
   
   

   
 

- 
: 

Sn 
a
f
 

= 
F 

: 
: 

: 
ï Ao
 

 
 

\UDE R 
HET LICHT ‘VAN 

f 

Es 
Fru) A 2 

ij 
Ze 

e 
. 

  

    

EKENINGEN: Aa 

m 

in 

e KEU 

  

NE. 
E



  

e
t
 

D E 

wie SRE 
Legeweg 39 

9101 MB DOKKUM 
del. 05190 - 4863 

% © O0 

KERK VAN ANJUM 

N HE 

OUDE 

W.T. 

T LICHT VAN 

REKENINGEN 

door 

KEUNE 

streekarchivaris van 

Noordoost Friesland 

met medewerking van 

Cc. 

J. 

G 1 N.J AAR 

en 

S CHAAFSTRA 

   



  

  

  

  

  

INLEIDING. 

De in de middeleeuwen aan de Aartsengel 

Michablgewijde kerk van Anjum in de 11e of 12e 

eeuw ontstaan, Een gedeelte van het oude ro- 

maanse bouwwerk is bewaard gebleven en wel aan 

de toren en de noordermuur. Waarschijnlijk ís 

de kerk in de 15e eeuw verlengd, waarbij men van 

de toen in zwang zijnde grote bakstenen gebruik 

maakte, In de latere middeleeuwen is het gebouw 

opnieuw uitgebreid,nu ín gotische stijl. 

Bij die gelegenheid kreeg het koor zijn 

huidige vorm en werd het schip verbreed en ver- 

hoogd. Bij die verbouwing is geen rekening ge- 

houden met de torenpartij en het gevolg is, 

dat de toren nu niet meer in het midden van de 

westgevel staat. In de loop der tijden hebben 

zich voordurend verzakkingen,vooral aan de noord- 

zijde voorgedaan en men heeft steeds getracht 

door het aanbrengen en verzwaren van steunberen 

dat euvel tegen te gaan, De kerk staat op het 

hoogste punt van een terp,waarvan bij storm- 

vloeden op het einde van de 16e eeuw een ge- 

deelte is afgeslagen, Dat bracht de noodzaak 

met zich mee om het overgebleven gedeelte te be- 

schermen met een zware ringmuur,die in het begin 

van de 17e eeuw gebouwd is.    



  

  

Van het nu nog voorhanden zijnde kerk- 

archief dateren de oudste stukken uit 1612, 

De oudere stukken zijn in 1878 door een 

tweetal kerkeraadsleden verbrand, 

Zij hebben hun euveldaad met de beste be- 

doelingen verricht om de toen beroepen Ds. 

Langhout een plezier te doen door de zolder 

van de pastorie,waar dat archief zich bevond 

grondig op te ruimen.De stukken,die beiden 

daar aantroffen ‚waren zeer oud en deels in 

het Latijn en in onleesbaar oud schrift gesteld. 

Van de bewaard gebleven bescheiden zijn 

in verband met de voorgenomen kerkrestauratie 

uittreksels uit de kerkvoogdijrekeningen ge- 

maakt,voor zover die van belang zijn voor de 

historie van het kerkgebouw. 

Bij dat onderzoek,dat voor een belang- 

gedeelte werd verricht door de heren C. Ginjaar 

en J Schaafstra kwamen tal van merkwaardig- 

heden aan het licht, Zou zo de kerk volgens de 

rekeningen in het bezit zijn geweest van een 

uitgebouwd consistoriekamertje, Ook over het 

orgel en de avondmaalsbeker verschaffen de 

rekeningen meer licht dan verwacht kon worden, 

Dat is te danken aan het feit,dat men in 

de rekenboeken niet alleen de financiële ge- 

gevens daarin inschreef maar ook belangrijke 

eentracten en dergelijke zaken opnam. 

Gedurende de zomermaanden is de kerk voor 

het publiek opengeweest en trok toen een 

redelijk aantal bezoekers,,die door bovenge- 

noemde heren werden rondgeleid, In de resterende 

tijd heeft de heer Schaafstra de tekeningen 

vervaardigd,die dit geschriftje illustreren, 

Uit de rekeningen is thans vrij veel over 

de geschiedenis van de Anjumer kerk bekend, 

het gebouw zelf en de bodem waarop het staat 

zal ons waarschijnlijk nog veel meer duidelijk 

kunnen maken, In verband daarmede is de heer 

Elzinga van het Fries Museum thans met een 

klein archeologisch onderzoek begonnen,dat 

hopelijk te zijnder tijd door uitgebreider 

opgravingen zal worden gevolgd. 

Dokkum, 19 september 1973. W.T.Keune, 

 



  

  

HET KERKGEBODUW, 

Blijkens de kerkvoogdijrekeningen was de 

kerk van Anjum in het begin van de 17e eeuw 

danig aan restauratie toe,Waarschijnlíijk was 

er in de woelige jaren van de opkomst en con- 

solidatie van de hervorming weinig aan onder- 

houd van het gebouw gedaan. Helaas weten wij niet 

precies wat men rond 1616 allemaal aan de kerk 

heeft gedaan. Wel weten wij dat er een respec- 

tabele hoeveelheid steen aan te pas is gekomen, 

Elfduizend stenen-waarschijnlijk drielingen 

kwamen van het tichelwerk van baron Schwartzen- 

berg,de heer van Holdingastate,. De kerkvoogden 

betaalden daar een bedrag van drie caroliguldens 

per 1000 stuks voor. Dat wij nog in een tijd zijn 

waarin het materiaal beduidend duurder was dan 

het arbeidsloon blijkt wel uit de luttele bedra- 

gen van enkele stuivers,die met het transport en 

laden en lossen gemoeid waren, Behalve de stenen 

van de baron kocht men er ook in Dokkum en wel 

bij de weduwe van burgemeester Pieter Jans Vel- 

driel. Zij leverde 25000 stenen en 1000 klinkers 

voor goed 84 gulden.Bij die aantallen kwam nog 

een partij van 7000 stenen,die men voor 20 gul- 

dens en 6 stuivers had gekocht van Lijuppe 

Tijalles.  
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Naast deze gewone metselsteen hadden de kerk- 

voogden voor afwerking en versiering nog behoef te 

aan platen hardsteen en Bentheimer zandsteen,die 

zij bij Jelle Claeesz.," borger en de hardhouwer 

binnen Leeuwarden haalden.Het geheel werd verwerkt 

door de metselaar Harmen Sijoerds en zijn knecht, 

die er 10 goudguldens en 1 stuiver aan verdienden, 

Aan het dak is in die jaren niet veel gedaan, 

want dat was althans uiterlijk in vrij goede staat 

De kerkvoogden sloten in 1615 een onderhouds- 

contract met de Franeker leidekker Arian Cornelis, 

die verklaarde met hen overeengekomen te zijn" 

dat ick die kercke ende toorn samt die pilaren 

leideck,die nu guet en de met leijen gedeckt sijn, 

jaarlijks sal repareren ende leidicht holden," 

Voorlopig scheen er dus met het dak niets aan 

de hand te zijn,maar een kleine twintig jaren 

wist men wel beter.In 1632 stonden de kerkvoogden 

voor een niet geringe uitgaaf van ruim 250 guldens 

in twee gelijke termijnen te betalen an Philippus 

Douwes, ,leidekker te Bolsward," van't nieuwerck 

aan de kercke gemaeckt."De rekening uit dat jaar 

leert ons ook,dat een gedeelte van de kerk met 

pannen was gedekt,die men in 1635 voor 11 guldens 

en 6 stuivers van Sijtse Claessen had gekocht, 
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Waarschijnlijk is de kerk in 1615 slechts 

gedeeltelijk hersteld en is men in 1632 met het 

werk verder gegaan,want tussen 1631 en 16535 zijn 

er weer grote aantallen stenen gekocht en verwerkt 

in totaal zo'n 25000 stuks, Bovendien heeft men 

bij die gelegenheid de kerk voorzien van een 

nieuwe vloer,bestaande uit 2000 groene en gele 

estrikken,die nu nog voor een gedeelte onder het 

tegenwoordige koor aanwezig zijn. De tichelaar 

Sicke Tiercx heeft ze voor 50 guldens geleverd, 

Daarnaast is er nog het nodige timmermans- 

werk verricht en in 1637 kwam er letterlijk en 

figuurlijk met de aankoop van een slot op de kerk 

deur voor één gulden bij Tierck Willems, meester 

smid te Paesens,een einde aan de restauratie, 

Er volgen dan een aantal in financieel op- 

zicht rustige jaren totdat er in 1662 weer een 

dure en ingrijpende reparatie van het dak nodig 

bleek te zijn. Het bedrag van 147 guldens en 1 

stuiver,dat men aan Hendrick Wijnties te 

Groningen moest betalen voor 3000 leien en 1 lood 

nagels loog er niet om. De leidekker Jan Prul 

heeft het werk uitgevoerd voor een bedrag van 70 

guldens en 11 stuivers.Het is niet onmogelijk, 

dat de desolate toestand van het dak te wijten is 

geweest aan een zware storm,want wij weten uit de 

dijks- 

  

  

 



    

rekeningen,dat er in dat jaar ernstige be- 

schadiging van de dijken voorkwamen tenge- 

volge van stormvloeden, Twee jaar later 

heeft de wind kennelijk weer huisgehouden 

onder de leien op het dak, en werd Jan Prul 

opnieuw te hulp geroepen om voor 21 stuivers 

een gat dicht te maken en andere reparaties 

te verrichten. Men was nu een goede veertig 

jaren eigenlijk voortdurend aan het kerk- 

gebouw bezig geweest en in de jaren na 1664 

zag het er naar uit,‚dat men nu eindelijk het 

karwei afdoende had geklaard. Het wordt 

rustig in de rekeningen en voorlopig vinden 

wij slechts posten,die betrekking hebben op 

gewoon onderhoud, Erg lang heeft men zich 

echter niet mogen verheugen om het bezit van 

de vernieuwde trotse kerk van het grootste 

en belangrijkste dorp van Oostdongeradeel, 

In het najaar van 1681 sloeg het nood- 

lot toe.In de rekening van dat jaar staat 

in sobere woorden vermeld,dat'den 28 en 

November onse heerlijcke kercke ende toren 

tot Aenyum door een noord westen harde wer- 

felwindt ofte orcaen (is) verbrieselt ende 

gevallen tot onser allen groote droegheijt 

tussen twaalf ende een uir,soo dat de tooren 

ende de geheele kap langs de kerck tot op 
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het muerwerck geheel is afgebrooken ende ver- 

breekende de predikstoel geheel en het vier- 

kant met stoelen ende bancken,ja oock het 

schoone nieuw gemaeckte orgel.En sin oock 

veele huijsen geweldig beschadigt,ja ver- 

scheijden geheel del ende om geworpen, En 

alles in een ogenblick tijt geschiet," 

Het moet een zware plaatselijke wind- 

hoos zijn geweest,die deze ravage in Anjum 

heeft veroorzaakt, In de dijksrekeningen 

wordt er geen melding van gemaakt en Hesman, 

die in deze jaren zijn kroniek van Dokkum 

schreef en daarin tal van merkwaardige voor- 

vallen vermeldt,zwijgt er eveneens over, 

zodat wij kunnen aanemen,dat alleen het dorp 

Anjum bij die gelegenheid werd getroffen, 

Helaas weten wij vrijwel niets van het 

herstel want over de periode 1681 tot 1721 

ontbreken bladzijden uit het rekenboek, 

Het betrokken boek is enige tientallen 

jaren geleden in handen geweest van het 

zoontje van een van de toenmalige kerkvoog- 

den en het ventje heeft in deze eerbied- 

waardige foliant proeven van zijn pas ver- 

worven schrijfkunst gegeven,bij welke ge- 

legenheid ook verschillende bladen zijn uit- 

gescheurd, Wij kennen dus de dader,maar wij 

zullen zijn weleerwaarde de euveldaden uit 
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zijn vroege jeugd maar niet meer kwalijk nemen, 

Na dit uitstapje naar de moderne tijd terug 

naar het Anjum van 1681. Het heeft even geduurd 

eer men over de schrik heen was,maar in 1684 was 

het zover dat men het herstel van de kerk kon 

gaan aanbesteden, Het enige wat wij er van weten, 

dat die zitting plaats gehad heeft ten huize van 

de herbergier Broer Jacobs en dat er bij die ge- 

wichtige aangelegenheid voor 15 guldens en 10 

stuivers verteerd is, Uit de rekeningen van de 

jaren na 1721 weten wij,dat men na de ramp de 

leien op het dak vervangen heeft door gladde 

blauwe pannen, Rond 1740 begon men last te krijgen 

van verzakkingen aan de noordzijde van het gebouw, 

Door het plaatsen van negen nieuwe steun- 

beren werd getracht het euvel tegen te gaan. 

Op 27 Mei werd wegens '"tromslaan, bestellen 

der biljetten, strijkerverlaggelden en verteringen 

op de besteding der kerkpilaren" 9 guldens en 8 

stuivers betaald,Eelse Klases voerde het metsel- 

werk voor een bedrag van 210 guldens uit en Haije 

Eisma maakte voor 3 guldens en 12 stuivers zes 

stenen afdekplaten voor de beren en Harmen Lijes 

uit Dokkum leverde de resterende drie voor 1gulden 

en 6 stuivers. Achttien jaar later,‚in 1759 moest 

men nogmaals met de steunberen aan het werk. 

Een aantal werd Gosse Sijdses voor 56 guldens 

En 

vernieuwd,terwijl Eebe Johannes enige nieuwe 

beren vervaardigde,waarmee een bedrag van 120 

guldens gemoeid was.Het bleef sukkelen met de 

steunberen of pilaren,zoals men die toen noemde, 

Twee jaar later was het weer zo ver en ver- 

diende Klaas Feikes 55 guldens en 14 stuivers aan 

reparaties van de pilaren, Helaas ontbreekt het 

rekenboek over de periode van 1765 tot 1850, 

zodat wij over die belangrijke periode in het 

bestaan van het kerkgebouw vrijwel niets weten. 

Waarschijnlijk zijn in die tijd de houten 

schotten achter in de kerk geplaatst, Het zijn 

merkwaardige panelen,die kennelijk uit een groot 

en deftig huis afkomstig zijn. 

Wij weten,dat Holdingastate in 1851 aan de 

gebroeders Sonnema,winkelier en timmerman in 

Anjum voor afbraak werd verkocht.De veronder- 

stelling ligt voor de hand,maar een afdoende 

bewijs daarvoor is- nog- niet te leveren. 

Veel bijzonders gebeurde aan het gebouw in 

de tweede helft van de 19e eeuw niet,tot zich in 

1887 een scheuring in de gemeente voltrok, 

De kerk was enige jaren in handen van de 

nieuwe gereformeerde gemeente,maar in 1891 kwam 

men tot overeenstemming en bouwden de gerefor- 

meerden een eigen kerkgebouw, Voor de danig ge- 

slonken hervormde gemeente was het gebouw nu 
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rijkelijk groot geworden en daarom werd in 1893 

door een hoog houten schot het kooreinde van het 

schip gescheiden.In 1910 werd de kerk van binnen 

grondig onder handen genomen,bij welke gelegenheid 

ook de grafkelder van Holdingastate voor de preek- 

stoel schoongemaakt werd door het verwijderen van 

nog aanwezige kisten en het plaatsen van overge- 

bleven beenderen in een nieuwe stenen bak. 

Tenslotte zij nog vermeld dat de kerk in 

1925 door J. Mosselman van electrisch licht werd 

voorzien, 

EET INTERIEUR. 

De eerste gegevens,die wij in de 

rekeningen betreffende het interieur van de 

kerk tegenkomen,stammen uit het jaar 1616, 

toen Albert Doeckes drie goudguldens verdiende" 

van ses daegen arbijtsloon van eenighe nije 

bancken met sijn knecht," Het was een dorstig 

karwei,want in de rekening van hetzelfde jaar 

komt een bedrag voor,dat aan de brouwer Jeppe 

Peters is betaald voor bier,dat de timmerlieden 

en metselaars genoten hadden bij hun werk aan 

de banken in de kerk, De kerk zag er van binnen 

in die dagen enigszins anders uit dan nu, 

Het schot tussen koor en schip ont- 

brak en de preekstoel bevond zich tegen de zuider- 

muur,mogelijk ongeveer op de hoogte waar zich nu 

de eerste banken bevinden,Iets verderop ter 

plaatse van het blinde stuk muur tussen twee 

ramen bevond zich een uitbouwtje de consistorie- 

kamer.,Wij kunnen dat opmaken uit een rekening 

uit 1626 betreffende de koop van een graf door 

Ds. Hilarius Sibrandi. In het contractje staat 

vermeld,dat men hem" heeft gegunt seecker leger- 

steede ofte begraefplaetse in onse kercke ten  
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voeten ende van wijien Epo Barels begraefplaets 

van ' suiden begoinen van het consistorij- 

kamercke tot die noorderbancken toe," 

De houten achterpartij onder het orgel be- 

stond evenmin. De stenen muur,‚die de kerk van 

de toren scheidt vormde de achterwand van de 

kerkzaal. Toen men in 1666 besloot de kerk van 

een orgel te voorzien bepaalde men dat het instru- 

ment geplaatst zou worden op een op vier houten 

kolommen rustende galerij.Er onder kwamen nieuwe 

banken,die door Jacob Cornelis "kistmaker ver- 

vaardigd werden,die vok zorgde voor een nieuwe 

trap naar de orgelgalerij. De gelegenheid van het 

plaatsen van het orgel hebben de kerkvoogden aan- 

gegrepen om de hele kerk te verfraaien, 

Zo werd er voor 52 guldens en 4 stuivers van 

Livius Holtecper hout gekocht voor een lambri- 

zering langs de wanden. De in 1631 voor 212 

guldens door Johannes kistmaker gemaakte consi- 

storiebanken werden door Jacob Cornelis vernieuwd. 

Zoals reeds werd opgemerkt weten wij niet, 

wat men na de ramp van 1681 precies in de kerk 

heeft gedaan, Waarschijnlijk heeft men toen de 

tegenwoordige preekstoel laten maken, Het uitge- 

bouwde consistoriekamertje in de zuidmuur is bij 

die gelegenheid waarschijnlijk verdwenen en het 

kan zijn,dat de nieuwe preekstoel op de plaats, 

heeft gestaan,waar men ter afsluiting een nieuw 

_ 11 

stuk heeft ingemetseld, De ijzeren muurankers 

op. die plek zouden in die richting kunnen 

wijzen. Wel weten wij iets over de kleur van 

het meubilair.In 1684 is er aan Hendrick Douwes, 

"meester glaesmaker tot Doccum,'" betaald 55 gul- 

dens en 20 stuivers wegens het verven en ver- 

gulden in de kerk, Het toen aangebrachte goud 

is bij de tegenwoordige kerkeraadsbank onder de 

tegenwoordig groene kleur teruggevonden. 

Toen men in 1741 geld moest uitgeven om 

de muren van de kerk te steunen heeft men ook 

weer iets aan het interieur gedaan, De preek- 

stoel werd voorzien van een stander en een knop, 

die men elders - waar weten wij niet - heeft 

laten maken, Wel is bekend,dat de kerkvoogden 

aan vracht daarvoor aan de schipper 5 stuivers 

en 18 penningen hebben moeten betalen, 

Ook werden er toen enige nieuwe banken 

gemaakt en een nieuwe lambrizering aan de zuid- 

kant,welk werk Jan Pouwels en Eeke Johannes 

voor een bedrag van 57 guldens en 15 stuivers 

voor hun rekening namen, De bancken werden van 

knoppen voorzien,die door Foppe Sipkes voor 

vier guldens vervaardigd werden, Voor de ver- 

lichting zorgden twee lantaarns,‚die in 17553 

door Sjouke Neuteboom uit Leeuwarden voor 10 

guldens geleverd werden ‚welk tweetal een jaar 

later met een door Rinse van Helderen voor 4  
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guldens en 16 stuivers vervaardigd exemplaar 

werd uitgebreid, Daarnaast had men de beschikking 

over een aantal kandelaars,waarvan wij weten, | 

dat die in 1760 door Fetse Jacobs geschuurd wer- 

den,‚die daarvoor een jaarloon van 1 gulden en 

4 stuivers ontving. Voor de bediening van de 

doop had men in 1728 van Sijberen Ligt twee geel- 

koperen doopbekkens gekocht.De oude exemplaren 

zijn mogelijk bij de ramp van 1681 verdwenen. 

De tegenwoordige Avondmaalsbeker stamt uit 

het jaar 1631 en is geschonken door Georg, 

Vrijheer van Schwartzenberg en diens vrouw 

Doedt van Holdinga. De schenkingsakte werd in 

het rekenboek van de kerkvoogdij ingeschreven 

en daaruit blijkt,dat de beker bij overlijden 

of verhuizen van de predikant weer op Holdinga- 

state moest worden ingeleverd,waarna het de 

eigenaar van de state vrij zou staan om die 

beker aan de nieuwe predikant ter hand te 

stellen of niet, Het interieur van de kerk is 

in grote lijnen ongewijzigd gebleven tot 1910 

toen de preekstoel van de zuidmuur werd ver- 

wijderd om geplaatst te worden tegen het houten 

schof dat sinds 1893 kerk en koor van elkaar 4 

scheidde, Daardoor moet er ook een nieuwe op- 

stelling van de banken worden gemaakt en die is 

sinds die tijd ongewijzigd gebleven, 
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HET ORGEL. 

In 1666 was het kerkgebouw weer geheel 

in goede staat,zoals wij in een vorig hoofdstuk 

gezien hebben, Eén ding ontbrak er nog en dat 

was een orgel,wat toch wel tot de uitrusting 

van een grote kerk behoorde en overeen kwam 

met de status van Anjum,het grootste dorp van 

de grietenij Oostdongeradeel en woonplaats van 

de vrijheren van Schwartzenberg thoe Hohen- 

landsberg. Take Jelles ging namens de kerkvoog- 

dij praten met de bekende orgelmakers Bader, 

Een van hen,Conradus,vond hij bereid om 

de opdracht te aanvaarden, Hij kreeg een voor- 

schot van 1357 gulden en toog aan het werk om 

een ontwerp te maken. De orgeladviseur,die 

heden ten dage namens de opdrachtgevers tekening 

en werk controleert,kende men toen ook al, 

Voor Anjum trad als zodanig in 1666 op 

de Leeuwarder organist Jan Bentingh,die voor 

zijn moeite een honorarium van 7 guldens en 10 

stuivers ontving.Op 2 April 1667 was men zover, 

dat het contract getekend kon worden en inge- 

schreven in het kerkboek. Namens de kerkvoogdij 

van Anjum tekende Georg Wilco, Vrijheer toe 

schwartzenberg,grietman van Oostdongeradeel.  
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Voorts staan onder het stuk de namen van de 

orgelmaker Conradus Bader en de adviseur Jan 

Bentingh. Bader nam aan om voor een bedrag van 

2500 guldens,1 rosenobel en" een vereeringe voor 

zijn huisvrouw!" het orgel te bouwen, 

Het werk zou een jaar in beslag mogen nemen, 

De betaling zou in drie termijnen geschieden 

en bovendien zouden de kerkvoogden Bader verblijf- 

kosten betalen. Behalve het instrument zelf zou 

ook de orgelkast,te vervaardigen van eikenhout, 

voor rekening van de orgelmaker komen, De op vier- 

houten kolommen rustende galerij zou'comen tot 

laste van Zijn Ed. Gestr. als kerckvoochd." 

Take Jelles zou voor onderdak voor de orgel- 

bouwer zorgen en hij vond dat bij Beugman voor 

de civile som van 5 guldens, Op de aankomst van 

Bader met zijn materiaal zal wel een stevig glas 

gedronken zijn,want de rekening vermeldt een post 

van 7 guldens en 11 stuivers" van verteringe ge- 

daen op d'aenkomst van de orgelmaker met zijn 

goederen. Het werk vlotte voorspoedig en op 30 

november vierde men een bescheiden feestje ter 

gelegenheid van het gereedkomen van de orgelkast. 

Take Jelles was daarbij ook weer van de par- 

tij en de kerkvoogdijkas werd 4 guldens en 16 

stuivers lichter. 
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Helaas bleef de voorspoed niet duren en 

Bader werd ernstig ziek,Hij overleed in januari 

1668 en werd onder de in aanbouw zijnde orgel- 

galerij begraven,waar de grafsteen,die de kerk- 

voogden voor 6 guldens en 19 stuivers hebben ge- 

koeht,nu nog te zien is.Wilco Sippes belastte 

zich met het afwikkelen van Bader nalatenschap 

en ontving daarvoor uit de kerkekas 3 guldens en 

15 stuivers.Het werk moest doorgaan en men had 

het geluk de orgelbouwer Harmen Jans uit Berlikum 

bereid en in staat te vinden om het werk te vol- 

tooien. In de op 1 februari 1668 opgemaakte 

overeenkomst verklaarde deze'"met d'Heere Griet- 

man Schwartsenberch,kerkvoochd tot Aengum,ge- 

accordeert te zijn aengaende 't opmacken van 't 

orgel.bij wijlen Bader onvolmaect door d'Doot 

nagelaeten,'De aannemingssom bleef gelijk,2500 

guldenswaarvan er reeds 1033 aan Bader betaald 

waren, Het restant zou aan Harmen Jans worden 

uitgekeerd onder voorwaarde,dat hij daarvan 50 

guldens zou afstaan aan de weduwe van zijn voor- 

ganger.Harmen Jans werd ingekwartierd bij Take 

Jeppema en hij ging aan het werk,daarbij op zijn 

tijd genietend van de door Lieske Pijters ge- 

bakken beschuiten.De meester en zijn knechts 

waren goede eters,want dit gebak kwam de kerk- 

voogden maar liefst op 64 guldens te staan. 

Het werk vlotte gestaag en op 17 augustus    
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1669 verschenen twee organisten uit Leeuwarden 

met hun Dokkumer Collega om het nu gereed zijnde 

orgel te inspecteren. De twee grote stadsorganis- 

ten ontvingen daarvoor een honorarium van ieder 

3 ducatons,terwijl de man uit Dokkum het met 

twee moest doen, Het feest,dat er bij die gelegen- 

heid gevierd werd,zal er wel niet minder om zijn 

geweest, Op 20 augustus werden er 44 guldens en 

5 stuivers betaald voor eten,‚slapen,uitdrinken 

van een tonne Hollands bier ende voorts van ver- 

dere verteringe over 't opnemen van orgel." 

Het orgel was nu helemaal klaar en men 

hoefde niet ver te zoeken om daarvoor een be- 

speler te vinden, De schoolmeester Joucke- 

Broeckema nam voor een salaris van 56 guldens 

en 7 stuivers de functie van organist op zich. 

Een wat bescheidener maar noodzakelijke rol 

werd toebedeeld aan Foppe Harmens,die als"puis- 

tertreder'"het instrument tijdens het spelen van 

de onmisbare lucht voorzag. Merkwaardigerwijs 

betekende het gebruik van het orgel in de ere- 

dienst niet het einde van de carriére van 

Gosling Pieters als voorzanger. Hij heeft nog 

tot op vrij hoge leeftijd met zijn machtig stem- 

geluid de zingende schare in de Anjumer kerk 

aangevoerd, Wij kunnen ons indenken hoe trots de 

hele dorpsgemeenschap op het kostelijk bezit van 

een orgel moet zijn geweest en wij kunnen ons 
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daarom evenzo de droefheid en ontsteltenis voor- 

stellen,die er heerste toen het fraaie instru- 

ment bij de ramp van 1681 vrijwel geheel ver- 

loren ging. Gelukkig liet Wilco van Holdinga, 

baron toe Schwartsenberg,die toen'"in zijn jonge 

jaren was,'"zich van zijn beste kant zien door 

een bedrag van 500 guldens beschikbaar te stellen 

"toteen vereeringe tot wederopbouw van't orgel." 

Harmen Jans,‚die het instrument sinds 1669 

had onderhouden en verzorgd belastte zich met de 

restauratie. Hij bracht die in 1686 tot een goed 

einde en dat betekende voor hem tevens zijn laat- 

ste werk. Hij moet kort na de oplevering van het 

instrument overleden zijn,want de hem toekomende 

laatste termijn van 26 guldens en 16 stuivers 

werd in genoemd jaar aan zijn zoon Jan Harmens 

uitbetaald.Hij nam ook het onderhoud van het 

orgel van zijn overleden vader over en verrichtte 

die taak tot 1721 toen orgelmaker Johannes. 

Radeker die taak van hem overnam. 

Nadat deze in 1724 een mankement aan de 

luchtinstallatie had verholpen voorzag hij een 

jaar later het instrument van een nieuwe lade 

en breidde hij het uit met een nieuw register," 

zijnde een trompet uit 8 voet in 't manuaal, 

De som van 115 guldens en 24 stuivers die 

daarmee gemoeid was hadden de kerkvoogden gaarne 

voor deze vervolmaking van hun orgel over.  
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Misschien is ook het verdwijnen van het so- 

nore stemgeluid van Gosling Pieters,die in 1722 

zijn taak als voorzanger beëindigde,daarop ook 

wel van invloed geweest. Na Radeker is het onder- 

houd van het orgel in handen geweest van Formstra 

en Magiel Swartsburg,de bouwer van het orgel van 

Morra.In 1749 was het instrument aan een grote 

reparatie toe,die werd uitgevoerd door de bekende 

orgelbouwer, A‚M.Hinsz. Hij vroeg 550 guldens 

voor zijn werk,maar de Anjumer gemeente kreeg 

dan ook waar voor zijn geld.Op eigen initiatief 

vervaardigde hij een nieuw register "namelijk 

een floit 2 voet met een nieuw pedaal aangehegt, 

waardoor het orgel nog veel verbeterd is," zo 

staat er in de rekening te lezen, Uit dankbaar- 

heid vereerde men hem boven het overeengekomen 

bedrag nog 5 gouden ducaten,Na Anthoni Hinsz 

hebben o.m. F.Sniger,Geert Pieters Dik en W. 

Hardorff het onderhoud van het instrument voor 

hun rekening genomen,Laatstgenoemde zag er na 

een reparatie in 1872 kennelijk weinig heil meer 

in en de daaraan bestede 401 gulden bleek goed 

geld naar kwaad geld gooien te zijn. 

Men besloot daarom tot aankoop van een nieuw 

orgel over te gaan,dat zou worden gebouwd door de 

Leeuwarder orgelbouwer van Dam.Het oude instrument 

wist men voor 140 gulden over te doen aan de kerk- 

voogden van Lioessens.Deze opbrengst van de ver- 
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gane glorie was een kleine tegemoetkoming in | 

het bedrag van 4580 gulden,die men voor het 

werk van van Dam kwijt was. Op 16 februari 

1875 werd het instrument tijdens een fees- n
e
 

telijke dienst voor het eerst bespeeld en 

sindsdien heeft het tot op de huidige dag 

trouw de gemeentezang begeleid. 

  het „honnegat ” 

NED HERV. KERK 

ANJIJM 
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KLOKKEN EN UURWER  K, 

De anjumer toren droeg vanouds twee klok- 

ken,een grote en een kleine, Uit welke tijd die 

stammen,weten wij niet,wel is ons bekend dat de 

grote klok in het begin van de 17e eeuw in der- 

mate desolate toestand verkeerde,dat men in 1616 

besloot die te laten vergieten, Men had daarvoor 

eigenlijk geen geld genoeg en de kerkvoogden 

hebben dan ook de nodige penningen op rente 

moeten lenen. De gemeenteleden lieten hen niet 

in de steek en Jeldert Ripckes,Oentie Rommerts 

en acht anderen verschaften de kerk in korte 

tijd samen een lening van 902 guldens, 

De kerkvoogden hadden reeds contact gehad 

met de bekende klokkengieter Francois Sijmon, 

maar dat heeft niet tot een opdracht voor het 

vervaardigen van de nieuwe klok geleid, Op 15 

juni 1618 reisden de kerkvoogden naar Leeuwar- 

den om!" de cloeckgieter te spreken,met hem te 

handelen om de groote clock te doen vergieten," 

Douwe Tialles en zijn mede-kerkvoogd ver- 

teerden bij die gelegenheid ieder 2 guldens. 

Het was Hans Falck van Nuerenberg,die de 

Anjumer toren weer zou laten zingen. Misschien 
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was zijn naam voor de administrerend kerkvoogd 

wat moeilijk om te schrijven of men heeft hem 

een bijnaam gegeven,want in het kerkboek komt 

hij voor als meester Hans Falck van Trurenberg. 

Merkwaardig is,dat er met hem geen schrif- 

telijke overeenkomst werd gesloten,maar op 29 

augustus 1618 zijn alle ingezetenen van Anjum 

bijeen geroepen'om te aanhoren het relaes en 

accoort tusschen de clockgeeter en de kerck- 

fooehden,'" Men liet er nu geen gras meer over 

groeien en werd met de klokgieter afgesproken, 

wanneer het vergieten van de klok plaats zou 

vinden. De timmerman Albert Doeckes haalde de 

klok uit de toren en vervoerde hem naar Leeuwar- 

den. De predikant en beide kerkvoogden reisden 

in het schip met zijn kostbare lading mee, 

In 1619 was het karwei van het omsmelten 

van de oude klok in een gloednieuwe voltooid, 

Dat de inwendige mens bij dat karwei niet 

vergeten was blijkt uit een rekening van 51 

guldens,die aan de Leeuwarder herbergier Gaebe 

Gerlffsz. betaald werden'van verteringe bij de 

kerkfoochden,bij ytlicke ingesetenen ende bij 

de clockgeeter met zijn knechten verteert," 

Albert Doeckes haalde met zijn mensen de 

klok terug naar Anjum en hing hem op zijn oude 

plaats, Op 2 november was eindelijk alles ge- 

reed en van vreugde werd de nieuwe klok de ge- 

{ 
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hele dag geluid,Om alle moeilijkheden te voor- 

komen schreef de administrateur in het kerkboek, 

dat eén en ander geschiedde "met consent van de 

ingezetenen," Iedereen was het er dus mee eens 

geweest en niemand kon zich achteraf beklagen 

over geluidshinder,Zes mannen waren er nodig om 

te zorgen,‚dat het geluid van de klok op die dag 

geen ogenblik verstomde en ieder van hen ontving 

daarvoor een vergoeding van 7 stuivers. 

In het brons van de klok zijn de namen en 

wapens van Gheorg Vrijheer van Schwartzenborg, 

Ernst van Aijlva,gedeputeerde staet van Frys- 

landt,grietman over Dongerdeel oestersijde der 

Paesens ‚Hilarius Sibrandií pastor in Aengjum, 

Dowe Tialles kerckvooghet,Luw Alberts kerck- ende 

zijlvooghet van IJsmazijl, Dr, Regn. Bras en 

Dr. Eleko Heijmans vereeuwigd, Gelukkig heeft 

deze klok de oorlogsjaren heelhuids doorstaan 

en vormt nog steeds een sieraad van kerk en 

toren. Werd de grote klok vergoten ter gelegen- 

heid van de restauratie van het begin van de 17e 

eeuw,een tweede kerkherstel in 1741 leidde tot 

de aanschaf van een tweede kleinere luidklok in 

de toren.Na een grondige aanpak van de toren in 

1740,wat o,m, Jan Paulus aan arbeidsloon de som 

van 78 guldens opbracht,begsloot men in 1742 aan 

de klokgieter Jan Borchardt uit Groningen op- 

dracht te geven de kleine klok te vergieten. 
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Voor 354 guldens en 6 stuivers leverde 

Borchardt een gloednieuwe,1264 pond wegende klok, 

Het bedrag was als volgt samengesteld:"Wegens 

het vergieten ieder pond 4 stuivers,bedraagt 240 

car.gld. Nog wegens 59 pond zwaarder gewicht, 

het pond 40 stuivers bedraagt 41 car.gld, en zes 

stuivers. Nog wegens 4 metalen pannen zwaar 96 

pond,het pond 50 st. bedraagt 72 car‚gld, 

Dus te samen 354 car.gld. en 6 stuivers," 

Sijmon Reinders bracht voor 8 guldens de oude 

klok van Anjum naar Groningen en haalde in het 

najaar 1742 de nieuwe klok weer terug. Met het 

weer op zijn plaats in de toren hangen was een 

som van 40 guldens, 19 stuivers en 12 penningen 

gemoeid, De kleine klok draagt de namen en de 

wapens van Petrus Hofstede,predikant te Anjum, 

Ids Jacobs,bizitter van Oostdongerdeel en kerk- 

voogd te Anjum, Taeke Jans, kerkvoogd te Anjum, 

de Hoog Wel Geb, Heer Jarich Georgh van Burmania, 

grietman over Oostdongerdeel en de Hoog Wel Geb. 

Vrouwe Helana Maria van Goslinga,sin huisvrouw," 

Helaas heeft deze klok de oorlog niet over- 

leefd en viel ten offer aan de klokkenroof door 

de Duitse bezetters, Van het uurwerk in de An- 

jumer toren weten wij betrekkelijk weinig, 

In 1628 was er in ieder geval één aanwezig, 

want dan vinden wij in de rekeningen een post 

van 26 guldens en 10 stuivers voor Philippus  
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Douwes! voor dat hij twee nieuwe compassen off te 

verwijsers aen de thoorn gelevert heeft," 

In 1637 heeft Gerrijt Botes'"uhrwerckmacker 
binnen Docoum voor 70 guldens het uurwerk in de 

Anjumer toren grondig nagezien en gerepareerd, 

Hij heeft zijn werk kennelijk goed gedaan, 
want wij vinden pas in 1660 weer een reparatie 

van het uurwerk,ditmaal verricht door Barthold 
Emmerich, Ruim twintig jaar later kwam Jan Sijbe 
Johannis meester smid te Paesens er aan te pas 
om de wijzers te herstellen. In 1728 werden die 
wijzers door Gabriël Doedes geverfd en verguld, 
geheel in de geest van die tijd. Een grote 

reparatie vond in 1728 plaats. Geert Lieuwes 

verdiende 1353 guldens en 5 stuivers aan het kar- 

wei. De klok was beslist van goed en degelijk 
materiaal,want tot het einde van de 18e eeuw 
vinden wij verder geen grote reparaties meer ver- 
meld. In de Franse tijd werd de toren van An jum 
evenals overal elders in Nederland eigendom van 
de burgerlijke gemeente en vanaf die tijd ver- 
dween die met klokken en uurwerk uit de kerk- 
boeken.  


