waar nu de kerk 

staat. Bij opgravingen die zijn gedaan in 1880, heeft men zware 

keistenen in de grond gevonden op 3 voet diepte en op ongeveer 

11/2 m afstand van de toren; soortgelijke stenen zijn in 1971 ten 
zuiden van de kerk bij het gemeentehuis gevonden. Deze stenen 
konden niet als fundering gebruikt zijn, en er wordt verondersteld 
dat ze als offerplaats of als grafmonument hebben gediend. Op de 
plaats waar nu de kerk staat, zou dan eertijds een “heidense 
tempel’ hebben kunnen staan. De komst van Bonifacius e.a. bracht 
mee, dat de heidense godsdienst plaats moest maken voor de christe- 

lijke. Ook de afgodstempels maakten plaats voor christelijke bede- 

huizen. 

Opgravingen. 

Bij de restauratie van het huidige kerkgebouw zijn door de Rijks- 
dienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, on- 
der leiding van drs. H. Halbertsma, opgravingen verricht in het 
kerkgebouw ter plaatse van de overgang van het schip op het koor. 
Hierbij vond men o.a. een fundering van grote veldkeien, waarop 
het koor van de romaanse kerk gebouwd was. Uit deze vondsten 
bleek, dat de huidige zuidgevel van de kerk nog op de oude funde- 
ring van deze romaanse kerk staat, die verder geheel van tufsteen 
opgetrokken was. Deze kerk is ongeveer 9 m breed (ook de tegen- 
woordige kerk is 9 m breed) en ongeveer 20 m lang geweest en 
moet omstreeks 1 100 zijn gebouwd. Behalve de hier genoemde fun- 
dering van het romaanse koor werden paalresten gevonden die wij- 
zen op een houten kerkgebouw van betrekkelijk klein formaat, 
staande in de richting oost-west. Hieronder trof Halbertsma nog 
noord-zuidbegravingen aan van plm. 1000 jaar geleden. Deze wij- 
ze van begraven is in beginsel als voor-christelijk te beschouwen. 
Ongeveer op de plaats waar nu de preekstoel staat, vond men een 
kist met de stoffelijke resten van een mens. Deze kist met inhoud 
stond ook noord-zuid, d.w.z. met het hoofdeinde naar het noorden. 

Gotische kerk. 

Er zullen verschillende jaren verlopen zijn voordat de bouw van de 
romaanse kerk voltooid was. De bouwers hielden zich aan tradities, 
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Kollum, plattegrond, schaal 1 : 300. 1. toren; 2. koor; 3. noordbeuk en pijlers; 4. zuidermuur; 5. verhoging toren; 6. zuidelijke 

toegang na afbraak portaal; 7. restauratie 1960 - 1968. Tekening Monumentenzorg (naar H. van der Wal, 1947, bewerkt door 

W.J. Berghuis, 1970). 

Overgenomen uit het bulletin ”Kollum in Oostergo”’ door Herma N. van den Berg. 
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die doorgaans niet of soms wel langzaam gewijzigd werden. 

Uit de geschiedenis weten we dat in 1399 Kollum geheel of gedeel- 

telijk in de as werd gelegd. In die tijd waren de stropende benden 

van de Hollandse graaf Willem van Oostervant gelegerd op de sterk- 

te Ter Luine. Vandaar uit werden strooptochten ondernomen, 

waarbij vermoedelijk ook de romaanse kerk te Kollum beschadigd 

of vernield werd. 

Wat de reden ook geweest mag zijn, in ieder geval werd besloten om 

de kerk, voorafgaande aan de tegenwoordige, in het begin van de 

15e eeuw te vernieuwen en te vergroten in de inmiddels opgekomen 

gotische bouwstijl. : 

Uit de bouwnaden is op te maken, dat eerst het romaanse koor is 

gesloopt, waarna het tegenwoordige koor is gebouwd. De eredienst 

kon hierbij gewoon doorgaan, daar vermoedelijk ter plaatse van het 

koor het schip was dichtgemaakt met een houten schot of iets der- 

gelijks. 

Volgens de heer B. van Raalte, verbonden aan het architecten-bu- 

reau ir. J.J.M. Vegter, is de huidige kerk niet volgens een vaststaand 

plan gemaakt, noch uitgevoerd in één keer, maar heeft de bouw in 

verschillende fasen plaats gehad en volgens een zich steeds wijzigend 

lan. 
Toen het koor gebouwd was, had men zeker geen plan voor een 
noordbeuk, daar bij de restauratie in de huidige oostgevel van de 
noordbeuk de steunbeer van het koor aanwezig was, terwijl even- 

eens het raam in de eerste koor-travee over de volle hoogte was 

aangebracht. Wel was er rekening gehouden met het bouwen van 
een sacristie tegen de noordmuur, ter plaatse van de tweede travee. 

Of deze wel gebouwd is, staat te betwijfelen, daar er geen funde- 
ring gevonden is. 

De noordbeuk. 

Na het koor is de noordbeuk gebouwd tegen het oude schip, daar- 
na is de noordmuur van het schip vervangen door een pilarenreeks 
en tenslotte is de zuidmuur van het schip opgetrokken, waarbij een 
gedeelte van het romaanse metselwerk bewaard gebleven is bij het 
nisje, de vroegere opening bij de preekstoel. 
Dat niet alles gelijktijdig is gebeurd, bewijzen de afwerkingen en 
profileringen van de natuursteen. Pas nadat de noordbeuk aanwe- 
zig was, stond het bouwplan vast. En 
De noordbeuk is tijdens de restauratie weer voorzien van gewelven, 
die hij eertijds ook heeft gehad; zij waren nl. afgebroken. 
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Het kerkgebouw vóór de restauratie, zuidzijde naar het westen,



  

In 1608 heeft men, blijkens een opschrift, de steunberen aange- 

bracht tegen de noordmuur, omdat deze begon over te hellen. Men 

vermoedt, dat toen de gewelven van de noordbeuk zijn weggeno- 

men, i.v.m. de zwaarte, en door een houten zoldering zijn vervan- 

gen om de buitenmuur te ontlasten van de zijwaartse druk. 

Steunberen van de kerk. 

De steunberen van de kerk zijn, ter vervanging van de oude, op- 

nieuw aangebracht in de vorm zoals die aanwezig zijn aan weers- 

kanten van het kooreinde. Zij waren in 1853 gesloopt met uitzon- 

dering van de twee reeds genoemde en van die van de noordbeuk. 

Waar de moeten (overblijvende merktekens) in de muur dit aanga- 

ven, zijn rondom de kerk naar het voorbeeld van de twee gespaar- 

de, ook steunberen geplaatst. 

Koor. 

Blijkens een artikel in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 

van 17 mei 1967 zou de Maartenskerk een verhoogd koor hebben 

gehad. 
In het Rijksarchief te Groningen bevindt zich een oude kaart, waar- Grommen on 
ME OD : E nt re } en sel \       
     

    

EK
. 

     

Interieur vóór de restauratie. 
Tweebeukig bakstenen schip uit de 2e helft 15e eeuw, geheel met kruisrib- 

ben overkluisd, korte, zware kolommen. 
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op de trekvaartverbindingen tussen Leeuwarden - Dokkum - Gro- 
ningen staan aangegeven. De tekenaar, Occe Jansz, heeft hier di- 
verse karakteristieke punten langs de route afgetekend, meestal 
dorpskerken. 
Welnu, op één van deze tekeningen staat de kerk van Kollum afge- 
beeld met een verhoogd koor. De tekening dateert van 1646. Zoals 
we hebben vermeld is er overeenkomst tussen schip en koor en ook 
in de overwelving is er weinig verschil. De gewelfvelden zijn ook 
van hetzelfde materiaal, slechts de profilering van de scheibogen 
verschilt. 
In het artikel "Kollum in Oostergo”, door drs. Herma M. van den 
Berg, lezen we: “Er lijkt ons dan ook geen reden aan te nemen, dat 
de weergave op de kaart van 1646 door Occe Jansz. van een kerk 
met een verhoogd koordak, meer dan een algemene weergave is. 
De dwarspanden van de kerken van Bergum en Zuidhorn geeft Oc- 
ce Jansz. ook niet naar de werkelijkheid weer; de rechte vorm van 

de kerkjes te Gerkesklooster en Hoogkerk daarentegen wel”. 

Oostelijke ingang. 

Vóór de reformatie bevond het hoofdaltaar zich aan de oostzijde 
van de kerk en er was daar dus geen in- of uitgang. In 1571 heeft 
in Kollum een beeldenstorm plaats gehad en in 1580 werd bij reso- 
lutie van de Staten (31 maart) de roomsé eredienst afgeschaft en 
werd bevolen alles uit de kerken te verwijderen wat daaraan herin- 
nerde. 
Vóór de restauratie was in de oostzijde van de kerk een ingang, dus 
in het koor. Deze was in 1853 gemaakt in de vorm zoals die aanwe- 
zig was bij het begin van de restauratie. 
Thans is deze ingang verdwenen en heeft men het muurwerk aange- 
past. 

Het houten portaal dat aan de binnenzijde van deze ingang stond, 
is als toegang voor de noordbeuk weer gebruikt, zij het in enigszins 
gewijzigde vorm, in verband met de aansluiting op de balustrade. 

Voormalige zuidelijke ingang. 

Bij de restauratie ontdekte men tevens, dat in de zuidmuur (vierde 

travee) een toegangspoortje moet zijn geweest. Achter de buiten- 
huid van het muurwerk kwamen de dagkanten van een toegang te 
voorschijn, waarin de gehengen van een deur nog aanwezig waren. 
Men mag aannemen dat hier lange tijd een toegang tot de kerk is 
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O- geweest. De Christoforusvoorstelling (zie hierna) is juist tegeno- 

i- ver deze toegang aangebracht. 

In verband met de huidige opstelling van het meubilair, waarbij de 

preekstoel op zijn plaats gehandhaafd is, is deze opening bij de res- 

ge- tauratie op zodanige manier dichtgezet, dat deze oude en voor- 

als naamste ingang toch nog duidelijk zichtbaar is. 

ook 

Westelijke ingang. 

Verder heeft de westelijke ingang van de zuidmuur een voorpor- 

n taal gehad, in 1572 (dus na de beeldenstorm in 1571) aangebracht. 

dat In de vorige eeuw is dit onderdeel weer verloren gegaan, mogelijk 

k in 1853. In 1567 werd Sierck van Donia tot grietman van Kollu- 

merland benoemd. Hij zal een aandeel hebben gehad in de verfraai- 

je ing en verbouwing van de kerk, waarvan in de aanvraag om gelde- 

e lijke steun, in 1572, aan de Staten gerept wordt, 

Latei. 

Bij de restauratie vond men in de grond, bij de zuidelijke toegang, 

een sierlijk stukje beeldhouwwerk met ranken en medaillons ver- 

sierd, een zogenaamde latei. Het jaartal was afgebroken, maar ge- 

n nealogisch onderzoek wees uit, dat het alliantiewapen in het mid- 

n- den betrekking heeft op de genoemde grietmân Sierck van Donia. 

Drs. J. Visser, chartermeester aan het Rijksarchief te Leeuwarden, 

lus wist de wapens te identificeren. 
we- Deze latei bevindt zich thans boven de ingang van de consistorie- 

kamer, in de kerk. 

De huidige ingang of toegang in de zuidmuur is door de reforma- 
ge- f >, f EN 

tie de belangrijkste geworden en overeenkomstig gewijzigd, het 
laatst in 1853. 

ns 

Ramen. 

In 1795 werd het bevel gegeven om alle heraldische emblemen (zin- 
nebeeldige familie-wapens) uit de bedehuizen weg te nemen. 

le De Franse revolutie beperkte zich in Kollum tot het: uit de glas- 
vensteren te doen wegnemen de waapens van de gewesen stadhou- 
der en stadhouderlijke familie”. 
Omstreeks 1850 waren de ramen ook veranderd, d.w.z. de stenen 

montants vervangen door houten ramen en volgens mr. Andreae 

A
B
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Interieur gezien vanuit het koor, noord-west, na de restauratie. 
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van grotere ruiten voorzien. 

Bij de restauratie van 1962 - 1968 zijn glas-in-lood-ramen geplaatst 

door glazenier Martin de Boer te Leeuwarden. 

Reparatie in 1882. 

In 1882 begonnen de gewelven min of meer scheuren te vertonen. 

De kerk had een opknapbeurt nodig. Deskundigen (uit Leeuwar- 

den) gaven op 17 mei van hetzelfde jaar advies om de gordelbogen 

en ribben hier en daar met ijzeren banden te versterken. Op 17 ju- 

ni bleven de heren bij hun advies en adviseerden tevens om de kerk 

opnieuw te witten. 

Bij die opknapbeurt zijn de gewelven versterkt met trekbalken te- 

gen het wegzakken van de muren, het gevolg van het slopen van de 

steunberen in 1853. 

Door het wijken van de muren dreigden de gewelven naar beneden 

te storten. Deze gewelven werden toen met T-ijzers onder de rib- 

ben opgevangen en deze T-ijzers werden weer met trekstangen op- 

gehangen aan de kap. 

Hoewel op deze wijze de gewelven tegen neerstorten zijn behoed, 

zijn ze verder door de werking van de kap volledig los en uitelkaar 

gewerkt. Deze opknapbeurt werd indertijd uitgevoerd door tim- 

merman R. Dijkstra te Kollum. De te maken onkosten werden be- 

groot op f 1200, Vermoedelijk is dit bedrag hoger geweest, daar 

op de staat van ontvangsten en uitgaven over 1878-1882 voor onder- 

houd gebouwen een bedrag voorkomt van f3787,015. 

Door het vakkundige werk van twee gewelfbouwers uit Nijmegen 
zijn deze gewelven thans weer geheel hersteld en rusten zij nu 
weer op de ribben. Het gewelf tegen de toren werd in 1751 reeds 
hersteld. Dit was in elkaar gedrukt door het verzakken van de to- 
ren. 
Ook bij deze restauratie moest het gewelf geheel worden vernieuwd. 
Het bestaat dan ook niet uit kloostermoppen, maar is in 1751 ge- 
metseld van gele friese drielingen. 
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Geschilderde muren. 

Drs. Herma M. van den Berg schrijft over de kleuren o.a. het vol- 
gende: ”Niet alleen inwendig, ook uitwendig is blijkens gevonden 
kleursporen het muurwerk van de kerk gesausd geweest. Op aller- 
lei voor latere inwerking van het weer verborgen plaatsen als dag- 
kanten van gedichte vensters, en venstergedeelten, gepleisterde ge- 
deelten, zijn sporen van rood gesausd muurwerk aan de buitenzij- 
de geconstateerd. 
Onder de latere pleisterlagen bleken alle belijningen van het inwen- 
dige aanvankelijk met een oranjerode dunne laag bedekt te zijn ge- 
weest over de met zorg gesneden profielen; ook op de kolommen 
kwam deze laag voor. Op het gesausde oppervlak waren dunne 
schijnvoegen geschilderd ter plaatse van de werkelijke voegen. 
Langs de dagkanten van vensters en nissen was deze laag op het 
muurwerk ter breedte van een halve steen omgezet en met een 
zwarte band afgezet; daar is het schilderwerk ais overgang op de 
effen gepleisterde velden op de pleister aangebracht. Het pleister- 
werk was tot op de onderste lagen enigszins getoond. 
Bij het herstel is men zo consequent mogelijk geweest in het we- 
derom kleuren van de sierende onderdelen, zodat niet alleen de 
kolommen, de optisch dragende delen als de gewelfribben, schei- 
bogen, en muralen, schalken en lisenen, doch ook de vensterdag- 
kanten en harnassen (netwerk van de vensters) gekleurd zijn”. 

26 

 



27 Het kerkgebouw, zuidzijde, na de restauratie. 
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MUURSCHILDERINGEN 

Het kerkgebouw dateert uit de 15e eeuw, De schilderingen in het 

interieur zijn meestal met de bouw van het gewelf aangebracht en 

vermoedelijk, voor een deel, later aangevuld of overgeschilderd. 

Men moet deze zien in het licht van de tijd waarin ze gemaakt zijn. 

De middeleeuwen waren vol ascetische idealen, bijvoorbeeld stren- 

ge, vrome levenswandel, het zich onthouden van zinnelijke genoe- 

gens, boetedoeningen in de eenzaamheid. Men trachtte door het 

schilderen van verschillende voorstellingen uit te beelden wat er 

innerlijk leefde. 

Schilderingen ontdekt in 1882. 

Zoals is opgemerkt heeft de kerk van binnen in 1881-1882 ook in 

de steigers gestaan, omdat de gewelven min of meer scheuren be- 

gonnen te vertonen. Bij nader onderzoek ontdekte men in de scheu- 

ren flauwe kleuren. Voorzichtig begon men de vrij dikke kalklaag 

te verwijderen en er kwam schilderwerk te voorschijn. Burgemees- 

ter J. Witteveen, destijds administrerend kerkvoogd, ried aan een 

deskundige te laten komen. Onder leiding van architect Ad. Mul- 

der, te Den Haag, werd het schilderwerk van de kalklaag ontdaan. 

Hij maakte uitvoerige schetsopmetinger). Ze zijn evenwel niet com- 

pleet; van de H. Maagd bijvoorbeeld is geen schets, wel een nateke- 

ning; in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

te Rijswijk zijn ze bewaard gebleven. 

Mr. Arnoldus Johannes Andreae, destijds notaris te Kollum en 

plaatselijk historicus, heeft de ontdekkingen van de schilderingen 

in een rapport vastgelegd, dat het Fries Genootschap werd aange- 

boden, alsmede schetsjes van de tekeningen en een overzicht. De- 

ze tekeningen worden verduidelijkt door een serie aftekeningen op 

calqueerpapier, opgeplakt op zwaar papier. Blijkens de bijschriften 

zijn ze van de hand van architect Ad. Mulder; ook dit materiaal be- 

vindt zich in genoemd archief. 

Schetsen gevonden tijdens de restauratie. 

Tijdens de restauratie vond men de schetsen van de eenhoorn, het 

hert, de caricatuur en ornamenten in het schip terug. 

Er is duidelijk meer aanwezig geweest na de eerste ontpleistering 

in 1881-1882. Nadien is de kerk echter weer herhaalde keren over- 

gewit en dit is de schilderingen niet ten goede gekomen. 
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Naast de eenhoorn en het hert, waarvan thans nog grote gedeelten 

Mulder in het schip nog gewelfvelden met vrij ijn, zag Ad. 
et Overa E ie, terwijl ook de H. Maagd tegen de zuidermuur 

complete decorat 

nog weer te geven Was. 

Mr. Andreae tekende voorts nog een St. Joris. 

e Bij de huidige restauratie was men dus op de hoogte van het schil- 

5 derwerk dat zich ender de kalklaag bevond. Het ging er om, het- 

geen aanwezig was te behouden. n 

Dit werd gedaan door de heer Jelle Otter, die in de laatste jaren 

in de meeste kerken in het noorden de schilderingen heeft geres- 

taureerd. De kalklaag werd er eerst voorzichtig afgehaald en ver- 

volgens werd met een injectienaald lijm achter de geschilderde 

laag aangebracht. Toen alles voldoende gehecht was, werd de schil- 

dering hier en daar bijgewerkt. Het ging niet omeen twintigste-ceeuw- 

E se schildering, maar om die uit de late middeleeuwen. Daarom wer- 

° den de schilderingen aldus bijgewerkt: men volstond met het hier 

ieu en daar aangeven van enkele lijnen en het ophalen van kleuren. 

8 Op de noordmuur van het vijfde travee bevindt zich een schildering van, 

Sr Christoforus. Deze is bijzonder goed bewaard gebleven. Achter de Christo- 

forus bevinden zich restanten van nog een schildering: Het Laatste Oordeel. 

Nadat de Christoforus was gerestaureerd bleef het vocht in de muur naar 

het oppervlak komen. Door de verontreiniging van het vocht met sulfaten, 
. die aan het oppervlak uitkristalliseerden, was het noodzakelijk om de Chris- 
M- toforus af te nemen. Na afname bleek dat er nog resten van Het Laatste 

e- Oordeel aanwezig waren. Nadat de Christoforus was opgeplakt op een nieu- 
we drager en hierdoor dus niet meer door vocht kon worden aangetast, is 
de schildering weer op zijn oude plaats aangebracht. 

En 

ijn. 

Eerste, tweede, derde en vierde travee. 

Wanneer men de kerk binnenkomt door de zuidelijke ingang, eer- 
ste deur rechts, ziet men op de gewelven van het schip onderschei- 
dene soorten ornamenten en hier en daar rosetten. Voorheen be- 
vond zich ook op de vierde travee een menselijke figuur die, vol- 
gens mr. Andreae, een kundige schildershand verried. 

Vijfde travee. 

Op de vijfde travee zien we o.a. een wapen. Volgens mr. Andreae is 
dit van het geslacht van de Van Donia’s; uit dit geslacht stamde ook 
Sierck van Donia, die in 1567 grietman van Kollumerland is geweest. 
Op een lijst van ballingen uit het jaar 1580 komt de naam van Bocko 

5 van Donia voor, de laatste pastoor die hier de mis heeft bediend. 
Dit wapen komt hier enigszins anders op voor wat de verdeling in de 
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kleuren betreft, doch de figuren, leeuw en drie rozen komen wel 

overeen. Van welk geslacht genoemd wapen is, is niet met zeker- 
heid te zeggen. 

Christoforus op de noordmuur. 

De Christoforus op de noordmuur is een grote figuur, plm. 3 m 
hoog. In zijn handen houdt hij de staf en op zijn linkerschouder 
rust het Christuskind, dat de rechterhand zegenend omhoog houdt 
en in de andere hand de wereldbol met het kruis. 
Het is één van de meest populaire heiligen uit de middeleeuwen. 
Volgens de legende was hij een grote sterke figuur, die de machtig- 
ste heer op de aarde wilde dienen. Een kluizenaar ried hem aan om 
de reizigers over de rivier te zetten, dan zou hij hem zeker vinden. 
Op een dag kwam er een kind dat overgezet wenste te worden. 
Christoforus nam het kind, dat zwaar bleek te zijn, op en slaagde 
met moeite de overkant te bereiken. Daarna vroeg hij het kind: 
“Wie ben je toch? ” Het kind antwoordde: “Ik ben Christus die 
jij dienen wilt”. Christoforus had toen zijn heer gevonden. 
Dit verhaal was over heel Europa verbreid. De toepassing was dui- 
delijk: Zij bedoelt de mensen er op te wijzen, dat ook zij aldus 
Christus moeten dragen in hun leven. 
In andere volksverhalen komt het motief ook voor en er is dan ook 
een tweede factor, die deze heilige zo bekend maakte: ook tegen 
een plotselinge dood beschermde Christoforus. In het begin waren 
dat voornamelijk de gidsen en de reizigers, doch later ieder die hem 
er om vroeg. De mening was: wanneer men op een bepaalde dag e- 
ven het beeld van de heilige had gezien, was men die dag verzekerd 
tegen een plotselinge dood. Dat wil zeggen de dood zonder voor- 
zien te zijn van de heilige sacramenten der stervenden. 
In de onzekere tijden van de middeleeuwen sprak deze volksvroom- 
heid de mensen wel aan. Om het hun gemakkelijk te maken werden 
op sommige kerkhoven grote beelden van deze heilige geplaatst; in 
zuidelijke streken kan men ze nog aantreffen. 
In Friesland waren vroeger onder meer de kerken van Heeg en En- 
gelum aan Christoforus gewijd, en er zijn buiten Kollum nog drie 
plaatsen waar zijn afbeelding in de kerken voorkomt, te weten Wes- 

tergeest, op de koorbanken te Bolsward (Martinikerk) en in de kerk 
te Augustinusga. 
Volgens de heer S.J. van der Molen (Leeuwarder Courant 5-12-’66) 
kan deze schildering dateren uit 1520-1530, hetwelk volgens dr. 
Regn. Steensma, te Kollum, wel overeenkomt met andere dateringen. 
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Ee Ook mr. Andreae schrijft, dat het geacht wordt een werk te zijn 

n uit het begin van de 16e eeuw, “evenals de overige schilderingen”. 

In ons land komen nog verscheidene Christoforusfiguren, voor. 

maar de meeste kunnen niet wedijveren met de opmerkelijke fi- 

guur in de kerk te Kollum. 

  

m 
ler Zesde travee. 

oudt Op de zesde travee is o.a. een schildering van Maria en het Chris- 

tuskind te zien. Zij staat op een maansikkel, het beeld van haar 

hin onbevlekte ontvangenis. Om haar heen een mandorla (amandel. 

htig- vormige stralenkrans) van vlammen, dit wil haar volkomen rein- 

ie heid uitdrukken. Voordat de kerk was overgewit, in 1882, had 

den. zij op haar hoofd een kroon en een nimbus (lichtkrans). Dit is al- 

: leen nog maar te zien op de tekening van mr. Andreae, want meer 

gde dan een derde is niet bewaard gebleven. 

. Verder vinden we op dit gewelf een afbeelding van Sint Maarten 
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Gewelfschilderingen, een afbeelding naar een tekening van mr. A.J. Andreae, 
ngen. zoals hij die heeft weergegeven in 1882. 
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met de bedelaar, aan wie de heilige de helft van zijn mantel schenkt 
(Sint Maarten was de patroonheilige van deze kerk). Maar ook de- 
ze schildering is erg geschonden. Vlak bij de gewelfsluiting zien we 
een figuur die met zijn vingers de mond openscheurt. Ook de deug- 
den en de ondeugden werden weergegeven en hier zien we de vraat- 
zucht. Onder zijn arm houdt de man een fles of een blaasbalg ge- 
klemd en volgens mr. Andreae onder de andere een gans; dit laat- 
ste is niet meer te zien. 

In het rankwerk is voorts nog een mijter getekend. 

Zevende travee. 

De zevende travee bevindt zich boven het koor. In de middeleeu- 
wen stond in het koor het hoofdaltäar voor Christus. Mr. Andreae 
vermoedde, dat er drie altaren in het gebouw hebben gestaan; hier- 
bij kan het altaar van Sint Maarten geweest zijn. Het koor was de 
heilige ruimte, waar de leek geen toegang had. Het gewelf boven 
de ruimte vormde het symbool van het hemelse gewelf dat God 
gespannen heeft boven de aarde. Om dat uit te beelden zijn op 
vijf van de zes vakken engelen geschilderd met muziekinstrumen- 
ten, beeld van de hemelse muziek. De figuren zijn erg geschonden. 
Alleen door vergelijking met andere kerken is het mogelijk na te 
gaan wat hier heeft gestaan. In dit geval vertonen de schilderingen 
in de kerk te ’t Zandt (Gr.) dezelfde schilderhand als die te Kol- 
lum. Daar zien we de engelen met een harp, een soort van midwin- 
terhoorn, een luit, een soort van tokkelinstrument en een trompet. 

De vier evangelisten. 

Verder vinden we op ieder van de vier vakken een symbool van de 
vier evangelisten. De os van Lucas is het best bewaard gebleven. 
Ook de engel van Mattheüs en de leeuw van Markus zijn terug te 
vinden, maar van de adelaar van Johannes is weinig te zien. Deze 
symbolen gaan terug op het boek van de Openbaringen aan Johan- 
nes, hoofdstuk 4 vers 6 en 7: de vier dieren om Gods Troon. Deze 

teksten zijn toegepast op de beginwoorden van de evangeliën. Het 
zijn symbolen, die ook op verscheidene preekstoelen voorkomen. 
Wat de symboliek van de afbeeldingen betreft het volgende: 
Sommigen menen, dat de symbolen de evangelisten gegeven zijn 
overeenkomstig de beschrijving die zij in hun evangeliën hebben 
neergelegd. De os zou het symbool zijn voor Lucas, die in zijn 
boek laat uitkomen de scheppende en tevens vernietigende macht 
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van God. On 

De leeuw zou het symbool zijn voor Markus, die in zijn boek laat 

uitkomen de koninklijke heerschappij van Christus en als de Held 

Gods, die de overwinning op de wereld behaalt. 

De arend zou het symbool zijn voor Johannes, de Liefde Gods 

voorstellende, die door Christus de mens wil behouden. 

De engel zou het beeld zijn voor Mattheüs, die de menselijke eigen- 

schappen van Christus doet uitkomen. 

Jeronimus de Decker (1609-1666) dichtte: 

”De schilders in’t gemeen, die malen of verzinnen 

Een engel bij Matthijs of Seraphijnschen man; 

Bij Marcus eenen Leeuw, verhit op overwinnen, 

Bij Lucas eenen Os, een Arend bij St. Jan.” 

Bij de gewelfsluiting. 

Bij de sluiting van het gewelf vinden we enkele andere symbolen. 

Aan de westkant een hert, dat denken doet aan psalm 42. “Gelijk 

een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn 

ziel naar U, o God!” Het beeld van Christus, die de slang heeft over- 
wonnen. Ook werd het hert wel gezien als de vijand en vernietiger 
van de slang. 
Eveneens bevindt zich bij de sluiting een afbeelding van een een- 
hoorn. Het heette een groot en wild beest te zijn, een soort van een 

paard met een lange spitse hoorn op het voorhoofd. 

In het Oude Testament gold het als een sterk en machtig dier. Vol- 
gens de oud-oosterse mythologie kon het alleen door een maagd 
worden gevangen. Het was dan ook beeld van de eerbaarheid, en 
werd het symbool voor de maagd Maria. In de kerk te Loppersum 
(Gr.) is het beest weergegeven met de hoorn in de schoot van Ma- 
ria, hetgeen volgens Timmers betekent de ontvangenis van Chris- 
tus bij Maria. 
De hoorn van de eenhoorn (in werkelijkheid de tand van de nar- 
wal, narwal = walvisachtig zoogdier) kwam vaak voor op de uit- 
hangborden van de apothekers; het heette dat gemalen hoorn ge- 
neeskracht bevatte en de verborgen krachten van iemand verhoog- 
de. 

Sint Joris. 

Op de noordmuur was volgens mr. Andreae een geharnaste ridder 
te paard afgebeeld, waarschijnlijk St. Joris (Joris is de Nederland- 
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Ì k. se vorm van Georgius) met de draa 

Op grond van de tekening van Andreae, kan het een ridder op een 

paard zijn, die met getrokken lans op een draak afstormt, met op 

de achtergrond een kudde schapen en een kasteel. 

Over de legende van St. Joris het volgende: 

Op zekere dag kwamen de heiligen bij de stad Silene, waarvan de 

bewoners werden bedreigd door een grote draak. Om het beest 

tevreden te stellen gaven zij het iedere dag twee schapen. Toen de 

voorraad schapen bijna uitgeput was, gaven zij de draak een kind. 

Na verloop van zekere tijd was ook de dochter van de koning aan 

de beurt om verslonden te worden door de draak. Toen dat plaats 

zou hebben, kwam Joris en het gelukte hem om de draak te do- 

den. Hij werd toen heilig verklaard; o.m. was hij de patroon van 

de ridders en van de voetboogschutters. In verscheidene kerken 

was zijn legende uitgebeeld. 
In het rankwerk, aan de noordkant, is een uil te zien. Meestal wordt 

deze aangezien als beeld van het Joodse volk, want beide zien zo- 

lang het donker is, maar zijn blind voor het zonlicht. Met de laatst- 
genoemde wordt met het zonlicht Christus bedoeld. 
Waarschijnlijk mogen we in de kop op de sluitsteen een Christus- 
kop zien, zoals ook in de Martinikerk te Groningen voorkomt. 
Om nog even op de figuur van St. Joris terug te komen: in Borne 
(Ov.) bevindt zich een afbeelding in de kerk, die sterk overeen- 
komt met de afbeelding in de kerk te Kollum., 
Joris werd het symbool van de strijd tussen het goede en het kwa- 
de. 
Tenslotte zien we op de laatste travee onderscheidene ornamenten 
van minder betekenis. 

Paneelschildering. 

In de noordbeuk bevindt zich boven de westelijke ingang een pa- 
neelschildering, vermoedelijk uit het laatst van de 18e eeuw, voor- 
stellende drie engelenfiguren met een bijbeltekst, weergevende: 
geloof, hoop en liefde. 
Deze schildering bevond zich, vóór de restauratie, boven de ooste- 
lijke ingang, die, zoals we hebben vermeld, weer verwijderd is. 
het is vervaardigd door Wessel Pieters 
Ruwersma, geboren te Kollum in 1750 en 
overleden te Buitenpost in 1827. 
(Uit: Willem Bartel van der Kooi 1768-1836, 
blz. 107 door dr. C. Boschma, uitg. de Tille 
Leeuwarden 1978). 
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HET MEUBILAIR 

In de kerkruimte bevindt zich een bijzondere verzameling eiken 

meubilair, dat van een hoog artistiek gehaite is en dat in een tijds- 

bestek van enkele eeuwen daar geplaatst is. 

De adellijke en half adellijke geslachten van Kollum wensten zich 

in deze kerkruimte een gestoelte overeenkomstig hun stand en 

hun waardigheid. Zij lieten deze door vakbekwame mensen aan- 

brengen, tot meer glorie van hun geslachten. 

Deze gestoelten zijn vaak rijk versierd met snijwerk en wapenschil- 

den. Ir. J.J.M. Vegter acht het een werkelijk kostbaar meubilair. 

Over de plaatsing van deze banken vóór de restauratie het volgen- 

de: De initiatiefnemers hebben vaak een verre van christelijke 

strijd gestreden om hun bank op de beste plaats in de kerk te krij- 

gen, hierbij het woord van God vergetende (Lucas 22, vers 26). 

Het gevolg is geweest, dat de noordbeuk van de kerk door een rij 

van banken van de rest van het kerkgebouw afgesloten werd en 

evenzo werd vanuit het koor door herebanken het gezicht op de 

kansel ontnomen. Deze toestand is tot aan de restauratie van de 

jaren ’60 zo gebleven. 

Toen in november 1962 de restauratie van de kerk begon, was 

één van de eerste werken het opnemen van de bestaande banken. 

Toen kwam de verregaande staat vanwerwaarlozing van dit meu- 

bilair aan het licht. De vernielingen die in de loop der jaren aange- 

bracht waren door vaak onvakkundig en nonchalant herstel in di- 

verse niet bijpassende materialen, was onvoorstelbaar. Bovendien 

was alles overgeverfd met dikke lagen zwarte en bruine verf. Ge- 
lukkig heeft de architect van deze restauratie, ir. Vegter, ingezien, 

dat de bestaande opstelling niet gehandhaafd kon blijven, omdat 
deze afbreuk deed aan de kerkruimtewerking van de kerk met 
haar prachtige gewelven, terwijl ook de noordbeuk geheel los van 
de hoofdruimte kwam te staan. De oude opstelling deed ook af- 
breuk aan de banken zelf, die samengeperst en naast elkaar op een 
rij stonden, als ’t ware nog stonden te dringen om de eerste plaats. 
Ook liet de oude opstelling te weinig ruimte over om alle kerkgan- 

gers een plaats te verzekeren. 

De huidige opstelling. 

De huidige opstelling mag meesterlijk worden genoemd. De ban- 
ken storen niet meer in de ruimte. Ze maken de ruimte juist inte- 
ressanter en vormen een afsluiting, een omheining om de andere 
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Opstelling van de banken: 
1 Temme-bank, 2 Jeltinga-Van Aysma-bank, 3 zgn. Domineesbank, 4 Hesse-bank, 5 Van Heemstra-bank, 6 Van Broersma-bank, 

5 7 Fogelsangh-bank, 8 Kansel. 

  

 



zitplaatsen, namelijk de stoelen. De banken zelf komen hierdoor 
ook beter tot hun recht en beconcurreren elkaar nu niet meer, ie- 

dere bank staat los. Hierdoor was het mogelijk het aantal zitplaat- 
sen te brengen op plm. 450. 
Bij de restauratie is niet komen vast te staan, hoe of wat de oor- 
spronkelijke behandeling van het eikehout is geweest, daar het 
hout verscheidene keren is schoongemaakt en geschilderd. Voor 
het orgel stond vast, dat het wit is geweest evenals de onderkant 
van het klankbord. De rest van het eiken meubilair vertoonde verf- 
sporen in de onderlagen, wit (crème), goud, blauw en rood; het ei- 

kehout kan daarvóór blank zijn geweest. Dit laatste is thans erg 
gewild en daarom is voor de blanke uitvoering gekozen; over de 
kleuren bestond trouwens geen zekerheid. 

Kansel. 

De kansel tegen de zuidmuur is in 1692 volgens opschrift geschon- 
ken door L(ivius) van Scheltinga, Blarend) Voss en Glajus) van 
Broersma. Livius van Scheltinga was ontvanger-generaal van de grie- 
tenij van Kollumerland in 1695 en gehuwd met Wija Catharina van 
Broersma. 

Barend Voss was kapitein van een compagnie Fries voetvolk en ge- 
huwd met Johanna Beatrix van Sytzama; zij bewoonden eertijds 
Meckama-state. 
Gajus van Broersma was ontvanger-generaal in 1677, ongehuwd, en 
overleed in 1694, 
Het klankbord moet van latere datering zijn, plm. 1750. Het vier- 
kant wordt in een koopbrief van 1768 ” ’t jordaen of hekje om de 
preekstoel” genoemd. Jardin is het Franse woord voor tuin. 

Plaatsing banken. 

Alvorens de banken nader te omschrijven, volgt hier de plaatsing 
in het kerkgebouw, gerekend naar de zuidelijke ingang: 
Rechts: bank van Rinse Johannes of Temme-bank, 1692. 

Links: Jeltinga-Van Aysma-bank, 1617. 
Tegen de noordbeuk van west naar oost: 
Domineesbank (restant: geheel herstel was niet mogelijk); Hesse- 
bank (plm. 1768), Van Broersma-bank (plm. 1680); Fogelsangh- 
bank (plm. 1670); tegen de noordmuur: Van Heemstra-bank (vóór 
1689). 
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Temme-bank. 

De Temme-bank draagt het wapen van Rinse Johannes, bijsitter 

van Collumerlandt, heer van Temmebosch, dit was een zate ten 

oosten van Kollum (bij Elba”). 

Jeltinga-bank. 

De Jeltinga-Van Aysma-bank met de wapens van Van J eltinga en 

Van Aysma, is ouder, maar in 1617 door Fecco van Jeltinga, wo- 

nende op Riddersma-state ten noordoosten van Kollum aan de 

Oosterboereweg, van wapens voorzien, ter nagedachtenis aan zijn 

vader Gatse, die in 1617 stierf en aan zijn moeder, Jeltje van Ays- 

ma. 
Eecco’s dochter, Juliana, trouwde met Johan van Velsen; hun doch- 

ter Anna Sophia trouwde met Hendrik de Haan, infanterie-officier, 

die de bank in 1745 verkocht aan Sybrandus Wijbrandij. Later ging 

de bank over aan Roelof Eskes, die hem in 1927 verkocht aam de 

kerkvoogdij. 

Domineesbank. 

De domineesbank is niet meer compleet. De toestand van het meu- 
bilair was zo slecht dat een keuze gedaan moest worden, daar alge- 
heel herstel niet mogelijk was. 

Hesse-bank. 

De Hesse-bank is geplaatst door Eyso de Wendt, eertijds bezitter 
van Oostenburg. Deze bank, geplaatst in 1768, is in de plaats ge- 
komen van een andere, die De Wendt gekocht had van Martena 

van Burmania, zijnde “eene dubbele bank of gestoelte voor Hee- 
ren en Daamen, staande aan de Zuydmuur ten Oosten tegen ’t jor- 
daen om de preekstoel in de Kerk te Collum”. 
Van oorsprong behoorde die bank aan de familie Meckama en 
stond hij op de plaats, waar voorheen een altaar hunner preben- 
de”” was geplaatst. De door De Wendt geplaatste bank is besneden 
met voorstellingen t.w. pauselijke tiara, zevenarmige kandelaar, 
het Lam met de zeven zegelen, wierookvat en een kruik of kan. 
De bank draagt het wapen van Eyso de Wendt, hoewel dit wapen 
niet geheel in overeenstemming is met het Stamboek van de Frie- 
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{d van azuur, een zilveren lelie, waar boven 

een roos van keel”. In het wapenschild op de bank komen twee ro- 

zen voor in plaats van één. Deze bank ging later over naar het ge- 

slacht Hesse, dat de naam De Wendt van het wapenschild liet ver- 

wijderen en vervangen door Hesse. 

se Adel: “op een ve 

Van Broersma-bank. 

De Van Broersma-bank draagt naast de wapens van het geslacht Van 

Broersma ook de wapens van de aanverwante geslachten van: Van 

Botnia, Van Rosema en van De Schepper, Deze wapens zijn, evenals 

vermoedelijk ook de bank, vervaardigd op last van Gajus van Broer- 

sma en wel in 1680. Door vererving is de bank overgegaan op het 

geslacht Van Scheltinga, en daarna op het geslacht Van Limburg Sti- 

rum; vervolgens werd zij eigendom van het geslacht Brongersma. 

Fogelsangh-bank. 

De Fogelsangh-bank is geplaatst door Hilarius van Fogelsangh, die 

van 1673-1682 secretaris van de grietenij Kollumerland geweest is. 

  
Eén van de fraaie banken: de Van Broersma-bank. 
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Deze bank is meerdere malen verfraaid en verbouwd. Door verer- 

ving ging zij over op het geslacht Van Heemstra; in de Franse tijd 

(1795-1813) werd de bank eigendom van Willem Hendrik van Syt- 

zama. In 1885 werd mr. B.P. baron van Harinxma thoe Sloten ei- 

genaar, terwijl in 1890 mr. D.H. Andreae eigenaar werd voor de 

prijs van f 500,-. In 1925 werd de heer M. Wiersma te Kollum ei- 

genaar. 

Van Heemstra-bank. 

De Van Heemstra-bank was voorheen het eigendom van de familie 

Van Bootsma. In 1689 werd de bank verkocht aan Epo van Aylva, 

grietman van Kollumerland 1667-1742 en bewoner van “Clantsta- 

te” te Augsbuurt, door Juliana van Bootsma en haar echtgenoot 

Alexander Markies de Montauban. Daarna werd de familie Wibran- 

di eigenaar en vervolgens de Van Heemstra’s. 

Feitsma-bank. 

De Feitsma-bank is niet meer aanwezig, zij verkeerde in een zoda- 

nige staat dat herstel niet mogelijk bleek. Het was geen eikehou- 

ten bank, maar een grenen. Resten daarvan zijn verwerkt inide 

bank, die zich thans in de hal voor de kerkeraadskamer bevindt. 

De voormalige Feitsma-bank was geplaatst door Sjoerd Gerhardus 

Fruitier de Talma. Hij was in 1803 in Kollum komen wonen en 

was hier ontvanger der beschreven middelen en gehuwd met Lucia 

Aurelia Bergsma. 

Zij woonden op de plaats waar omstreeks 1600 "'Abbemastate”’ 

stond, ten westen van Kollum en ten zuiden van de “Collumer- 

laen” (ongeveer bij de zuidelijke ingang vanaf de Van Limburg Sti- 

rumweg van het bungalowpark in Kollum West). 

Na afbraak van de zate in 1766 werd op dezelfde plaats een heren- 

huis gebouwd door een zekere Jan Braak, die in Oost-Indië een 

aanzienlijk vermogen had verzameld. Diens zoon Anthony verkocht 

dit huis met land in 1808 aan genoemde Sjoerd Gerhardus Fruitier 

de Talma. De voormalige Talmasingel, nu Tollingasingel, was naar 

hem genoemd. 

De bank, die hij in de kerk liet plaatsen, mocht daar staan onder 

de voorwaarde ’’Dat egter de graven met derselven daarop leggen- 

de sarkstenen, zouden verblijven aan de eigenaars; dat wanneer 

eenige lijken in deselve kelders of graven moeten worden bijgezet, 
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zal de Heer Talma moeten dulden, dat desselfs gestoelte behoor- 

lijk worde weggenomen en weder geplaatst zooals omtrent de an- 

dere vaste gestoelten gebruikelijk is, des dat zulks met behoorlij- 

ke voorzichtigheid geschiede zonder deselve te beschadigen”. 

In 1885 was de bank eigendom van de familie Feitsma. 

| Voorheen waren er nog de rectorsbank, bestemd voor de rectoren 

en conrectoren van de voormalige Latijnse school, plm. 1550 - 

1844, een domineesbank, banken voor de kerkvoogden, armbe- 

stuurders, brandmeesters en onderscheidene gewone banken die, 

met de stoelen, ieder jaar op Hemelvaartsdag werden verhuurd. 

Thans zetelt de kerkeraad in de Fogelsangh-bank en in de Van 

Broersma-bank, de kerkvoogdij in de Hesse-bank, terwijl deze dub- 

bele bank tevens bestemd is voor het predikantsgezin. 

Bij de restauratie kwamen alle banken in het bezit van de kerkvoog- 

dij. Bij navraag bleek geen der vroegere eigenaren in de kosten van 

het herstel der banken te willen bijdragen. 

In het koor van de kerk bevinden zich een avondmaalstafel en een 

doopvont, bestaande uit een houten voet met schaal. Tegen de 

noord-, oost- en zuidgevel heeft men enkele banken geplaatst. In 

de diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd, kan de avond- 

maalstafel met twee vleugels worden vergroot, waardoor een flink 

aantal personen tegelijk plaats kan nemen. (zie foto pag. 72). 

Rouwkas. 

Tegen de noordmuur in het koor hangt een rouwkas ter gedachte- 
nis van Eyso de Wendt, die zijn erfgenamen hebben laten plaatsen. 

Het opschrift luidt: 
"De Wel Edele Gestrenge Heer Eyso de Wendt, Geboren te Collum 

den 2 Febr. 1718, is geweest Directeur van den handel in China etc, 
vandaar wederom in Collum aangekomen, den 5 July 1762 tot 

Grietman over Westdongeradeel aangesteld en 14 Jan. 1775 mede 
Gedeputeerde Staat van Friesland etc, te Leeuwarden ongetrouwd 
overleden den 1 Maart 1780 en in t’ choor der Kerk te Collum bij- 
gezet”. 

”Obiit 1 Martii (I) (I) CCLXXX”’. 
Doodssymbolen: o.a. zandloper, doodskop, omgekeerde fakkels en 
zeisen. 

Mr. Andreae schrijft, dat er zonder twijfel onderscheidene rouw- 
kassen voorheen in de kerk zijn geweest, die langzamerhand zijn 
opgeruimd of verplaatst naar elders. 
De rouwkassen voor Vincent van Heemstra (overleden in 1762), 
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voor Hector Livius van Heemstra, overleden in 1783 en voor hun 

moeder Wija Catharina van Glinstra (overleden in 1755) bevonden 
zich voorheen ook in de kerk te Kollum. Ze zijn overgebracht naar 
de kerk te Oudwoude; wanneer en waarom is ons niet bekend. 

De stoffelijke overschotten van de drie genoemde personen zijn bij- 
gezet in de kerk te Kollum. 

Verlichting. 

In de loop van de tijd waren enkele ramen dichtgemetseld, te we- 
ten in het koor, in de noordmuur en in de zuidgevel. 
Bij de restauratie heeft men deze zoveel mogelijk in de oorspron- 
kelijke staat teruggebracht. Hierdoor heeft men meer daglicht in 
de kerk gebracht. Toen in 1855 voor het eerst avonddiensten wer- 
den gehouden, werd de noodzaak van een betere verlichting ge- 
voeld. Het gebouw werd namelijk verlicht door vetkaarsen. 
In 1857 werden er drie eenvoudige kronen aangeschaft en hier en 
daar lampen opgehangen, totaal 40 stuks; deze brandden op petro- 
leum. 
In een vergadering van de kerkeraad op 25 april 1912 werd beslo- 
ten over te gaan op elektrische verlichting. Er werden drie “lichten” 
tussen de kronen geplaatst en één voor het orgel, ieder met een 
kaarssterkte van 200. De uitvoering van dit alles was opgedragen 
aan de heer K. Stuur; hij ontving hiervoor f 82,00. 

Thans baadt de kerk in de avonddiensten in een zee van licht. In de 
prachtige gewelven zijn schijnwerpers aangebracht, die met een drie- 
tal nieuwe kronen, met kaarsvormige lampen, zorgen voor de ver- 
lichting. Een tweetal van dergelijke kronen, die van iets kleiner for- 
maat zijn, hangen in de noordbeuk. 

De sacristie. 

De sacristie is een bijgebouw, waarin alles wat voor de altaardienst 
nodig is bewaard wordt en de geestelijken zich kleden voor het ver- 
richten van kerkelijke bedieningen. Het is dus geen ruimte voor 
kerkelijke plechtigheden. 

Waar de sacristie eertijds gestaan heeft, is niet met zekerheid vast 
te stellen. Wel is in de oostmuur in de noordbeuk een dagkant van 
een doorgang gevonden en oorspronkelijk was de noordmuur van 
het koor berekend op een sacristie tegen het tweede gewelf waar 
geen venster is en.waar onder de vensters de nissenreeks onderbro- 
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en een poortje was te zien, dat dichtgezet was, 

| Vermoedelijk lag het in de bedoeling om de sacristie in het verleng- 

de van de twee steunberen te bouwen. Er was echter geen dakmoet 

(merkteken) te zien op de noordmuur van het koor, maar het met- 

selwerk was daar wel wat slordiger. 
- 

Aan de noordzijde van het koor (eerste gewelf) zat aanvankelijk 

wel een venster, doch dit was weer dichtgemaakt. Bij de restaura- 

tie heeft men de dichting er uit genomen, en het bleek, dat de oor- 

spronkelijke rode kleuring van de dagkant nog aanwezig was. Hier- 

uit concludeerde men, dat de dichting vrij spoedig, na het aanbren- 

gen van het venster, heeft plaats gehad. Was dit niet het geval ge- 

weest, dan waren er jongere lagen op de vensterdagkant achterge- 

bleven. 

Gedacht wordt, dat de sacristie in het verlengde van de noordbeuk 

tegen het eerste koorgewelf gebouwd is geweest. 

Funderingen zijn evenwel bij de restauratie niet gevonden. 

ken is 

Consistorie. 

De consistorie is in 1853 tegen de oostzijde van de noordbeuk en 

tegen de noordzijde van het kerkgebouw gebouwd. 

Hier vergadert de kerkeraad en worden de catechisatiën gehouden. 

Vóór 1856 werden deze gegeven in een woning, waar toen het post- 
kantoor was, schuin tegenover het gemeentehuis, waar thans de 
meubelzaak van de heer K. Visser is gevestigd. 
De indeling van de consistorie is als volgt: 
Door de ingang, noordzijde van buitenaf gerekend, komt men in 
de hal, waarin een keuken, w.c., meterkast en een werkkast. Door 

de deur links komt men in de kerkeraadskamer en rechts in het 
kerkgebouw. 

In de kerkeraadskamer heeft men een gevelsteen ingemetseld die 
zich eertijds in het voormalige gasthuis, de Zeven Kamers, bevond. 
Dit was door Lucia van Eysinga gesticht in 1692, 
Op deze steen bevinden zich de wapens van Van Eysinga en Van 
Roorda, de ouders van Lucia, het jaartal 1692 en de aanwijzing: 
“de Zeven Kamers”. 
In het kerkgebouw, ten oosten van de kansel, ziet men een steen- 
tje in de muur met de namen en de wapens van Van Botnia en van 
Van Broersma met het jaartal 1681. 
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Zilver. 

Dit bestaat uit: 

Twee avondmaalbekers met vrouwenfiguur in cartouches, randwerk 

en randschrift: Deese beecker behoort de dijaeckonije armen van 

den dorpe Collum den 26 Juijnij 1687. 

Merken: Kollumerland P (1687). G. A. 

G. A. zijn de initialen van de zilversmid Gieke Andeles die destijds 

te Kollum woonde. Achter het huis, waar thans de familie O.B. Ra- 

dema woont, aan de Voorstraat, is zijn grafzerk nog aanwezig. 

Twee doopbekkens of collecteschalen. Te weten één glad, inscriptie: 

D.B.V.C. Gekroond wapen: gevierendeeld; linksboven en rechtson- 

der: drie rozen, rechtsboven en linksonder: een barensteel verge- 

zeld boven van twee rozen, beneden van een lelie. 

Merken: Friesland-Leeuwarden (gespleten stempel) K.R.E. Dit zijn 

de initialen van Richaeus Elgersma, zilversmid te Leeuwarden, die 

de schaal in 1750 heeft vervaardigd. 

En één glad. Opschrift: Gegeven door Tjitske Ruerds, Huisvrouw 

van Albert Luitjins. In t’Jaar Anno 1771. 

Gekroond wapen: gedeeld; rechts: Fr. halve adelaar; links: drie kla- 

verbladen paalsgewijs. 

Merken: Friesland-Leeuwarden. T. (1770) H.M. monogram met 

kroontje. , 

H.M. zijn de initialen van Hylke Martens, destijds zilversmid te Kol- 

lum. In die tijd was er, in Kollum, geen gilde van zilversmeden. 

Hylke Martens is toen naar Leeuwarden gegaan, waar wel een gilde 

was, en heeft daar de schaal van een merk laten voorzien. 

Albert Luitjins was in 1767 kerkvoogd te Kollum. Wellicht heeft 

zijn vrouw na zijn overlijden de schaal als aandenken geschonken. 
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HET ORGEL 

inleiding het volgende: ‚ 

Kadet was tot 1841 bereikbaar via de torendoorgang. 

i |, in hetzelfde jaar geplaatst, was echter zoveel ho- 

Es De (aen tosteande gaanderij verlaagd moest worden. Dit is 

gebeurd met gebruikmaking van de oude balken. Zo bevindt zich 

onder het verfwerk van de draagbalk nog een spreuk in gouden 

gotische letters, die niet meer te ontcijferen viel. Vermoedelijk is 

deze spreuk een gedeelte van een opschrift van het orgel, dat in 

1636 werd aangeschaft. 

* Bron van beschrijving: mr. Andreae. 

  

        

  

  

Afbeelding van het orgel uit de 17e eeuw, 
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Orgel in 1636. 

Mr. Andreae geeft hiervan de volgende beschrijving: 

»van het voormalige orgel, dat door de predikant Herm. Collenius 

werd ingewijd, bestaat nog eene afbeelding, waarop men in de bo- 

venste rand leest: ”Laudate Dominium hydraulis et organo, Psalm 

150, vers 4 b: Looft Hem met snarenspel en orgel.” 

Het opschrift op de benedenrand is niet duidelijk. 

Onder aan het orgel op twee schilden, a. het linkerschild: “Orga- 

non hoc Hajone a Riniía gretmanno, Richeo ab Eissinga, Petro 

Brongersma secretario, Metscone Aukonis, gubernatoribus bono- 

rum ecclesiasticorum in laudem dedit.” 

b. het rechterschild: ”Hermanno Collinio pastore, Antonius Wael- 

kens incipiendo Ao. 1635 circa calendas Junii et Ao. 1636 circa 

easdem perficiendo sua arte et studio elaboravit in ecclesiae aedifi- 

cationem”’. 

Boven de deuren stond: “Opgemaakt in t'jaar 1763, toen Jhr. W.H. 

van Heemstra Grietman was, de Welgeb. Heer C. van Scheltinga ge- 

comitt. ten Landsdage, Focke Hylkes Eskes Bisitter en Pier Jelles 

oud zeecapt. kerkvoogden”. 

Het orgel. , 

Alvorens een beschrijving van het tegenwoordige orgel te geven, 

noemen we de jaartallen 1562 - 1569. 

Het blijkt dat toen “Johannes” Organist bynnen Collum” was, 

welke functie destijds meestal samenging met die van ”school- 

meester”. 

Orgel omstreeks 1572. 

Omstreeks 1572 blijkt een orgel aanwezig te zijn geweest. In een 

aantekening, van hetzelfde jaar, werd aan de ”Heeren van Vries- 

landt” (uit: mr. Andreae) een verzoek gericht om toestemming 

voor de verkoop van zeven pdm. land. De opbrengst moest die- 

nen om de schulden, die ontstaan waren door de bouw van een 

nieuw orgel e.a. te betalen. In 1574 kocht Sippe van Meckama 

de zeven pdm. land; voor iedere pdm. betaalde hij 60 goudgul- 

dens en 14 stuivers, 
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| In 1636 het toen bestaande vergroot of een nieuw orgel aange- 

schaft. 

et toen bestaande orgel vergroot of een nieuw aan- 

et in gebruik nemen hield de toenmalige predikant 

ds. Hermannus Collenius een toespraak, hij was toen 78 jaar! Or- 

i eester Gerrit Rogers. 

EERE B werd in 1763 gerestaureerd en is tot 1841, meer 

dan twee eeuwen dus, in gebruik geweest. De laatste organist die 

hier op gespeeld heeft, was meester Jan Teyes Buma, afkomstig 

van Ezumazijl; hij was een begaafd man. Van 1835 - 1884 heeft 

hij met zijn orgelspel de gemeentezang begeleid. 

In het werk van N.A. Knock *Dispositiën der merkwaardigste 

orgelen” enz. uitgegeven in 1788 (Knock heruitgave 1972 met 

inleiding en aantekeningen) staat een beschrijving van dat or 

gel. Het blijkt dat het ”2 Handclavieren en l aangehangen "Pe- 

daal” bezat en 16 stemmen”. 

Als bijzonderheid wordt vermeld, dat dit orgel een “Apart Trom- 

geluid’ bezat, welke “Spielereien” in meerdere Nederlandse or- 

gels aanwezig waren. Zo noemt Knock de “Trom” in het orgel 

van Grouw (1654), Sterren, Nagtegaal en Pauk” in het orgel te 

t Zandt (1626), en ”’Sterren, Trom en Nagtegaal” in het orgel 

te Zeerijp (1651). 
Het orgel in de Ned. Herv. kerk te ’s Gravenmoer (N.B.), daterend 

uit het begin der 19e eeuw (!), bezit eveneens een “Nagtegaal”. 

Het huidige orgel. 

Het huidige instrument werd in 1841 gebouwd door Willem van 
Gruisen, orgelbouwer, destijds wonende in de Schrans bij Leeu- 
warden. Hij was de zoon van Albertus van Gruisen, die zich in 

het laatst van de 18e eeuw te Leeuwarden had gevestigd. De or- 
gels die zich in de Herv. kerken te Oosthem, Nijland en in de 
Geref. kerk te IJlst bevinden, zijn ook door W.v. Gruisen gebouwd. 
Uit het contract van 1841 blijkt, dat de bouwkosten toen f 4231 — 
bedroegen, een prijs waarvoor thans nog geen orgel met één regis- 
ter gemaakt kan worden. Van Gruisen bouwde een orgel met 15 
registers en bij die prijs waren orgelkas, balustrade en lofwerk in- 
begrepen. De beelden bovenop zijn door “iemand” te Amsterdam 
gemaakt voor de prijs van f 300. Als bijzonderheid vermelden 
wij dat zich in de orgelkas een “plaatje” bevindt met het volgen- 
de opschrift:”1841, d. 17 Augustus is de eerste pijp in dit nieu- 
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we orgel geplaatst, door de Juffer Geeske Klugkist Hesse, oud ne- 

gen jaar. In tegenwoordigheid van den Wel Eerw. Heer ds. J.P. 

Bruinwold Riedel en Heeren Kerkvoogden Jan J, Blau, P. Buy- 

singh en H. Klugkist Hesse”. (Geeske Klugkist Hesse huwde in 

1853 9 juni met ds. Hermanus Lambertus Vinke toen predikant 

te Leeuwarden. Zij was een dochter van Hermannus Klugkist 

Hesse en Martjen Eskes). 

“Omstreeks 1885 heeft dit schitterende instrument belangrijke 

herstellingen en verbeteringen ondergaan” (aldus Y. Douma in 

»yit het heden en verleden van Kollum’). Het is toen schoonge- 

maakt en hersteld door Van Dam te Leeuwarden, waarbij de gro- 

tere frontpijpen en trompetbekers en vermoedelijk ook de gehe- 

le klaviatuur werden vernieuwd. (Kosten van de begroting + 

f_ 600,--). 

Restauratie in 1939. 

In 1939 hebben restauratiewerkzaamheden plaats gevonden, uitge- 

voerd door Van Leeuwen te Leiderdorp, waarbij de Viola di Gam- 

ba werd vernieuwd en in de bas pneumatisch afgevoerd, evenals de 

bas van de Bourdon (16 voet), die op het pedaal speelbaar werd ge- 

maakt en geplaatst tussen balgen en orgelkas. Van de vier spaan- 

balgen werd toen één weggenomen. 

Orgel uit de kerk genomen voor de restauratie. 

Voordat men met de restauratie van de kerk begon, heeft men 

het orgel er uit genomen en opgeslagen in de kelders van de Rai- 

feissenbank te Kollum. Nadien is het overgebracht naar de werk- 

plaats van de firma Bakker en Timmenga te Leeuwarden, waar 

men de verschillende onderdelen heeft hersteld en zonodig heeft 

vervangen of de ontbrekende heeft bijgemaakt, alles zorgvuldig 

gecopieerd naar het oude voorbeeld. 

Bij de restauratiewerkzaamheden heeft men de drie spaanbalgen 

geheel gerestaureerd. (Momenteel is men in onderhandeling met 

de adviseur voor kerkorgels verbonden aan het ministerie van C. 

R.M., om ook de vierde spaanbalg aan te brengen). Zij zijn weer 

geplaatst in de balgenkast die los van en achter het orgel staat. 

De oude trapbalgen, waar vroeger de ”pûster-trapper”” mee werkte, 

zijn gebleven. Ze worden niet gebruikt; een elektrische ventilator 

zorgt thans voor de windvoorziening. Mocht de stroom uitvallen, 

tijdens de diensten, dan kan men gebruik maken van de trapbal-   50
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gen. De oorspronkelijke ENE in 1939 gedeeltelijk ver- 

js gereconstrueerd. . en (waarop al het pijpwerk staat) bestaan uit een 

raamwerk van hout inwendig verdeeld in zoveel vakjes als er 

toetsen op het klavier zijn, in dit geval 54 stuks, In de windla- 

den bevinden zich tientallen regels, schotjes, vullatjes, slepen en 

dammen, kleppen en veren e.d. In de loop der tijden waren de 

windladen door temperatuurverschillen e.a. verre van deugdelijk. 

Bij de restauratie werden oude lijmresten verwijderd, scheuren 

en naden aangevuld en werd alles weer in elkaar gelijmd. Boven- 

dien heeft men aan de boven- en onderkanten hechthouten pla- 

ten verlijmd, zodat de kans op krimpen en scheuren in de wind- 

laden praktisch is uitgesloten. Ook de lekkages zijn hierdoor tot 

een minimum teruggebracht, men kan stellen van praktisch uitge- 

sloten. . 
De balgenkast en de eigenlijke orgelkast stonden uit het lood door 

verzakking van de galerij. Ook bleken de panelen e.d. gekrompen 

te zijn en pasten verschillende luiken niet meer. Het herstel van dit 

alles vergde veel tijd en aandacht. 

De deurstijlen en het schotwerk zijn nog van het vorige schotwerk. 
Overal in de kerk, vooral op de gewelven, werden bij de restauratie 

resten van dit schotwerk gevonden. Helaas was alles dusdanig ver- 
zaagd dat reconstructie niet mogelijk was. 

Van de mechanieken (speel- en register-traktuur), de klavieren en 

het pedaal, werd alles wat onbetrouwbaar werd geacht vernieuwd 
of opgezuiverd, zoals draadwerk, draaipunten, pennen enz. 

Vanaf het klavier en de register-knoppen worden de speelventielen 

en register-schuiven (slepen) geopend. Overbodig te vermelden dat 
dit alles uiterst soepel moet reageren. Er zijn zeker enkele duizen- 
den draai-, wrijf- en tuimelpuntjes in het orgel aanwezig. Zoals we 
vermeld hebben stond de orgelkast uit het lood en moest worden 
rechtgezet. Veel binnenwerk moest daarom worden aangepast en 
het speelmechaniek werd opnieuw aangelegd. 
Al het pijpwerk (924 totaal) is schoongemaakt, uitgedeukt en her- 
steld. Het genoegmde register Viola di Gamba, in 1939 vervangen, 
is verwijderd. Een heel nieuw register is hiervoor in de plaats geko- 
men, daar het oude niet aan de gestelde eisen voldeed; het thans 
geplaatste is naar oud mensuur vervaardigd. Stond het voorheen 
buiten de orgelkas, evenals de Bourdon 16 voet, thans staan ze er 
beide in. Lichte plekken in het hout, spijkergaten.en keepjes gaven 
aan waar deze registers in 1841 geplaatst zijn geweest. 
Er was veel reconstructiewerk. In 1939 heeft'‘men veel laten ver- 
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vallen, veranderd en verplaatst. Alles is nu teruggebracht zoals het 

voordien geweest is, zoals de windkanalen, de beide afsluiters en 

de windlozer met hun bedieningsmechanisme, luiken van orgel en 

balgkasten, stemvloer enz. 
Een gevoelig verlies bij de restauratie was het overlijden op 19 

maart 1971 van de adviseur, de heer Lambert Erné; hij was een 

prominente figuur. Als orgeladviseur en als organist was hij een 

man van grote betekenis. Voor de herleving van de orgelbouwkunst 

heeft hij bijzonder veel gedaan. 
Zijn zoon, Hans Erné, is hem opgevalgd. Onder diens leiding heb- 

ben de orgelbouwers, o.a. vader en zoon Riedstra te Leeuwarden 

(die veel tot het slagen van de restauratie hebben bijgedragen) het 

werk voltooid. 
Op woensdagavond 1 december 1971 werd het orgel opnieuw in 

gebruik genomen in een dienst, die onder leiding stond van ds. J. 

Breeuwsma. Deze hield een meditatie naar aanleiding van Hande- 

lingen 16: 19. Het orgel werd door de president kerkvoogd, de 

heer Ype Douma, namens de gemeente aanvaard. 
De heer Hans Erné gaf een orgelbespeling. 

Op 8 augustus j.l. werd door de A.V.R.O. een orgelbespeling opge- 
nomen, die uitgevoerd werd door de heer H.S.J. Zandt, te Dokkum. 

De dispositie is als volgt:     Manuaal C t/m f"”° Onderpositief C t/m £” 

1. Prestant 8 voet 

2. Bourdon 16 voet 1. Prestant 4 voet 

3. _ Holpijp 8 voet 2. Fluit doux 8 voet Bas 

4. _ Octaaf 4 voet 3. Fluit doux 8 voet Disc. 

5. Fluit d'Amour 4 voet 4. Viool di Gamba 8 voet Disc. 

6. _ Quint 3 voet 5. Roerfluit 4 voet 

7. _Super Octaaf 2 voet 6. Woudfluit 2 voet 

8. _ Mixtuur 3 en 4 sterk 7. Dulciaan 8 voet 

9, _ Trompet 8 voet Bas En En 
10. Trompet 8 voet Disc. Afsluiting Positief 

Klavierkoppel 
Afsluiting Manuaal: Pedaalkoppel 

Pedaal C t/m g Windlozer 

Aangehangen.
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Afbeelding van het huidige orgelfront. 

53  



GRAFZERKEN (Algemeen) 

Begraven gebeurde vroeger niet alleen op de kerkhoven, maar ook 

in de kerken zelf. 

Soms kan men in enkele kerken en musea nog een sarcofaag (ste- 

nen doodkist) aantreffen. Deze zijn uit zandsteen gehakt en date- 

ren in hoofdzaak uit de 1le en 12e eeuw. De deksels deden vaak 

dienst als zerk en waren soms voorzien van een kruis met aan weers- 

zijden een kromstaf. 

Toen o.a. de techniek van het steenhouwen werd verfijnd, werden 

de afbeeldingen op de zerken steeds fraaier. In de 16e eeuw kwam 

de steenhouwerskunst tot grote bloei, met als centrum Franeker 

(Vincent Lucas). 

Was voorheen het begraven in de kerken een uitzondering, moge- 

lijk alleen voor de overleden priester of een edelman, in later eeu- 

wen werden vooral de grotere kerken een bijna algemene begraaf- 

plaats; het gebruik Pyerburgerde”. De adel, de geestelijken en de 

rijken uit de burgerij kochten voor zich een graf dat voorzien werd 

van een deksteen met opschrift, rijk of minder rijk versierd, naar 

gelang stand of financiële positie. 

De minder met aardse goederen bedeelde voldeed aan zijn verplich- 

tingen om het graf met een aantal kleine tegels (drie tot twaalf 

stuks) te bedekken. Door Napoleon verboden, werd het begraven 

volgens oud gebruik, dus in de kerken, bij Souverein Besluit van 

22-12-1813 weer toegelaten, om met ingang van 1-1-1829 opnieuw 

te worden afgeschaft. Het dispensatierecht werd sedert laatstgenoem- 

de datum echter zo ruim toegepast, dat van een nieuw en absoluut 

verbod eigenlijk eerst in 1869 sprake was. 

Vernieling. 

In de loop der tijden zijn de opschriften van sommige zerken bijna 

of geheel verdwenen; onder andere door slijtage of verminking. Zo 

moesten ten tijde van de Franse overheersing, 1795-1813, alle fa- 

miliewapens uit de kerken worden verwijderd; ook die van de graf- 

zerken moesten worden weggekapt. 

Bij kerkherbouw of restauratie zijn zerken verwijderd, die in het 

gunstigste geval een plaats kregen op het kerkhof. Veel zerken zijn 

echter stuk geslagen en dienden als putdeksel, puin in een pad of 

reed, fundering, plaveisel in een schuur of een ander vertrek of als 

stoep voor één of ander verblijf. 

Veel is verloren gegaan, doch gelukkig is ook nog veel bewaard gebleven. 
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Zerken in de Maartenskerk. 

ijvi iften van alle aanwezige 
beschrijving van de opschri 

A engebouw. De grafopschriften van de zerken op de 

inze de Oudheidkamer. 
aafplaats liggen ter inzage Op 

| 

Mer treft in ai werkje een lijst aan van namen van personen, waar 

voor nummers zijn geplaatst en een plattegrond met en 

nummers van de ligging der zerken in de kerk. Aan de han riervan 

kan men zelf nagaan wie er begraven liggen. Er zijn fraaie monumen- 

ten onder en het loont zeker de moeite om deze te bekijken en te 

ontcijferen. 

Grafopschriften. 

Te beginnen bij de noordmuur en de oostmuur, in het koor, van 

noord naar zuid en vervolgens: 

|. In 'tjaer ons Heren 1557 in september sterf 

jonker Jost van Hardenbrouek, in sijn leven 

grietman van Collumerland en 't Niwe Cruis- 

lant. 

(Wapen Van Hardenbroek) 

Oeck rustet alhier jonckfrouw Doretea Gra- 

werts, huisfrou van jonckher Rengers van der 

Arenshorst, raedt van de admiraliteit, op da- 

to deses resedensie tot Dockum, overleden den 

17 februarius anno 1600. Onsser Here Godt gun- 

ne se eene salige erstandinge. 

2, Anno 1739 sterf Folckert Gosses Feytsma, pro- 

cureur-postulant van de gerechte van Collum- 

erlandt ende 't Nieuw Cruyslandt, oud 45 jae- 

ren. 

3. (Gotisch randschrift) Hier leit beghraven... 
Ano 1475 starf de edele frouwe Wijtz van Mec- 
kama en Tete van Meckama haer dochter starf 

anno 1533 den 6ste junií ende. leit hier be- 
graven. 
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(Alliantiewapens onder helmt. opvliegende ad- 

elaar: m. ged.I.Fr. adelaar, II.zwaard met de 

punt omhoog, boven vergezeld van 3 rozen, 1 

en 2; vr.adelaar met gewende kop, in de bek 

een lint waaraan op de borst een schild hangt, 

beladen met een omgewende leeuw; |.dubbele a- 

delaar overtopt door de 5 kruisen van Jeruzar 

lem; hieronder:) 

Meckema-Sta (rken)bu(r)g (15502). 

Anno 1648 den 25sten september sterf den wel- 

geleerden seer godsaligen Harmanus Collemius, 

oude dienaer des Heiligen Evangelii tot Col- 

lum, oudt ontrent 90 jaren, en leit alhier 

begraven, verwachtende eene salige opstandin- 

ge in Christo Jesu. 

(In manswapen, de eerste letter over een hart 

heen:) H(armanus) C(ollemius). 

...Wibe Jeltinga, geboren den 27 octobris..., 

storf den 15 may 1607, en Tet Jeltingha, ge- 

boren den 27 mei 1607 sterf de.. augusti des- 

zelven jaars. 

Noch... «>» (djese k...k be(gr)ave(n)....kin- 

deren van (G?)ats(e?) Jeltingha...... Aysma. 

N.B, Gatze van Jeltinga was getrouwd met Jel- 

tje van Aysma. 

Anno 1675 den 12 feb.....sterf Pibo van Doma, 

raad ordinaris in den Hove van Friesland, out 

61 jaren en..maenden en leit alhier begraven. 

Anno 1652 den 1 januarii sterf d. edelen deu- 

chtsaemen juffrou Dodonea van Tadema, huisfrou- 

we van de edele heere Pibo van Doma, out 31 

jaeren en 8 maenden. 

(Afgehakte alliantiewapens Doma-Tadema onder



  

Ide eikel tussen 2 ge 

de zijden l.en r. 

Doma, Gabbema, 

Tadema, Jeltinga, 

idem helmteken gestee 

bladerde aren(?). Langs 

vier afgeh.wapens, resp: 

Fogelsangh, Broersma, 

Scheltinga, Aysma. 

(Een moeder met twee kinderen. Aan de hoe- 

ken de zinnebeelden van deugd, trouw, geloof 

en liefde, vrouwenfiguren met de onderschrif- 

TND Nee he -e ‚Fides, Charitas, Spes. 

Anno 1622 den 28 martii sterf de edele ee- 

rentfesten Kempo van Tadema, out ontrent 37 

jaer alheyr begraven. Anno 1631 den 23 may 

sterf juffrou Catharina van Scheltinga, huis- 

vrouwe van den edelen erentfesten Kempo van 

Tadema oldt 33 jaeren. Anno 1635 den 18 ju- 

lii sterf de edele juffrou Geertruyt van Schel- 

tinga, huisfrou van dr. Direk Fogelsangh, out 
35 jaer.Anno 1670 den 13 marty sterf den ede- 
len erentfesten Kempo Tadema van Doma, out 31 

jaren en & maent. 
hier begraven 

(Afgehakte all. wapens Tadema-Scheltinga on- 
der helmt. drie veren). 

Cogita mori. 
Respice finem. 
D(eo) Optimo) Mlaximo) S(anctum). 

Praefectum Frisiae rationibus, aggeris olim 
Inspectorem, equum patrum fidumque maritum 
Patria, Collum, uxor, quin unica foemina proles 
Hoe clausum saxo Kemponem Tadema lugent. 
L(iberi)M(ater)Q(ue)P(osuerunt),J(usserunt) 

S(epulerum)H(oe)I(..... IC...) 
(Op de hoeken afgeh. all. wapens: |. Tadema- 
Scheltema onder helmt. 3 struisveren; 2, Schel- 
tinga-"Ottes! onder helmt. 
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roos; 3. Jeltinga-Allema onder helmt.2 uitk. 

handen; 4. Aysma-Mockema onder helmt. uitk. 

leeuw) . 

(Boven gesigneerd: ) 16 Pieter Claes 15 

Anno 1612 den 17 september sterf den edelen 

eerentfesten joncheer Hessel van Meckmans. 

(Afgeh. all. wapens onder helmt. zittende 

adelaar. Daaronder twee stel all. wapens: 

Jousma-Tjaerda onder helmt. dubbele adelaar 

en (Eelsma?)-Galama onder helmt. zittende 

adelaar. Langs de zijden l.en r. drie stel 

all. wapens: 1.EysingarFeytsma onder helmt. 

omgew. papegaai; 2,Grombach-? onder helmt. 

vlucht; 3.2-? onder helmt. uitk. omgewenT 

de leeuw tussen 2 struisveren; 4. Hoxwier-? 

onder helmt. lelies 5. 2-2 onder helmt. on 

gew. pronkende pauw; 6. Mellema-? onder 

helmt. zittende vogel). 

Hic jacet immití prostratus Meccama fato: 

Mens tamen aetherias libera carpit opes. 

Nobilitas, virtus, thalafni sors ampla, juven- 

ta, Praecipitem lethi non tenuêre gradum. 

Hessel van Meckmans obiit 17 sept. 1612. 

Anno 1648 den 8 juli is in den Heere gerust 

de eersame Rompdt Tammes Sybema, ontrent 55 

jaren en leit hier begraven. 

Anno 1647 den 27 november sterf de eerbare 

Sijtske Heins Stijnster, hu..vrou van Rompdt 

Tammes Sybema, out 37 jaer, en leit hier be- 

graven. 

Anno 1670 den 6 januarius is overleden de ee- 

rentfesten Tammo Sybema van Rosema, out on- 

trent 28 jaren ende leit alhier begraven. 

Anno 1674 den 18 maertius sterf in den Hee- 

re gerust juffrou Aurelia van Rosema, oldt 

ontrent 29 jaren, ende leit alhier begraven  
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(Afgeh. all. wapens onder helmt. drie veren). 

Hier leit een frisse Toos; in 't oopengaan 

verdort, 

Die vrugteloos van vrien 

kelt word Met tranen. 

Och het is, het is alsdan te laat, 

Als 't hertje van de bot in lt oopengaan ver- 

d en vremd bespren- 

gaat. 

Dit ziet m'in Rosema, de als een roos in 't dal 

Stond fris, maar nu verdwint geheel tot niet 

all 

En rent te post naa d' hooven van 't heilge 

land hierboven. 

(Afgehakte manswapen onder helmt. drie veren). 

(Op de hoeken afgeh. all. wapens onder helmt.: 

I„drie veren, 2.omgek. trapezium, 3. drie veren, 

A.omgek. trapezium). 

(Onder all. wapens Meckema-Grombach:) 

Mors. 

Hier leggen begraven den eedelen ende eernt- 

vesten Scipio van Meckmans ende juffrou Eme- 

rentiana van Grombach haer beide twu soenen. 

De olste hiet Fredrich Meckmans ende is ge- 

storwen anno 1671 den 11 september, de jong” 

ste Pibo Meckmans, gestorwen anno 167. den 

10 au(gusti). 

Anno 1658 den 26en january sterf Jetske van 
Rosema, eerste huisvrou van de here Gajus Bot- 
nia van Broersma, old in 't 27e jaer en leit 
hier begraven. 

(Afgeh. all. wapens Broersma-Botnia onder helmt. 
klaverblad tussen twee k t- = 
is ort=en lang geblader 

Anno 1678 den 5 decembris sterf Gajus Botnía 
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14, 

15, 

60 

van Broersmas secretaris ontfanger-generael
 

van Col lumerlandt en Nieuw Cruisland, aeta” 

te 52 jaer en Leidt alhier..……..: 

(Hoekmedaillons 
met afgeh. wapens: Rosema, 2,%,% 

Anno 1671 den Zen marty is ín de Heere gerust 

de eerbare ende deughtrijcke Taetske de Schep- 

per, twede huisvrou van de heere Gajus van 

Broersma, olt in tt 55ste jaer, en leit hier 

begraven 

(Bovenaan gemerkt:)....1683. 

(Van een oud randschrift nog slechts te lezen 

het woord:)...edelen... 

Anno 1694 den 21 february sterf de edele erent- 

feste Gajus (Botnia) van Broersma, ontfanger- 

generael van Collummerlandt, out 32 jaren, leit 

hier begraven, en medegecommitterde in de Reken” 

camer van Vrieslandt en medevolmaghdt van die 

Lansdaage, aetate 39, 

(Afgehakte kwartierwapens met onderschriften:) 

Botnia, Scheltinga, Schepper, Hessells, Rose- 

ma, Cleveringa,Âlma;, Bramenburg 

(Alliantiewapens Broersma-?). 

Anno 1638 14 decembris sterf de erentfeste acht= 

bare Petrus Broersma. 

Anno 1650 den 3 october sterf de eerbare en 

deuchtsame Truecke Riemersma, de huisvrou van 

Fredrick Bothe, in 't leven burgemeester tot 

  

 



acht=- 

an 

  

  
  

't 30 jaer, ende leit alhier 

Bolswert, out in 

met een kint befr aven. 

19. Anno 1688 den j4 decembris..e..……:
 À 

bare Petrus Brongersmaäs secretar1s van Co 7 

‚ Jummerlant en 't Nieuwe Cruislant, out 37 jar 

ren, .maent en 22 dag.., leyt alhier begraven. 

(All. wapens onder helmt. lelie: m. twee le- 

Ijes boven elkaar, F- vergezeld van een ster, 

1, van?; vr. 2 jelies boven elkaar?). 

20. (Op de hoeken de namen der evangelisten, waar- 

van nog slechts te lezen:) S Lucas. 

In 't jaer ons Heren 1638 den 6 dach decem- 

ber starf die v. ende eernfeste... 

(Van een tweede randschrift nog slechts te lezen:) 

Ríi...deese legerstede behorende...ser 

(All. wapens Phaesma-Aykema onder helmt. ade- 

laarshals). 

Anno den 6 februarii sterft die...deuchtsa- 

me Wijtske...a.ma, huisfrou van Haye...aldige 

ter admiraliteitndt, out 57 „aren, en leit al- 

hier begraven. 

22. (Op de hoeken manswapens, aan de linten opge- 

hangen: 1.2; 2. Lam Gods, boven vergezeld van 

3 rozen, ben. van 3 lelies; 3 en 4. 2) 

Anno 1598 den 11 februarii sterf den ed. Ofk- 

ke van Tadema, hier begraven Anno 1611 den (52) 

Jun. 
(A11. wapens onder helmt. 3 struisveren: m. ge- 

vierendeeld: 1. Fr. adelaar; 2. twee eikels naast 

elkaar; 3. roos; 4. (klaver?); vr. ged.: I. Fr. 

adelaar; II. twee klavers boven elkaar, de bo- 

venste omgekeerd). 
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       Plattegrond van de ligging der zerken in het kerkgebouw. 
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23. 

24. 

25. 

N
 

G
G
 

27. 

29, 

  

februari is In den Heere ge- 

Metescke Aukesz.; in leven ge- 

ende leit alhier be- 
Anno 1636 den 2! 

rust den eersamer 
72 jaren, 

vest oud....:.. 

raven. 

(htgen. wapen onder helmt. klaverblad). 

Anno 1611 de 31 augustus sterf d..erbare Al- 

bertjen Pietersdr., die huisfrou van Ritske 

Ritskes, hier... 

Anno 1595 den 28 july is geboren Leen...; 

dochter van Ritske Ritskes, gestorven op den 

eersten januari anno 1606, hier begraven. 

(Tussen de beide opschriften manswapen met 

huismerk, onder het laatste hetzelfde merk) 

Anno 1603 de 27 may sterf den eersamen Claes 

Wickesz., leit hier begraven 

(Huismerk). 

Den 7 julii anno 1666 is in den Heere gerust 

Georgius Itsima, notarius publicus tot Collum, 

out in 't sijn 27 jaer, ende leit alhier be- 

graven, 

Hier ligt 
Anno 1605 den 26 july sterf de eerbare Doetke 

Hobma, d' huisvrou van Georgius IJtsima, nota- 

rius publicus tot Collum, 1665. 

(Vrouwenwapen: ged.: 1. Fr. adelaar, Il. door- 

sn.: a. drie schelpen, 2 en 1; b.?, boven en 

beneden vergezeld van een klaver). 

Anno 1652...sterf Heere Nicolaus a Viersma, in 

leven secretaeris van Collumerlandt 

over e...ve Cru...in 't 

Anno 17(32). den...gesturven...re jongedoch(te)r 

...ke Bootes,...17de jaar, en...hier begrav(en). 
An...uarius...rust...de de...ke a Vie...van den 

Herman(u)s...leeven....fang...out...h...r...le..f.. 
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30. 

32. 

34, 

36. 

64 

Is dit wellicht de volgende? 

Anno 1665 den 23ste martius sterf de eerbare 

„aske Melts)kes, de huisvrouwe van Metske 

Aukces, out 78 jaren,... 

(Afgeh. all. wapens onder helmt. klaver). 

Anno 1619 den 10 juny sterf den eerntfesten 

Harmen Pieters van ter Luyn, medesijlfester, 

grietman in Homsterlandt, alhier begraven. 

(All. wapens onder helmt. uitk. adelaar: m. 
ged.: 1. Fr. adelaar; II. doorsn.: a. ster; 

b. lelie; vr. ged.: I Fr. adelaar; II. 3 ei- 

kels paalsgeijs) 

Anno 1630 den 10 december is in den Heere ge- 
rust d' eersame Ipe Taeckles, mr. snyder, out 

ontrent 65 jaer, en leit alhier begraven, 

(Schaar tussen de ietters:) 

I(pe)T(aeckles) 

Anno 1672 den 23 augustus is in den Heere ge- 

rust de erbare Frouck Pytersdr., eerste huis- 

vrouw van Ipe Jaeckles en daerna van Jouke 

Hiddes, out 94 jaer, en leit alhier begra- 

ven. 

Anno 1664 den 12 augusti sterf den eersamen 

Sijtse Gelfs, mr. scheepstimmerman tot Col- 

Tum, out in 't 39 jaer, en leit hier begra- 

ven. Ì 

(Hamer tussen de letters:) 

S(ijtse)G(el.s) 

(Hiervan geen andere beschrijving aangetrof- 

fen).  



  

Eerste steen in het looppad, noord en vervolgens naar het westen. 

re 

] Ï turven den eer- 
1664 den 24 juny 18 ges 

Li Bien Sjoerdt Wybes van Lubbema, coopman 

tot Collum, out in sijn 73 jaer, en leit 

hier begraven. 

jj 38. Anno 16(92)0 den 2 september is in den Hee- 

E re gerust de eerbare en deughtsame jonge 

25 dochter Hijlckjen Bootes, out in haer 19de 

jaer, ende leit alhier begraven 

(Afgeh. wapen onder helmt. twee veren?) 

an 39. Anno 1679 den 26 m(e)y is in den Heere ge” 

rust den eersamen van Bootema Jansen, coop- 

man tot Collum, out in sijn 49 jaer en leit 

alhier begraven 

Anno 1732 den 6 majus is In den Heere gerust 

de eerbare Grijtje Botes, in haar leven ge- 

Se” weest de huisvrou van Jan Rintjes, out In 

is- haar 60ste jaar, en leit alhier begraven. 

  
40. Anno 1633 den 27 martii is in den Heere ge- 

rust de eerbare Lubeck Lousdr, die huisvrouwe 

Î van Tamme Rompts. out ontrent 72 jaer, en 

E leit hier begraven. 
Anno 1728 den 24 maart is gesturven de eer- 
bare jongedochter Trijntje Gosses, in 't 24 
ste jaer harer ouderdoms, ende leit alhier 

begraven. 

42. ...be...a... 

(Later opschrift:) J)arich) vlan) Botnia. 
(Alliantiewapens onder helmt. struisveer 

tussen vlucht)   43. Anno 1684 den 23 junius is in de Heere ge- 
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Lb, 

rust de eerbare deugtsame Stijntje van Bot- 

nia out 45 jaren, 1684 en leit al(h)ier be- 

graven 
(Manswapen Botnia) 

Die eersame Thomas Heeres Sibbersma, oud 43 

jaer, starf 14 juny 1665. Die eerbare Mart- 

je Pietersdr., sijn wijff, starf..., out 

36 jaer, ende leggen hier ‘begraven met ses 

kinderen. 

Ten noorden van het looppad. 

45. 

46. 

In 't jaer ons Heeren MCCCCC up 't...rouwe, 

bid vor de selen, 

Anno 1713 den 7 december is in den Heere ge- 

rust de eerbare deughtsame Antje Minnes, we- 

duwe-wijlen Thomes Heddes, out ontrent 70 

jaren, en leit alhier begraven 

(Huismerk) 

(Geen andere beschrijving aangetroffen) 

De volgende zerken liggen voor de ingang (west). 

50. 

51. 

52, 

53. 

66 

1744 Johannes Folkertsz., oud bysitter van 
Collumerlandt, obiit den 25 januari 1744, 
ous 71 jaren.leit alhier begraven. 

1706 sterf Maria Bootes, vrouw van Johan- 

nes Folkertsz. 

1773 8 januarii sterf Wibo Wibrandi, oud 
38 jaer. 

Anno 1592 den 11 december sterf de eerba- 

re vrou Lyse Brandenborchs, 11 december..;, 

nagelaten wedu van wylen m(eester) Tjepke  



  

54. 

en leit alhier begraven 

Steffen Spelinck 
Hessels, 

„…„35 den 13den dach stoerf 

In de noordbeuk. 

59. 

62, 

64. 

65. 

66. 

67. 

Den 27 february Anno 1766 is in den Heere 

gerust Alofs Jelles, mr. glasemaecker en 

verver, oud 28 jaar 5 maanden en 18 da... 

d(e) leyt hier begra(v)en 

Een frissche jongeling, der oud'ren lust en 

vreugd, sneevt 

door een droegen val in It bloeyen van s.. 

jeugd. Gelijk een bloem wort afgeplukt, Is 

hij ook schielijk weggerukt. O Leezer, wilt 

in hem uw nietigheid aanschouwen, om noit 

op jonckheit;, kr(a)gt noch schoonheit te 

vertrouwen. 

Anno 1581 den 17 december sterf de eersa- 

men Piter Faesz. van der Lune. 

Anno 1581 den 12 novembris sterf de eerba- 

re Yoluck?) Harmensdr, de huisfrou van Pi- 

ter Faes van der Lune. 

Anno 1602 den 22 juli sterf de eerbare Rie- 

me Jaerichsdr de huisvrou van Ruiert Boe.t. 

...leit hier begrav(en) 1602. 

(All. wapens onder helmt. (uitk.haan?): m. 

=ad.:I.Fr. adelaars II.?; vr.id.) 

(geen andere beschrijving) 

1626 Bronger Brongersma 
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68. 

70. 

71. 

Anno den 11 january... , olt 67 

jaer 

(Op de hoeken manswapens: 1.ged.:I.Fr. ade- 

laar; II.?; 2. 4 ronde voorwerpen, 2 en 2; 

3. 3 en 4. als 1) 

midden boven een lelie 

Ânno 1604 den 9 martii sterf die eerbare Auck 

Leenertsdr, die huisfrou van Ritske Ritskes, 

l(eit) alhier begraven , 

(Merk als op nr. 24) 

Anno 1606 den (3?) april is geboren Griet een 

Leenerts dochter van Ritske Ritskes, gestor- 
ven op den (2?) january anno 160., hier be- 
graven 
(merk als op nr. 24) 

Anno 1600 den 14 marty sterf den eersamen 

Ritske Folckerts, dijckgrave van Kollom- 
merlandts dijcken 

(Wapen onder helmt. gesteelde en gebladerde 

eikel: ged.: I. Fr. adelaars II. doorsn.) 

Voorportaal: noordmuur, te beginnen bij de oosthoek. 

72, 

73. 

68 

Anno 1696 den 2 maert is in den Heere ge- 
rust den eerbare Sjoukjen Hattum, huisvroue 
van Dirck Dyurres, out in 't 25 jaar, en 
leit alhier begraven 
Anno 1714 den 12 december ís in den Heere ge- 
rust den eersame Dirck Djurres, koopman tot 
Collum, out in 't 50 jaer, en leit alhier be- 
graven 

1665 den 21 may is gestur-



ck 

  

Hasius, huisfrouwe van 

an B(u?)ten,..ontrent 

en leit alhier begraven 

htricke Truycke Allertsdr, olt tn 

E Ì l begraven. 
! “ger, ende leit alhier 

Epen onder helmt. uitkomend viervoe” 

tig dier: ged.: {.Fr. adelaar; II. doorsne- 

den: a. leeuw; b.2) 

ven Syke Cornelis dr 

„„‚rsamen Regnerus Vv 

47 jaer, 

‚ende. 

76 CCCC ende I up sunte Roma(n?)...r Wi- 

prant Ysbrantson..- 

(Huismerk?) 

77. Anno 1727 den 12 december... 

De begraafplaats. 

Deze is eeuwen oud. In 1543 stond de woning van de Sacraments- 

priester bij »” PKerckhoff ” en in een oorkonde van 1562 lezen we 

o.a. ”Het portaal van t'Kerckhoff””, waarmee het poortje in die 

muur zal zijn bedoeld. In 1884 werd aan het kerkhof een betere 

ligging gegeven. Bij graafwerkzaamheden werd toen een tiental graf- 

zerken uit de grond te voorschijn gehaald. 

Tijdens de restauratie van de toren en van de kerk werden verschei- 

dene zerken tijdelijk van hun plaats gehaald en voor beschadiging 

gevrijwaard. 
Toen de restauratie van toren en kerk voltooid was, heeft men de 

begraaf plaats aangepast. 
Het terreinwerk werd verzorgd door de firma Daniël Pijnacker. 
De grafmonumenten werden opgeknapt door de heer Dirk de Vries. 
Het grootste deel van de kosten van deze opknapbeurt kwam voor 
rekening van de kerkvoogdij. Enkele nabestaande families van over- 
ledenen waren bereid in de kosten bij te dragen. 
De gemeente heeft om de kerk een pad laten aanleggen, terwijl in 
augustus: van dit jaar (1972) lantaarns zijn geplaatst naar een recon- 
structie uit de laatste helft van de vorige eeuw, zodat het geheel 

thans een fraai aanzien heeft gekregen. * 

De firma Jobse te Middelburg was de leverancier van de lantaarns, 
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zij heeft ze ook vervaardigd, terwijl bij de Friese IJzergieterij te 
Heerenveen de lantaarnpalen zijn gegoten. 

Na ongeveer achttien jaren van plannen maken werd in november 
1962 begonnen met de restauratie van het kerkgebouw. 
Op 17 januari 1968 kon de overdracht van het kerkgebouw plaats 
vinden. Dit gebeurde bij monde van de heer F.H. Germs, kerkvoogd, 
aan ds. R. Dijkmeijer, thans te Putten, en daardoor aan de gemeen- 
Eer 

Ds. Dijkmeijer hield een toespraak naar aanleiding van 1 Koningen 
8 vers 30. : 

De diensten die tijdens de restauratie van het kerkgebouw in de 
kantine van de L.T.S. werden gehouden, konden weer plaats vin- 
den in het fraai gerestaureerde bedehuis, door de gemeente dank- 
baar aanvaard. 

   



 
 

O.a. enkele grafzerken in het koor. 

1 
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DE RESTAURATIE 

In een vergadering van kerkvoogden en notabelen, gehouden op 2 
mei 1944 in de consistoriekamer, werd voorgesteld een restauratie- fonds te stichten. Dit voorstel werd met algemene stemmen aange- 
nomen. 
Het reglement op het fonds werd samengesteld en ondertekend 
door: G. Feitsma pres. kerkvoogd, M.L. Wassenbergh adm. kerk- voogd, J. Hiemstra kerkvoogd, en namens de notabelen door F. 
Hofman. 
De kosten voor de kerkelijke gemeente werden geschat op f 20.000. De inkomsten van het restauratiefonds bestonden uit: 
a. de renten van het belegde kapitaal (f 500). 
b. vrijwillige bijdragen, legaten en schenkingen. 
c. een zodanig bedrag uit de gemeentelijke kas als jaarlijks zal wor- 

den vastgesteld door het college van kerkvoogden, onder goed- 
keuring van het college van notabelen. 

Na de voltooiing van de restauratie bedroegen de totale kosten: 
Voor detoren: f  178.311,07 
Voorde kerk: f1.223.278,88 
Voor het orgel: f 104.830,76, incl. afbraakkosten van het orgel 

vóór de restauratie. 
Orde van de grootte voor de kronen: f 12.000. 
Subsidie in percentages: 
Voor de toren: het ministerie 400/o, de provincie 10°/o, de gemeen- 

te Kollumerland ca. 509/o. 
Voor de kerk: het ministerie 50%, de provincie 10%/o, de gemeen- 

te 3090. 
Voor de begraafplaats: het ministerie 50%/o, de provincie 100/o, 

de gemeente 3090. 
Voor het orgel: het ministerie 50°/fo, de provincie 100/o, de ge- 

meente 300/o.     De kronen in het schip zijn een geschenk van het comité van het 
verjaardagsfonds en de kronen in de noordbeuk zijn een geschenk van aannemer Johannes Pijnacker en van mevrouw D. Ubbels-van der Sluis. 
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commissie in 1957: 
Restauratie- 

ema te Kollum. 

En ber thans te Heerde. 

FH. Germs te Kollum. 

J. van der Gulden te Kollum. 

s. Nieuwenhuis te Kollum. 

K. Numan te Kollum. 

ps. PJ. de Ridder thans te Lippenhuizen. 

j. Roosdorp te Kollum. 

ps. H. Smalbrugge thans te Uithoorn. 

Mevr. D. Ubbels-van der Sluis erelid te Kollum. 

M.L. Wassenbergh te Kollum. 

Restauratie-commissie in 1961: 

A. Brandsma te Kollum. 

Mevr. T. Keestra-Bergsma o.d. Kollum. 

Mevr. IJ. Kloppenburg-Kloppenburg o.d. Kollum. 

Mej. Jantje van der Laan te Kollum. 

Mej. Jenke van der Laan te Kollum. 

Mej. G. Meinardy te Kollum. 

Ds. M. Pool thans te Ophemert. 

Mevr. K. Pool-Ravestein thans te Ophemert. 

Mej. S. Tijmstra te Kollum. ' 

Mej. W. Vries te Kollum. 
Mej. D.S.C. Wassenbergh te Kollum. 

M.L. Wassenbergh te Kollum. 

Aan de restauratie hebben meegewerkt: 

1. Het geheel stond onder leiding van architectenbureau ir. J.J. 
M. Vegter te Leeuwarden. 

2. De heer B. van Raalte te Leeuwarden had het opzicht. 
3. Aannemer was de firma Johannes Pijnacker te Kollum. 
4. Het schilderwerk werd verzorgd door de firma A. Draaisma 

en L. Nieuwenhuis te Kollum, later geassocieerd met J. Fer- 

werda en zn. te Blija. 
5. De schilderingen (figurale voorstellingenreta.) werden uitge- 

voerd door de heer J. Otter thans te Anloo. 
6. Sanitair en verwarming R. Adema te Kollum. 
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Het elektrisch gedeelte verzorgde de firma D. Schuiteboer te 
Kollum. 
Leidekken van de toren Gebr. Bekker te Leeuwarden. 
Leidekken van de kerk v.h. J.H. van de Sigtenhorst en zn. te 
Doetinchem. 
Gebr. van der Wal te Zwaagwesteinde werkten aan de restau- 
ratie van de kerkbanken e.a. 
Voor de kronen werkte de kopergieterij Brink en van Keulen 
te Haarlem. 
De stoelen werden, via meu belbedrijf Numan te Kollum, gele- 
verd door de firma L.W.G. Bannink te Borkulo. 
Het ijzerwerk werd door M. Wouda.en zn. te Blija geleverd. 
Het orgel werd gerestaureerd door fa. Bakker en Timmenga 
te Leeuwarden. 
Bij de gewelfbouw werd de aannemer terzijde gestaan door 
H. Hofman en zn, gewelfbouwers te Nijmegen. 
Het natuursteenhouwerswerk werd geleverd door R. Roosma 
te Buitenpost. 
De firma Heinz Schürmann te Tilburg verzorgde de bespuitin- 
gen van het houtwerk van de kap e.a, zodat dit tegen aantas- 
ting door zwam e.d. is beschermd. 
De blikseminstallatie op de toren werd geleverd door de fir- 
ma S. van der Heide te Kollum. 

 



PASTOORS EN PREDIKANTEN 
Naar gegevens van A.J. Andreae, J.J. Kalma en T.A. Romein. 

Namen van pastoors en predikanten van 1383 tot heden: 

1383 Luydulfus, pastoor te Collum. 
1408 Harcko, pastoor te Collum. 
1472 Meester Gheert, kerckheer te Collum. 
1505 Meester Olfert, pastoor te Collum. 

1529 Meester Eyske, pastoor te Collum. 
1550-1562 Regnerus Meinardy, pastoor te Collum. 
1562-1564 Andries Ripperts, pastoor te Collum. 
1564-1567 Johannes Bogerman, pastoor te Collum. 
1567-1573 Aucke Sickesz. ?, pastoor te Collum. 
1573-1580 Bocke of Bocatius Van Donia, pastoor te Collum. 
1580-1594 Vakant. 

1597-1601 Theodorus Petri, predikant. 
1602-1605 Henricus Henrici Alphonsius. 
1606-1641 Hermanius Colenius. 
1641 - 1647 Hessel Samplonius. 
1647-1657 Henricus Tjallingii Domna. 
1657-1685 Johannes Wiarda. 
1687-1694 Henricus Boekholt. 
1694-1724 Theodorus Vornelius. 
1724-1787 Anne Abrahami. ' 
1789-1844 Johannes Petrus Bruinwold Riedel. 
1844-1870 P.C. Ribbeck. 
1871-1876 W.J. Immink. 
1877-1878 J. van Dijk. 
1880-1886 G.H. van Kasteel. 
1887-1890 H. Doorenbos. 
1891-1900 A. Nicolai. 
1901-1905 M. Tinga. 
1906-1912 A.H. van der Hoeve. 
1913-1915 P.van der Veer. 
1916-1918 G.W. van Noordenhout. 
1918-1925 J. Sevenster. 
1926-1931 JM. Doorenbos. 
1932-1953 PEC. Boonstra. 
1954-1958 PJ. de Ridder. 
1958-1965 MJ. Pool. 
1965-1970 KR. Dijkmeijer. 
1971-1975 J. Breeuwsma. 
1976-1983 _J.Huitema. 
1984-heden S. Brandsma. 
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KERKVOOGDEN 

Namen van kerkvoogden van 1537 tot heden: 

1537 Hessel Bootsma, Ydt Phaesma, Sappe Bauwema, Hendrick 

Syuwertsz. 
1543? Steffen van Wortzou. 

1550 Hessel Bootsma, Worp Harckema, Kempo Tadema en waar- 
schijnlijk de pastoor Reynerus Meinardy. 

1553 Hayttye Egesz., Cop. Harckema, Regn. Meinardy. 
1571 Mr. Beynt Pietersz. Buiersma. 
1574 Pieter Phaesz. en Luwe Jeltesz. 
1601 Freerck Jansz. en Saecke Abbema. 
1603 Popcke Wattemans en Aebo Allema. 
1608 Abbe Claesz. 
1616 Gabbe van Bootsma. 
1618 Bocke van Feytsma, Bronger Brongersma en Kempo Tadema. 
1621 Ritscke Ritsckesz. en Gooitzen Piers. 
1625 Schelte van Jeltinga en Willem Freercksz. 
1636 Ritske van Eysinga, Petrus Brongersma en Metscke Auckesz. 
1655 Duco van Jeltinga en Henricus Domna. 
1687 Gieke Andeles. 
1694 Roelof Pijtters en Gercke Haersma. 
1700? Tjebbe Doeckesz. 
1738 Meijert Haersma. 
1739 Matthijs Beilanus. 
1758 Cornelis van Scheltinga, Focke Hylkes Eskes, Pier Jellis. 

1763 Idem. 

1767 Focke Hylkes Eskes, A. Luitjens en waarschijnlijk Martinus 
van Scheltinga. 

1779 Idem. 

1803 Jacob Ellens en Lourens Faber. 
1809 Jan Andriesz., Tjebbe Idsaertsz., Lourens Faber. 
1841 Reinder Buysing. . 
1875 Hermannus Klugkist Hesse, dr. Willem Swart, Daniël Herman- 

nus Andreae. 
1881 Daniël Hermannus Andreae, mr. J. Witteveen, Hylle Gorter. 
1883 K.E. Sikkema. 
1887 H. Eskes. 
1894 Dr. AJ. de Groot. 
1900 P. Koerts. 
1906 B.O. Radema. 
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1910 R. Eskes. 

1926 A. Steegstra. 
1926 G. Feitsma. 

1933 J. Hiemstra. 

1936 M.L. Wassenbergh. 
1947 WE. Kloppenburg. 
1954 AJ. Poortinga. 
1964 A, Brandsma. 
1965 H. Schaap. 
1966 F.H. Germs. 
1966 M. van der Laan. 
1967 Y.P. Douma. 
1967 - heden A. Dijkstra. 
1967 - heden M. van der Laan. 

1967 - heden O. van der Meer. 
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Afdruk van het besluit van het grietenijbestuur op 22 januari 1661, betref- 
fende de restauratie van de “desolate kercke” te Kollum, met de namen van 
de volmachten uit Kollum, die op genoemde datum belast werden met de 

restauratie. ”’Vertaling’’ op blz. 80. 
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Vertaling van het besluit op pagina 78 en 79. 

Op huyden:22 Januarij 1661 is nae voorlesinge van de missive bij 
de Ed. Heere Grietman Feijo van Scheltema verteckent in dato den 
18 Januarij voorsz. naer voorgaende huijscondinge énde Clockclip- 
pinge eenpaerlijck bij de generale ingesetenen van den Dorpe Col- 
lum geprocedeert tot kiesinge twe Volmacgten uijt ijder Cluft, no- 
pens het repareren en de weder opmaecken van de disolate kercke 
aldaer. In welcks doen uyt ijder Cluft is genomineert en de gestempt 
als hier onder aengeteekent staet. Omme deselve kercke ten ower- 
stand van opgenoemde Ed. Heere Officier beneffens de kercktvoog- 
den aldaer op het bequamste en de minste scade der Ingesetenen 
met aencleefte van dien te restaureren en de verbeteren. Sonder dat 
de gecommiteerde volmachten van haer vacatien, soo hier als buij- 
ten de grietenije te doen, hier naemaels eenichsins sullen hebben te 
praetenderen, maer alleen dat haer te goede sall worden gedaen t’ 
gene elcks ende een iegelijck van exponeerende penningen volgens 
quitantien wettelijk sal conen vertonen. Ende is voorts nae dat de 
gecommiteerde Volmachten sulcks hadden geaccepteert, geproce- 
deert als volcht, met macht van Substitutie ratihabitie, ende indem- 

niteit in forma. 

Laenster ende Luijnster Cluft stempt op: 
Siurd Hilles ende Jan Rintses. 

Collum stempt op: 
Focke Bootsma ende lete Freerx. 

Torpma cluft stempt op: 
Gosse Rintses en Jan Lous. 

Uijterdijckster Cluft stempt op: 
D’ Heere Doma en Sape Folckerts. 

Aldus gedaen, gestempt en gebesioneert inde Kercke binnen Col- 

lum. In kennisse van mij ondergesc. Practicijn en provisionele dorp- 
rechter binnen Collum ende dato als voors. Vertekent Petrus Petri. 

Het bovenste gedeelte is: 
Besluit van het grietenijbestuur van 22 januari 1661, betreffende 
de restauratie van de "desolate kercke”, te Kollum. 

Het onderste gedeelte is: 
Namen van de volmachten uit Kollum die op 22 januari 1661, be- 
last werden met de restauratie van de “desolate kercke”, aldaar. 
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VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHap 

BURG E R St 

H. Committé van Waakzaamheid » algemeene 
Veiligheid en Correspondentie, door de Provifionecle van het Volk van Vriesland geauchorifeerd zijnde, om nn a ne liteiten en District. Regeeringen aan te fchrijven, de GlInzen in de Ker. ken, voorzien met de Wapens en Naamen van de BeWeezene Stadhou= derlijke Familie, waar dezelve gevonden worden, te doen wegneemen; als een gevolg zijnde, van de Refolutie en Publicatie, waar bij het Stadhouderfchap mer den aankleeve van dien voor altoos vernietigd wordt, 

Zoo is het ingevolge dien tast, dat Wij Ulieden Burgers verzoe. 
ken en gelasten, om in zodanige Kerken van Uw District, waar in 
nog Wapens of Naamen van den Stadhouder en zijne Famille in da 
Glazen voor handen zijn, dezelve op de gevoeglijkfte wijze weg ta 
peemen, en daar andere gewoone Glazen te doen invullen, 

Waar mede verblijven, 

Uw Heil wenfchende en Broederfcham 
aanbiedende Medeburgers, 

Het Committé van Waakzaamheid, alge 
Ne en Correspondentie q 

Fre Clos À e 

Praûdent 

   
Leeuwarden den er Ordonnantie van Dezelve, 

1, April 1793. 

Het Eerfle Paar der 

Dasaaffche Vrijbeid,     
Gecrerariag 

Afdruk van het bevel om de glasvensteren te verwijderen welke voorzien 
Zijn met de wapens en namen van de gewezen stadhouderlijke familie. 
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