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1. Inleiding

Beetgum

Kussentje met borduurwerk op de
predikantszitplaats in de kansel

Wie de kanseltrap in de kerk van Beetgum
beklimt en de kanseldeur opent, zal op het
zitbankje voor de predikant een zwartfluwelen
kussentje ontdekken. Het is versierd met franje
van zilverdraad en daar waar de predikant
pleegt te gaan zitten tijdens de weinige mo-
menten in de kerkdienst dat hij zwijgt, is

eveneens met zilverdraad deze tekst gebor-
duurd: 'Och, of ik iemand hadde, die mij
hoorde! (Job 31, 35)'.

Over de predikanten die eeuwenlang des
zondags de Friese kansels beklommen zullen
wij hier niet schfrjven en evenmin over de
verzuchtingen die zij geslaakt zullen hebben,
wanneer zij moesten preken voor een weinig
talrijke of weinig aandachtige schare toehoor-
ders. Wij willen hierna iets meedelen over de
kansels van waaraf zij preekten en over de
talrijke merkwaardigheden die zích daar op,
aan en in bevinden en waarvan het bovenge-
noemde borduursel er een is.

De kansels in Friese kerken onderscheiden zich
niet in bijzondere mate van die in kerken in
andere provincies en zeker niet van die in
Groninger en Drentse kerken, zij het dat in
Friesland wel meer kansels met bijbelse en
symbolische voorstellingen voorkomen dan el-

ders. Opvallend is het grote aaotal oude kan-
sels dat bewaard bleef. Dat er zo veel oude
kansels zijn, vloeit voort uit de omstandigheid
dat er in Friesland ook een groot aantal
kerkgebouwen te vinden is. In de loop der
eeuwen zijn er wel verschillende oude kerkge-
bouwen verdwenen, maar oorspronkelijk telde
Friesland 365 kerkdorpen.* Dan waren er nog
de parochie- en kloosterkerken in de steden en
later de kerkgebouwen van Doopsgezinden,
Lutheranen en Roomskatholieken. Al deze
kerken hadden een kansel.

Voor het verzamelen van gegevens over Friese
kansels zijn alle kerkgebouwen in Friesland
bezocht, maar het is in het kader van deze
publikatie onmogelijk, alle kansels uitvoerig te
bespreken en bijvoorbeeld het relevante ar-
chiefmateriaal over hun vervaardiging en over
ambachtslieden en kunstenaars die er aan
werkten, op te nemen. We zullen in enkele
hoofdstukjes schrijven over de ontstaans- en
ontwikkelingsgeschiedenis van de kansels, over
hun plaats in de Friese kerkgebouwen, hun
vervaardigers, hun vorm, versieringen en
merkwaardigheden en tenslotte zullen we een
beschrijving geven van de meest belangrijke
exemplaren en de daarop aangebrachte orna-
menten, symbolen, allegorische en bijbelse
voorstellingen.

Enkele Friese kansels zijn erg bekend. We
denken aan die in de kerken van Bolsward en
Workum. Ten onrechte zijn andere kansels
geheel onbekend gebleven. In vele kleine
dorpskerken zijn bijTonder fraaie exemplaren
te bewonderen. Daf deze publikatie er toe
mag bijdragen, dat ze de verdiende bekend-
heid krijgen.

Nijland, najaar 1980

x Duidelijkheidshalve zijn van nu gecombineerde
dorpen, zoals Damwoude (Akkerwoude,
Dantumawoude, Murmerwoude) en Wijnjewoude
(Duurswoude en Wijnjeterp) de eerdere
afzonderlijke namen gehandhaafd.
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2. Het ontstaan van de kansel

De kansel dient als plaats in de kerkruimte,
die in het bijzonder bestemd is voor de pre-
diking, de verkondiging. van het woord Gods.
In de vroeg-christelijke gemeente werd gepre-
dikt vanaf de kathedra, de zetel van de bis-
schop, of vanaf de ambo, de lessenaar van
waaraf de schriftlezingen plaats vonden. Het
zou evenwel niet juist zijn, kathedra en ambo
als voorlopers van de kansel âan te merken.
De kansel of preekstoel heeft een geheel eigen
ontstaansgeschiedenis gehad en een eigen
ontwikkeling doorgemaakt. Htj dankt zrjn
plaats in de kerkruimte aar. de bedelorden.

kerken hebben. Toen zij evenwel bij de uit-
oefening van hun werkzaamheden tegenwer-
king ondervonden van de wereldgeestelijken,
wilden zij reeds spoedig eigen ruimten hebben.
Niet lang na de dood van Franciscus van As-
sisi bouwden ze hun eerste kapellen. Later
ontstonden grotere kerkgebouwen en daarin
kreeg de kansel een eigen plaats.
In het midden van de l4de eeuw begonnen de
wereldgeestelijken onder invloed van de acti-
viteiten van de bedelorden meer aandacht te
besteden aan de prediking tijdens de misvie-
ring en toen duurde het niet lang meer, of de
eerste kansels verschenen ook in hun kerkge-
bouwen, eerst in transportabele vorm. en ge-
maakt van hout, aan het eind der Middel-
eeuwen evenwel als vast onderdeel van het
kerkmeubilair en dan ook wel vervaardigd van
steen.

De kansel, die zün vaste plaats in het
Roomskatholieke kerkgebouw reeds voor de
Reformatie had gekregen, behield die daarna
ook in de gebouwen van de Reformatorische
kerken. In de Lutherse kerkgebouwen bleef hij
in gebruik voor de prediking en in verband
daarmee voor het lezen van de tekst voor de
prediking, de kanselgroet en kanselzegen en
dikwijls nog voor een kort kanselgebed en het
lezen van de afkondigingen. In de Lutherse
kerken van Württemberg en in de Gerefor-
meerde kerken ontstond het gebruik, dat de
voorganger tijdens de gehele dienst op de
kansel staat. Hier werd de kansel het enige
liturgische centrum en de prediking tot
hoofdbestanddeel vtrn de eredienst.

Het hiervoor steeds gebruikte woord kansel
voor preekstoel is afgeleid van het Latijnse
Cancellus, de benaming voor het hekwerk tus-
sen schip en koor, waartegen in de vroeg-
Christelijke kerkgebouwen de ambo geplaatst
was en van waaraf toen gepredikt werd.

Voor het optreden van de bedelorden vond de
prediking slechts plaats bij de zondagse mis.
De grote prediker van de Middeleeuwen,
Bernhard van Clairvaux, maakte de prediking
los van de mis. Hij begon in de open lucht te
prediken om de mensen op te roepen ter
kruisvaart en tot het ondersteunen van kruis-
vaarders door gebed en gaven. Een kleine
honderd jaar na Bernhards optreden was het
al gebruikelijk, dat leden van de predikorden
in de open lucht hun predikaties hielden. Paus
Honorius III beval Tn 1220/1221 de gehele
geestelijkheid de bedelorden te ondersteunen
en hun de kerken ter beschikking te stellen
voor het houden van predikaties, maar de
pauselijke bevelen werden door de wereld-
geestelijken bijna nergens opgevolgd en de
bedelorden bleven hun predikaties in de open
lucht houden.

Voor het houden van hun predikaties hadden
de monniken een plaats nodig van waaraf zíj
de dikwijls talrijke toehoorders konden toe-
spreken. Zij gingen gebruik maken van houten
verplaatsbare platvormen of podia, rustend op
eenvoudige kolommen of op een hoge sokkel.
Zo ontstond de kansel, het nu bij alle kerke-
lijke gemeenschappen zo wezenlijke onderdeel
van het kerkinterieur, buiten de traditie van
de kerkinrichting om.

Volgens hun oorspronkelijke regels mochten
de bedelorden geen vaste woonplaats of eigen
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3. De plaats van de kansel in het kerkgebouw

De bedelorden gaven de kansel in hun kerk-
gebouwen een zodanige plaats, dat zich daar
rondom een grote mensenmenigte kon verza-
melen. Die plaats was in het midden of iets
naar het oosten tegen de zuidmuur van het
kerkgebouw of in een grotere kerk tegen een

pilaar aan de zuidzijde.
In de kerkgebouwen waren nog geen vaste
zitplaatsen. Het kerkvolk, dat ziah tijdens het
grootste deel van de misdienst richtte naar het
altaar aan de oostzijde van het kerkgebouw,
kon zich bij de prediking rond de kansel
scharen.

Toen de kansel zijn intrede deed in de kerken
van de wereldgeestelijken, werd hij ook daarin
aan de zuidzijde geplaatst. Door de kansel aan
die zijde te plaatsen werd aangesloten bij een
oude traditie: de zuidzijde was de epistelzijde.
Hier werden de lezingen uit de brieven ge-
houden en deze brieven of epistels werden

beschouwd als verklaringen van het evangelie.
In de oud-Christelijke kerk werd ook vanaf de
epistelambo aan de zuidzijde van de basiliek
gepredikt.

In de Friese kerkgebouwen waren de kansels
voor de Reformatie ook tegen de zuidmuur
geplaatst, meestal niet in het midden, maar
iets naar de altaarzijde in het oosten. Na de
Reformatie hebben ze aanvankelijk waar-
schijnlijk alle hun vaste plaats behouden.
Rondom de kansels kwam geleidelijk een
aa¡ta| vaste zitplaatsen tot stand, soms al in
de 16de eeuw (zie bijvoorbeeld de kerkinte-
rieurs van Huizum, Jelsum, Schraard en
Wester Nijkerk), maar meestal in de 17de en

Kìmsuerd
Het kerkinterieur met koorhek, gezien naar het
oosten
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l8de eeuw. Er ontstond een typisch protes-
tantse kerkinrichting met de kansel en daar
omheen een doophek tegen de zuidmuur, open
vrouwenbanken dwars op de zuidmuur, ge-
sloten mannenbanken langs de noordmuur en
ook tegen de noordmuur een herenbank of
zells meer van die banken.

Het altaar verdween na de Reformatie uit het
koor. Sommige kerken hadden toen reeds een
doksaal of koorhek, dat bleef dienen als af-
sluiting van het koor, dat dan meestal verviel
tot bergruimte. Dergelijke koorsluitingen zijn
in latere tijd wel vernieuwd en soms werd ook
een nieuwe afsluiting gemaakt. In Oosterend
bleef een 16de-eeuws doksaal bewaard en in

Mantgum
Het kerkinterieur met complete meubilering uit
1781, gezien naar het oosten

Workum fragmenten van een koorhek uit
1569. In de kerk van Kimswerd bevindt zich
een fraaie koorafsluiting van na de Reforma-
tie. Van de kerk van Ee is bekend, dat zich
daarin nog in de l8e eeuw een mooi gesneden
koorhek bevond en kerken als die in Ooster-
bierum, Sexbierum en Nijland behielden een
dergelijk hek tot in de l9de eeuw'. In enkele
kerkgebouwen werd in de koorruimte een
grafmonument opgericht voor een plaatselijke
grootheid, bijvoorbeeld in Wyckel, Dongium,
Oldeboorn, Ysbrechtum, Harich en Hichtum.
Meestal werden in de koorruimte mansban-
ken, kerkvoogdenbanken of herenbanken ge-
plaatst. Die waren gericht naar de kansel.

We kennen in Friesland nog tal van kerken
met een gave traditionele protestantse inrich-
ting, zoals die hierboven beschreven werd. Als
voorbeelden van kerken met een dergelijke
inrichting noemen we die te Achlum, Beers,
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I4/eidum L
Het kerkinterieur met gave, traditionele
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Burgwerd, Dronrijp, Hallum, Kimswerd,
Mantgum, Oosterbierum, Oosterìittens, Oud-
kerk, Weidum, Wieuwerd en Wommels. In al
deze kerkinterieurs vormt de kansel het cen-
trale punt.
Een enkele keer is een archiefgegeven te vin-
den, dat er op wijst dat al het kerkmeubilair
als geheel ontworpen werd. Zo werd de
Leeuwarder timmerman-bouwmeester Claas
Bockes Balck op 15 februari 1725 door cle
Burgwerder kerkvoogden J 2l-0-0 betaald.
"soo voor 't maaken van 't bestek en afteke-
ninge van 't Nieuwe binnenwerck, eenige
reisen, het opneemen van 't werck en het doen
der taxatie van 't extraordinaris buitenwerck".
In het Schwarzenbergarchief zijn ontwerpte-
keningen bewaard gebleven van een preek-
stoel, herenbank en gewone banken en lam-
brizeringen. Ze betreffen waarschijnlijk de
kerk.van Beetgum.
In veel Friese kerkgebouwen treffen we
tegenwoordig een opstelling van het kerk-
meubilair aan, waarbij de kansel aan de
oostzijde in de koorsluiting is geplaatst en alle
banken daar naar toe zijn gericht. Ze zijn dan
dwars op de noord- en zuidmuur gezet.
Hoogstens zijn de zitplaatsen van de leden
van de kerkeraad en de herenbanken parallel
âan de kerkmuren geplaatst. Dergelijke meu-
bilair-opstellingen zien we bijvoorbeeld in de
kerken van Akkrum, Augsbuurt, Beetster-
zwaag, Dantumawoude, Engwierum, Heeg,
Idaard, Jubbega, Langezwaag, Langweer,
Oostrum, Oudega (W.), Ried, Tirns, Welsrijp
en Zweins.

In de meeste gevallen kwam de verandering
van de opstelling van het kerkmeubilair in de
19de eeuw of in het begin van de 20ste eeuw
tot stand, maar we kennen ook uit'de lSde
eeuw voorbeelden van veranderingen in de
opstelling van kansel en banken. Het is beslist
niet zo, dat na een bepaald tijdstip bij ver-
nieuwingen van het kerkinterieur alle kansels
in de Friese kerken in de koorsluiting werden
geplaatst. In sommige kerken, waarvan in de
l8de eeuw het meubilair vernieuwd werd,

bleef de kansel tegen de zuidmuur van de kerk
gehandhaafd (Mantgum, lTBl), in andere
vond verplaatsing naar de oostelijke koorzijde
plaats (Zweins, 1783).

Dikwijls is moeilijk na te gaan, of een nog
bestaande interieurindeling de oorspronkelijke
is, of dat later wijzigingen zijn aangebracht,
maar waarschijnlijk vinden we enkele van de
vroegste opstelÌingen van de kansel in de oos-
telijke koorruimte in de kerken van Engwie-
rum (1746) en Akkrum (1761). Uit archivalia
blijkt zonder twijfel dat de kansel in de kerk
van Heeg in 1745 in het koor van de nieuw-
gebouwde kerk werd geplaatst. Uit een be-
schrijving van de kerk van Jellum weten we,
dat de in 1701 vervaardigde kanseì in 1787
reeds verplaatst werd naar de oostzijde van de
kerk. Het gebruik om de kansel tegen de
zuidmuur te plaatsen verdween in de 19de
eeuw bijna geheel, maar toch werd een kansel
uit 1782 in de in 1833 herbouwde kerk van
Garijp nog daar geplaatst. Thomas Romein
hield ook vast aan de oude plaats van de
kansel bij de bouw van een nieuwe kerk in
Arum in 1837 en zelfs in 1873 kwam in
Cornjum de kansel nog tegen de zuidmuur
van de kerk. Hiervoor werd reeds geschreven
dat in een aantal kerken in de koorruimte een
grafmonument is geplaatst. In een drietal van
deze kerken werd toch de kansel naar het
oosten verplaatst en voor het monument gezet,
zodat het uitzicht daarop belemmerd of bijna
geheel weggenomen werd. Dit was het geval in
de kerken van Harich, Hichtum en Ysbrech-
tum. In de laatste plaats is de kansel onlangs
voor het monumentd,vandaan gehaald en tegen
de zuidmuur opgesteld.

WeÌke zijn de argumenten geweest, om over te
gaan tot verplaatsing van de kansel van de
zuidzijde naar de oostzijde van het kerkge-
bouw? Archivalia van kerkelijke colleges geven
daarover geen informaties. Het is niet waar-
schijnlijk, dat liturgische argumenten voor het
begin van de 20ste eeuw een rol gespeeld
hebben brJ kanselverplaatsingen. Wellicht
kwamen deze verplaatsineen voort uit een
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Rauuerd
Kerkinterieur, gezien naar het oosten.
Meubilairopstelling van na de herinrichting van
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streven om de kerkruimte zoveel mogelijk te
benutten voor een zodanige plaatsing van
banken en stoelen, dat een optimaal uitzicht
op de kansel en de predikant mogelijk was.
Dergelijke zitplaatsen konden ook beter ver-
huurd worden dan die van waaraf men de
predikant van opzij of op de rug moest gade-
slaan. Wellicht hebben bij verschillende ver-
plaatsingen ook wensen van predikanten een
rol gespeeld. Vele kerken met de kansel tegen
de zuidmuur zijn moeilijk te bepreken. Van de
kerken die de kansel nu aan de oostzijde
hebben, behoort het merendeel tot de kleinere
gebouwen. In kleine kerkjes kunnen weinig
doelmatige zitplaatsen worden gecreëerd bij
plaatsing van de kansel tegen de zuidmuur.

In vele Friese plaatsen zijn na de Reformatie
nieuwe kerkgebouwen opgericht. Meestal ge-
schiedde dit op de fundamenten van een
voorganger en bleef het gebouw de vorm
houden van een zaalkerk met een naar het
oosten gericht koor, waaraan in het geheel
geen behoefte bestond voor de uitoefening van
de protestantse eredienst. Ook in de nieuwe
protestantse kerken kreeg de kansel een plaats
tegen de zuidmuur, bijvoorbeeld in de kerken
van Witmarsum (1633), Joure (1644) en
Makkum (1660). Onder invloed van de ont-
wikkelingen in de kerkbouw in Holland ont-
stonden in de 17de- en l8de eeuw in Friesland
enkele kerkgebouwen met een andere platte-
grond, onder andere in Heerenveen (1637,
Grieks kruis), Sint Annaparochie (1682, octo-
goon), Drachten (1743, T-vorm), Harlingen
(1776, Grieks kruis), Holwerd (1776, winkel-
haak), Berlikum (1779, octogoon) en Wons
(1786, octogoon). In deze kerken kreeg de
kansel een centrale plaats tegen een der zij-
muren en de vaste banken en stoelen werden
er omheen gegroepeerd. In enkele oorspron-
kelijke protestantse kerken konden de kansels
tegen de noordmuur belanden, zoals in Hol-
werd, Sint Jacobiparochie, Joure en lJlst. Ook
in de Grote- en de Westerkerk te Leeuwarden
zijn ze aan de noordzijde van het gebouw
geplaatst, in de Grote kerk waarschijnlijk reeds

vroeg uit utiliteitsoverwegingen. Bij een an-
dere indeling zou de brede zuidbeuk voor de
opstelling van zitplaatsen ongeschikt gewor-
den zijn. In de Westerkerk zal de kansel aan
de noordzijde geplaatst zijn bij de heringe-
bruikneming van het gebouw in 1684 toen het
met een tweede beuk werd uitgebreid.

Bij restauraties van kerkgebouwen zijn ín onze
eeuw verschillende kansels verplaatst. Bij der-
gelijke verplaatsingen speelden onder andere
veranderde liturgische inzichten een rol en
soms ook werden architectonische argumenten
gebruikt om tot verplaatsing over te gaan. Het
valt te betwijfelen, of dergelijke kanselver-
plaatsingen, die tegelijkertijd een geheel an-
dere opstelling van het kerkmeubilair met zich
meebrachten, altijd een even gelukkige uit-
werking gehad hebben op de liturgische
bruikbaarheid van de kerkgebouwen en op de
ruimtewerking in die gebouwen, terwijl het
zeker te betreuren valt, dat tengevolge van
deze kanselverplaatsingen soms ander waar-
devol kerkmeubilair moest worden verwijderd
en zelfs op enige plaatsen verloren ging
(Workum). In een enkele kerk kreeg bij de
restauratie de kansel een plaats aan de zuid-
oostelijke zijde van het gebouw, zoals in Ol-
deberkoop. Bij de meeste restauraties vond de
kansel een plaats aan de noordoostelijke zijde
van het kerkgebouw, zoals in Augustinusga,
Bergum, Bolsward, Franeker, Eestrum, Min-
nertsga, Piaam, Suameer, IJreterp en Wor-
kum. Een dergelijke plaatsing staat los van
elke traditie op het gebied van kerkinrichting,
maar heeft wellicht te maken met de inval van
zonnelicht door de zuldvensters. Bij al de ge-
noemde verplaatsingen verdween het doop-
hek, dat altijd rond de kansel had gestaan en
daar optisch deel van uitmaakte. In Augusti-
nusga, Eestrum en Piaam verdwenen ook de
klankborden.

In verschillende Lutherse kerken, met name in
Duitsland, treft men een zogenaamd kansel-
altaar aan. Altaar en kansel zijn daar in een
groot architectonisch geheel opeenomen, dik-
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wijls ook nog samen met het orgel. In de Ge-
reformeerde kerkgebouwen in Friesland kan
iets dergelijks niet voorkomen bij gebrek aan
een altaar. Wel zijn op enkele plaatsen, soms
na verbouwingen, kansel en orgel boven elkaar
geplaatst, zoals in de voor enkele jaren afge-
broken kerk van Heerenveen en in de kerken
van Grouw, Molkwerum (onlangs gewijzigd),
Oppenhuizen, Stiens (onlangs gewijzigd) en
Veenwouden.
Duidelijk als één geheel ontworpen is de mo-
numentale kansel- en orgelpartij in de ene
kruisarm van de kerk van Harlingen.

Makkum
Kerkgebouw uit 1660. De preekstoel tegen de
zuidmuur
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Meubilairopstelling tot 1953
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De naar de noordoostelijke zijde verplaatste kansel
zonder klankborcl
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De naar de noordoostelijke zijde verplaatste kansel 
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Harlingen
Monumentale kansel- en orgelpartij uit 1776 in de
Grote Kerk
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4. Onderdelen en vorm

Huizum
Voorreformatorische kanselkuip van achthoekige
vorm en met een aan de Vulgaat ontleend, latijns
opschrift

/

Reeds aan de oudste kansels zijn die onder-
delen te onderscheiden, waaruit ze ook nu nog
zijn samengesteld: voetstuk, kuip en trap. In
het begin van de l6de eeuw verschenen de
eerste klankborden, die natuurlijk pas aange-
bracht konden worden toen de kansel een
vaste plaats in de kerkruimte kreeg. De ver-
binding tussen kuip en klankbord kon ge-
vormd worden door een ruggeschot.
De eerste vaste gotische kansels hadden in de
meeste gevallen een kuip met een polygonaal
grondvlak. Dikwijls was dit achthoekig. Toch
waren achthoekige kansels niet zo praktisch,
omdat de toegang in een van de acht zijden

erg nauw was. Bruikbaarder bleken kansels
met een zeshoekige kuip. In Friesland zijn
bijna alle kansels zeshoekig. Er is een acht-
hoekige kansel bewaard gebleven en wel in de
dorpskerk van Huizum. Het betreft hier een
zeer lraai exemplaar, dat in Friesland ook het
enige is, dat van voor de Reformatie dateert.
Een achthoekige kansel in de kerk van Wir-
dum dateert uit de l9de eeuw.
Kansels van uitzonderlijke vorm, zoals die in
Nederland in de zuideìijke provincies en ver-
der vopral in België en Zuid-Duitsland aan-
getroffen worden, zijn er in Friesland niet ge-
weest. Zelfs de voor Friesland wel zeer onge-
woon versierde kansel van Sexbierum heeft
een kuip met een zeshoekig grondvlak. In de
kerk van Mantgum vinden we de enige ronde
en in die van Augsbuurt de enige vierkante
kansel. Kathedervormig zijn die in de kerken
van Harlingen, Berlikum en in de Doopsge-
zinde kerk te Leeuwarden, om maar enkele
voorbeelden te noemen. In enkele kerken
hebben zeshoekige kanselkuipen in de l9de of
20de eeuw een transformatie ondergaan. Ze
kregen ook een katheder-vorm, zoals in
Grouw, Idaard en Friens. De kuipvormige
kansel van Bozum kreeg in 1906 bÜ de ver-
plaatsing naar de oostzrjde van de kerk een
kathedervorm, maar bij de kerkrestauratie in
1947 werd de kuipvorm hersteld.
De kanseltrap bevindt zich meestal, gezien
vanuit het standpunt van de predikant, aar.
de rechterkant, maar er zljn ook voorbeelden
te noemen van trappen die aan de linkerzijde
zijn geplaatst, zoals in Wommels, Sexbierum
en Sint Annaparochie. De trap kan geheel
langs de muur zijrf aangebracht, zoals in
Mantgum, Nijland, Lemmer, Engwierum en
Welsrijp, maar heel vaak is de trap gebogen.
Als dit laatste het geval is, kan de trap aan
beide zijden een leuning hebben, zoals in
Ooster Nijkerk, maar meestal draait hij rond
een trappaal. Bij sommige kansels is tussen de
trap en de kuip een soort overloopje gemaakt.
Dit kan dan door een hekwerkje begrensd
worden. We zien dat bijvoorbeeld bij de kan-
sels van IJlst en Tierkgaast. In Wommels is
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,lexbie¡um <
Kansel uit 1786 met rijk, doorJ. J. Hempel
vervaardigd snijwerk, waaronder grillige langs de
kuip naar het klankbord slingerende takken

Ooster Nijkerk
Trapleuning met gesneden balusters van
omstreeks 1775
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Vrouzøenþarochie
Kuip met gekorniste panelen en inlegwerk van
ebbehout. Gebogen trap en overloopje
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Vrouwenparochie 
Kuip met gekorniste panelen en inlegwerk van 
ebbehout. Gebogen trap en overloopje 
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Franeker
Gotisch klankbord met als bekroning een jongere
leeuw met het stadswaPen

I

I,

zo'n hekwerk op fraaie wijze gemaakt van
zware koperen balusters. Enkele kansels met
een overìoopje tussen trap en kuip hebben
daarvoor niet een hekwerk, maar het deurpa-
neel van de kuip. Dit is onder andere het geval
bij die in de kerken van Hardegarijp, Huizum,
Oudkerk en Wijnaldum.
De oudste kansels hadden geen klankbord. Als
in de l6de eeuw de eerste van deze borden
ontstaan, zljn ze erg klein. Grote klankborden
waren toen ook nog niet nodig. Omdat er geen
vaste zitplaatsen in de kerkgebouwen waren,
konden de kerkgangers naar de kansel lopen
en zich daar dicht omheen scharen. Na het

aanbrengen van vaste zitplaatsen in de kerken,
moesten door de predikanten grotere ruimten
worden besproken en toen ontstonden de grote
klankborden. Een zeef groot exemplaar treffen
we aan in de Martinikerk van Bolsward. In
Franeker bleef een fraai gesneden 16de eeuws
klankbordje bewaard. Het is opgenomen in
het grote klankbord van een jongere kansel,
die in 1622 gemaakt werd door de kistemaker
Syuert Hieronimus.
Het klankbord heeft meestal dezelfde vorm als
de kuip, dus in Huizum een achthoekige, in
Mantgum een ronde, in Augsbuurt een vier-
kante, in Berlikum een vorm die aansluit bij
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de kathedervormige kuip en in de overige
kerken voor het merendeel een zeshoekige. De
zeshoekige kansels in Dronrijp, Schraard,
Sneek en Sloten hebben een achthoekig
klankbord. De kansel in de kerk van Rauwerd
heeft weliswaar een zeshoekig klankbord,
maar de zijden daarvan zijn niet recht, maar
speels gebogen.
Mogen tal van kansels ook barokke of rocaille
versieringen hebben, de hoofdvorm is overal
de traditionele l6de- en 17de-eeuwse gebleven.
Alleen de kansel van Engwierum met zijn
speelse vormen is een uitzondering. Hij heeft
een kuip, die zich van bovenaf versmalt,
daarna verbreedt, om tenslotte weer smaller te
worden en te eindigen in een knop.
In de meeste Friese kerken zijn de kansels
opgehangen aan de muur. Hier is wel eens een
symbolische betekenis aan gegeven: de kansel
behoort los van de aarde te zijn, omdat hij
dient voor de verkondiging van de hemelse
boodschap. In deze verklaring steekt meer in-
legkunde dan uitlegkunde. De eerste losse
kansels en ook de latere vaste in de kerken
hadden beslist een voetstuk. De hiervoor ge-
noemde oudste Friese kansel in de kerk van
Huizum staat op een gesneden paal, maar ook
jongere exemplaren hebben wel voetstukken,
zoals die in Workum, Leeuwarden (Wester-
kerk), Lemmer en Wirdum. De kansels in de
kerken van Hichtum en Olterterp rusten op
een adelaaf. Zeer fraai is het voétstuk onder
de kanselkuip in de kerk van Koudum, dat uit
zeven marmeren zuilen bestaat. Bij hangende
kansels eindigt de kuip meestal in een knop en
ook niet zelden in een gesneden druiventros.
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Sloten
Achthoekig klankbord. De zeshoekige kuip heeft

sekorniste panelen en op de hoeken gecanneleerde

iilurt..r met korintische kapitelen. De schachten
van de pilasters rusten op gesneden dragers
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Sloten 
Achthoekig klankbord. De zesh Ì hoet î oekige kuip h 

gekorniste panelen en op de hoeken mende 
pilasters met korintische kapitelen. De schacht a 
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Enguierum
Speelse, gebogen vormen aan de preekstoel uit
ll 46

ñ
ro

26

  

Engwierum 
Speelse, gebogen vormen aan de preekstoel uit 
1746 
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Workum f
De kanselkuip met snijwerk uit 1718 van

Gerbrandus van der Haven rust op een kolom
Hichtum >
Onder de kanselkuip een gesneden adelaar
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Workum V 
De kanselkuip met snijwerk uit 1718 van Hichtum w- 

Gerbrandus van der Haven rust op een kolom Onder de kanselkuip een gesneden adelaar 
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, 5. Yervaardigers

Ballum
Oorspronkelijk voor Harlingen vervaardigde
kanselkuip met fijn snijwerk uit 1604 in
renaissance-stijl door Claes Jelles

Over de vervaardiging van kansels in de 16de
eeuw kan weinig gezegd worden, doordat in
Friesland uit deze eeuw zeer weinig kerkelijk
archiefmateriaal bewaard is gebleven. Ook uit
het begin van de lTde eeuw resten ons weinig
gegevens. Toch kan naar aanleiding van een
aantal archiefvondsten wel gezegd worden,
dat in het begin van de lTde é"rl* ¿" kansels
vervaardigd werden door meester-kistemakers,
die in de Friese steden en in enkele grotere
dorpen woonden. .fan Claeszoon was zo'n
kistemaker. Hij maakte in 1590 een kansel
voor de kerk van Dokkum en in 1633 een voor
die van Schiermonnikoog.

Een der eerste vermeldingen over de vervaar-
diging van een kansel in de lTde eeuw is te
lezen in het kerkvoogdijrekeningboek van
Hichtum, waarin uit 1609 een kwitantie te
vinden is, die een verdwenen kansel betreft.
Die werd gemaakt door Jacob Gysberts, de
vermoedelijke ontwerper van het Bolswarder
stadhuis en vader van de bekende Friese
dichter Gysbert Japiks. Van een nog oudere
kansel, die nog bestaat, weten we de maker.
Het is die in de kerk van Ballum, die daar in
1771 is geplaatst maar oorspronkelijk gemaakt
werd voor de kerk van Harlingen in het jaar
1604 en wel door de bekende Claes Jelles. We
noemen nog een aantal kistemakers, die in de
17de eeuw kansels vervaardigden: Syuert
Hieronymus (Franeker 7622), Bartel Winsents
(Sneek, 1626), Durck Clasen (Oenkerk, 1632),
Benedictus Jans (Langweer, l648), Douwe
Jansen (Blessum, 1654/'55), Johannes Kinne-
ma (Bolsward, 1662), Romcke Jans (Harich,
1664), Jacob Cornelis, (Anjum, 1666), Ede
Karstens en Bientse Wybes (Marssum, 1667),
Pieter Tjeerdts en Hendrick Jans (Beetgum,
1670), Gerryt Nijhoff (Menaldum, 1672), AI-
bert Harmens (Scharnegoutum, 1687), Agge

Jans Monsma (Bozum, 1691 en Tzum, 1699)
en Jan Mathëus (Deinum, 1696/'97).

Verschillende van de hiergenoemde kistema-
kers hebben in kerken in de genoemde plaat-
sen en in andere meegewerkt aan de vervaar-
diging van kerkbanken, doophekken en orgel-
fronten.

In de 17de eeuw warén er verschillende kun-
stenaars, die zich meester-beeldsnijder of
meester-antieksnijder lieten noemen en die
zich vooral bezighielden met het maken van
ornamentaal en figuraal snijwerk. De meeste
kistemakers bepaalden zich vooral tot het
maken van lijstwerk en eenvoudige ornamen-
ten. Zlj riepen voor de versiering van een
kansel de hulp wel in van zo'n antieksnijder.
In het Schwarzenberg-archief (Rijksarchief
Friesland) bevindt zich een kwitantie betref-

È
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Driesum 
Kanselkuip door kistemaker Carnclis Ferensij en 
snijwerk van Jaan Oenema uit 1714. Koperen 
lezenaar door Lieuwe Geerts en gesneden console 
door Yge Rintjes uit 1771 
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a' fende de in 1672 gemaakte kansel in de kerk
van Menaldum' Daaruit blijkt, dat aan Ippe
Gerryts Nijhoff, meester-kistemaker te Leeu-
warden, 725 Carolusguldens en zes stuivers
betaald werd voor de door zijn vader aange-

nomen vervaardiging van de Preekstoel en het
doophek, maar dat Hendrick Jansen 'mr.
handtycksnijder' daar 144 Carolusguldens van
ontving.

In verschillende kerkvoogdijrekeningboeken
komen ook betalingen voor aan meester-wiel-
draaiers, die de kolommen maakten voor de
hoeken van de kanselkuip. Soms ontstond de

kansel door samenwerking van verschillende
personen. Dat was zo met die in de Martini-
kerk te Bolsward. Daarvan was de ontwerper
de meester-glazenmaker Gerben Wopckes. De
kolommen werden gesneden door Pieter Pos-

thumus. Uit Alkmaar werd Johannes Kinne-
ma aangetrokken om de panelen te snijden.

In de lBde eeuw werd het steeds meer gebruik,
dat plaatselijke timmerlieden de kansels
maakten en dat de versieringen aangebracht
werden door antieksnijders. Ook kwamen er
toen steenhouwers, die zich bezig gingen
houden met het maken van ornament- en
beeldwerk in hout en die ook hun bijdrage
gingen leveren aan de verfraaiing van kansels.
We vonden uit de l8de eeuw onder andere de
namen van de volgende kunstenaars/am-
bachtslieden, die snijwerk voor Friese kansels
maakten: Pieter Nauta (Jellum, 1703), Gerrit
Payaar (Weidum, l7l2), Gerbrand van der
Haven (Workum, 17 l8), Jaan Oenema (Oos-
terbierum, 1705/17 13 en Driesum, 1716),
Cornelis Cornelis (Lollum, 1718 en Ried,
1727), Arjen Lous (Wijnaldum, 1728), Gerben
Jelles Nauta (Lemmer, 1745 en Oudega (W.),
1756), Johannes Hardenberg (Welsrijp, 1759),
Jurjen Stelmaker (Engwierum, 1746), Dirk
Embderveld (Oldeboorn, 1753; Oostrum, 1768
en Hallum, 1773), Mathijs Gorp (Goënga,
1759), Yge Rintjes (Driesum, 1772 en }{ol-
werd, 1779), Johann Georg Hempel (Sexbie-
rum, 1768; Harlingen, 1778 en Berlikum,

1779) en Hermannus Berkebijl (Mantgum,
1781 en Zweins, 1783).

Het kwam in de l8de eeuw ook wel voor, dat
een timmerman de kansel èn de versiering
maakte. In de kerk van Makkinga hangt een
bordje met het opschrift 'Theunis Thomas,
Mr. Timmerman tot Bergum. Architect van
dit kerkgebouw 1775 en maker van deze
preekstoel, 1776'. Een timmerman is wellicht
ook Kornelis Meenes geweest, die zijn naam
sneed in de kapitelen boven de hoekpilasters
van de kanselkuipen in de kerken van Rotte-
valle (1724) en Suameer (1746). De kansel in
de kerk van Jelsum werd in 1703 door de
timmerman Jan Aukes gemaakt en die in
Oudega (W.) met het ornamentwerk op de
panelen door timmerman Eite Tjebbes.
Slechts het gesneden wapenstuk op het voor-
paneel van de kuip in Oudega werd gesneden
door Gerben Jelles Nauta.

Bij de aanschaf van nieuwe preekstoelen heeft
onderlinge beïnvloeding van dorpen een rol
gespeeld en soms waarschijnlijk zelfs wedijver.
Blila en Hoogebeintum hebben welhaast
identieke kansels. Tussen die in Marssum,
Engelum, Beetgum en Menaldum zijn allerlei
overeenkomsten aan te wijzen. Toen in de
tweede helft van de l8de eeuw in Dokkum de
bekwame houtsnijder Yge Rintjes zijn eerste
snijwerk voor een preekstoel in een bepaald
dorp geleverd had, zal men in diverse andere
dorpen ook van zijn werk hebben willen ge-
nieten. De verwantschap tussen preekstoelen
in Dantumawoude, Holwerd, Hantumhuizen,
Nes en Ooster Nijkef{< is even opvallend als
het grote aantal kansels dat rond Dokkum
werd vernieuwd rond 1770. Toen de kerk van
Dantumawoude werd verrijkt met de fraai
van Rococo-snijwerk voorziene preekstoel en
de schitterende koperen lezenaar van Lieuwe
Geerts, zal dit ongetwijfeld de naijverige be-
wondering hebben opgeroepen van Driesu-
mers en dezen lieten op hun pas in 1716 ver-
vaardigde kansel in 1772 een gesneden Roco-
co-console en eenzelfde lezenaar plaatsen.
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Bij vernieuwingen van preekstoelen en andere
kerkmeubelen zullen kerkvoogden zich onge-
twijfeld hebben georiënteerd in andere nieuw
ingerichte kerkgebouwen. Uit de kerkvoogdij-
rekeningboeken van Oosterbierum blijkt bij-
voorbeeld, dat de kerkvoogden van de in dit
dorp van 1704 tot 1714 voortdurende inrich-
ting van de kerk, zich op de hoogte stelden in
Kimswerd, Achlum en Menaldum.

Oudega (W)
Kansel uit 1756 door timmerman Eite
met een wapenstuk door Gerben Jelles

Tjebbes
Nauta
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6. Versieringen

a Versieringen aan de kuip

Wij bepalen ons eerst bij de versieringen aan
de kanselkuipen. In de lTde eeuw waren het,
zoals hiervoor reeds geschreven werd, hoofd-
zakelijk kistemakers die deze versieringen
maakten. Het ligt dan ook voor de hand, dat
die versieringen een grote verwantschap be-

zitten met die aan kasten en kisten uit die
periode. Aan de 17de eeuwse kanselkuipen
lreffen we dezelfde onderdelen aan als aan de
grote kasten: pilasters of kolommen, panelen
en îriezen. Enkele van de oudste, gedateerde
kansels die uit deze onderdelen zijn opge-
bouwd, noemen we: Ballum (1604), Sneek
(1626), Oenkerk (1632), Schraard (1633),
Suameer (1647), Koudum en Langweer (1648)
en Nijland (1659)-

De bewaard gebleven oude kanselkuipen
hebben in enkele gevallen op de hoeken vrij-
staande kolommen, zoals in Augsbuurt en
Bergum. Meestal bestaat de hoekversiering uit
pilasters. Enkele kansels hebben op de hoeken
van de kuip twee gebundelde pilasters, zoals
in Harich, Makkum, Hindeloopen en Oude-
mirdum. Het overgrote deel van de pilasters is
gecanneleerd en draagt of Korintische of Io-
nische en soms Dorische kapitelen. De pilas-
ters rusten op dragers. Het kan voorkomen,
dat deze dragers geribbeld zijn, zoals in Fols-
gare, Gaastmeer en.Hardegarijp. Meestal zijn
ze besneden met fraai bladornament. In en-
kele gevallen, bijvoorbeeld in lJlst en Korte-
hemmen, zien we binnen het snijwerk op de
dragers het ook uit de volkskunst bekende
vogeltje, dat veel op kasten voorkomt. Zeer
lraaie gecanneleerde pilasters op gesneden
dragers bevinden zích aan de kansels van
Koudum en Ballum. Andere kansels met der-
gelijke pilasters vinden we onder andere in de
kerken van Anjum, Britsum, Ferwerd, Heeg,
Sloten, Suameer, Wommels en IJlst.

Onder invloed van de barok komen als hoek-
versieringen van de kuip gewrongen kolom-

glad, zoals in Nijland, Bergum en Oldelamer,
maar meestal zljn ze omrankt of omslingerd
met druivenranken en druiventrossen, of om-
slingerd met eikeloof en lauwertakken. In de
zware kapitelen die deze kolommen en pilas-
ters bekronen zijn hier en daar engelekopjes
gesneden. Voorbeelden van 17de-eeuwse kan-
sels met op de hoeken van de kuip gewrongen
kolommen of pilasters zijn die te Beetgum,
Bolsward, Langweer en Marssum. De kansel
in de kerk van Sint Annaparochie heeft rechte,
omrankte en omslingerde kolommen.

Enkele kanselkuipen hebben op de hoeken
gladde, onbesneden kolommen, zoals die in
Ternaard en Augsbuurt. Ook enkele, zoals die
in Eestrum en Gauw, dragen slechts een een-
voudige gecanneleerde lijst als hoekversiering.
In de tweede helft van de 17de eeuw maken
aan de kasten de kolommen plaats voor ge-
sneden festoenen, samengesteld uit bladeren,
bloemen en vruchten. Dan ontstaan ook de
eerste kansels met dergelijke festoenen als
hoekversiering. We vinden ze bijvoorbeeld in
de kerken van Boer, Tirns en Tjerkgaast. Ze
zijn soms fraaí, rnaar ook wel eens onbeholpen
gesneden.
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Het meest opvallende aan de kanselkuipen
zijn niet de hoekversieringen, maar de versie-
ringen op de panelen. Ook weer analoog aan
de versieringen van de kasten hebben veel
17de-eeuwse kansels toogpanelen. Deze toog-
panelen dragen een boog als versiering. Zo'n
boog bestaat uit kleine pilasters en verschil-
lende gegroefde segmenten en gesneden drake-
en engelekopjes. Kansdlkuipen met toogpane-
Ien vinden we bijvoorbeeld in Anjum, Gie-
kerk, Oudega (Sm.), Schraard en met zeer
eenvoudige in Eestrum en Wijns. Soms zijn de
bogen verlevendigd met inlegwerk van ebbe-
hout. In de ruimten in de hoeken van de pa-
nelen boven de bogen, de zogenaamde zwik-
ken, is soms fraai gesneden acanthusloof aan-
gebracht. Meestal is op de panelen de ruimte
die omsloten wordt door de boog onversierd
gelaten, maar bij enkele kansels is die ruimte

L
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Anjum
Kánselkuip met toogpanelen en op de hoeken
gecanneleérde pilasters met korintische kapitelen
en op gesneden dragers
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nisvormig verdiept en is er een srervaas met
een boeket bloemen in geplaatst, terwijl de

boogtrommel is opgevuld met een gesneden

schelp. We vinden dergelijke paneelversierin-
gen met zeer fraaîe bloemboeketten aan de

Ëansels van Engelum, Marssum en Oudkerk.
In Ballum zien we in de nissen schelpen en

verder leeuwekoppen, bloemboeketten en op
het voorpaneel boeken onder een overhuiving
op vijf kolommen. De panelen van de kansel-

kuip in de kerk van Menaldum vertonen
binnen de bogen gesneden allegorische figu-
ren.

Veel lTde-eeuwse Friese kansels hebben zoge-

naamde gekorniste panelen. De panelen zijn
dan versierd met een lang smal kussen en daar
Iijst- en regelwerk omheen. We vinden ze bij-
vãorbeeld aan kansels in Achlum, Augusti-
nusga, Beetsterzwaag, Bozum, Ferwerd, Joure,
He,eg en Nijland. Hier en daat zijn dergelijke
panelen ingelegd met ebbehout, zoals in
Leeu*arde.t (Waalse kerk), Marrum, Sua-

meer, Vrouwenparochie en Wommels' Het
inlegwerk ging ook wel eens verloren, bij-
vooibeeld in Edens en Roordahuizum.

I

Enkele lTde-eeuwse kanselkuipen hebben op
de panelen versieringen in de vorm van
bloem-, blad-, en vruchtfestoenen. Aan de

kansel van,Koudum vinden we op die wijze
versierde þânelen, die wel zeer lraai gesneden

zijn, evenals die aan de kansel van Beetgum.

Het bloem- en bladornament oP de panelen
van de kansels in de Grote- en Westerkerk te
Leeuwarden is ook van uitstekende kwaliteit.
Het dateert uit het eind van de 17de eeuw,

maar is eerst in de 19de eeuw op de kansels

aangebracht en afkomstig van de stadhou-
derlijke gestoelten in beide kerken.

Makkum
Kanselkuip met toogpanelen en op de hoeken
gebundelde, gecanneleerde, Ionische pilasters op
geribbelde dragers

pilaste rs uit deze tijd vinden we onder
aan kanselkuipen in de kerken van
en Rottevalle. Gewrongen
Iasters zijn bfivoorbeeld te

kolommen en
zten aan kansels

Burum, Driesum, Oosterbierum
sum, Wijnaldum, Oudega (W.),
en Surhuizum.

Ried, Schal

Nieuwe hoekversieringen die in de 18de

In de l8de eeuw is nog dikwijls aan kansels
gewerkt in de traditie van de l7de-eeuwse
listemakers. Hoekversieringen van kuipen in
de vorm van kolommen en pilasters zijn toen
nog talloze malen vervaardigd. Gecanneleerde

opkomen onder andere bebladerde
ten, die we bijvoor beeld vinden aaÍr kansels
Beers, Tjerkwerd, Garijp Dedgum,
Cornj um en wester Nijkerk. Tegen kansels
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Ka"nselkuip met gekorniste panelen en op de

hoeken vrijstaande, gewrongen kolommen. De

trap draait om een schroefvormige paal
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Bergum 
Kanselkuip met gekorniste panelen en op de 

hoeken vrijstaande, gewrongen kolommen. De 

trap draait om een schroefvormige paal 
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Marssum
Kanselkuip met toogpanelen net gesneden
bloemvazen en ebbehouten inlegwelk. Op de
hoeken gewrongen, omslingerde kolommen met
zware Ionische kapitelerr
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Marssum 
Kanselkuip met toogpanelen met gesneden 
bloemvazen en ebbehouten inlegwerk. Op de 
hoeken gewrongen, omslingerde kolommen met 
zware Ionische kapitelen 
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Tirns
Kanselkuip met op de hoeken gesneden blad- en

bloemfestoenen onder Korintische kapitelen. Op
cle panelen ook blad- en bloemornament en aan

de voorzijde het Burmania-waPen
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Turns 
Kanselkuip met op de hoeken gesneden blad- en 

bloemfestoenen onder Korintische kapitelen. Op 

de panelen ook blad- en bloemornament en aan 

de voorzijde het Burmania-wapen 
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lBde eeuw als hoekversieringen kariatiden ge-
plaatst en onder die kariatiden in Engwierum
zijn evangelistensymbolen gesneden. Complete
evangelistenfiguren vinden we op de hoeken
van de kanselkuip in de kerk van Hallum.

Talrijk waren in de lSde eeuw de kansels die
als hoekversiering van de kuip festoenen van
vruchten, bladeren en bloemen kregen. We
denken aan kansels als die in Akkrum, Balk,
Sondel, Burgwerd en Dongjum en vooral die
in de kerken van Dantumawoude, Holwerd,
Nes (W.D.), Ooster Nijkerk en Hanrumhui-
zen, die wat Holwerd betreft zeker en wat de
andere betreft mogelijk besneden zijn door
Yge Rintjes. In de festoenen op de hoeken van
de kanselkuipen werden dikwijls symbolen
gesneden van de jaargetijden, dood en ver-
gankelijkheid, de evanselisten enzovoorts. We
vinden ze bijvoorbeeld aan kansels te Dok-
kum, Langezwaag, Lollum, Mantgum, Sex-
bierum en Wijnjeterp.

Enkele kansels kregen in de 18de eeuw nog
toogpanelen. Als voorbeeld is de kansel van
Oudega (W.) uit 1756 te noemen. In de
zwikken zijn honden en arenden gesneden. Zij
symboliseren mogelijk de trouw. Als voorbeeld
van een l8de-eeuwse kansel met gekorniste
panelen moge dienen die in de kerk van Au-
gustinusga. Gesneden bloemen, vruchten en
bladeren op de panelen van lSde-eeuwse
kanselkuipen vinden we onder andere in ker-
ken in Holwerd, Hantum, Ooster Nijkerk,
Ried en Dedgum. Aan de kansel van Suameer
zien we op de panelen eenvoudig lijstwerk.
Lijstwerk met eenvoudige rococo-ornamentjes
vinden we op kanselpanelen in Lekkum,
Leeuwarden (Lutherse kerk) en Oldeboorn.

Er zijn verschillende kansels bewaard gebleven
die op de kuippanelen gesneden euangelistenfi-
guren of -s2mbolen dragen. De symbolen zijn de
engel voor Mattheus, de leeuw voor Marcus,
de os voor Lucas en de arend voor Johannes.
We vinden ze op de panelen van de kansel-
kuip in de kerk van Hardegarijp. Komplete

evangelistenfiguren zien we op de kansel van
Schalsum, waar ze schrijvend zijn afgebeeÌd.
Binnen ornamentwerk zijn evangelistenfiguren
op de kansels in Lemmer, Goënga en Wijnje-
terp weergegeven. De vier laatstgenoemde
kansels hebben op het vijfde paneel een af-
beelding van Mozes met de tafels der Wet. In
Hardegarijp staan op het vijfde paneel deze
wetstafels ook. Ze rusten hier op de Ark des
Verbonds, die zelf op een voetstuk staat,
waarin Abrahams olferande is gesneden.

Op de panelen van een veertiental kansels zijn
allegorische figuren gesneden Het gaat hier
het merendeel om vrouwenfiguren die be-
paalde deugden symboliseren. Steeds zijn Ge-
loof, Hoop en Liefde weergegeven. In Oos-
trum en Murmerwoude zijn het deze drie al-
leen, maar elders zijn ze vergezeld van andere
fìguren. In Burgwerd en Oosterlittens stellen
die Gerechtigheid voor. In Drachten en
Wieuwerd Waarheid en Vrede, in Oosterend
en Rauwerd Vrede en Gerechtigheid (met de
spiegel als symbool van de voorzichtigheid)
Menaldum Gerechtigheid en
en in Sint Annaparochie V
Waakzaamheid. In Beers zijn op vijf
alle zeven Christelijke hoofddeugden weerge-
geven: Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid,
Waarheid, Standvastigheid en V
heid. In Langezwaag zijn op het vierde
vijfde paneel misschien het Oude en
Nieuwe Testament verzinnebeeld. Naast
nelen met de allegorische figuren
Hoop en Liefde heeft de kansel van Sex
rum nog twee andere met voorstellingen.
ene laat een {veergave zien van de gelij
van de barmhartige Samaritaan. Het
draagt de beeltenis van de evangelist
met de adelaar, wijzend op het lam Gods
daarmee eigenlijk de functie van Johannes
Doper overnemend.

De allegorische fìguren op kanselpanelen
alle meer of minder geïnspireerd op
den uit boekwerken. Met name de

-
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De allegorische figuren op kanselpanelen zijn 
alle meer of minder geïnspireerd op voorbeel: 
den uit boekwerken. Met name de iconoloof, 
Cesare Ripa (Perugia ca. 1560 - Rome tussen 
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Gaastmeer

Kanselkuip met toogpanelen en op de hoeken

gecanneleerde, Ionische pilasters op geribbelde
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1620 en 1625) en de bewerkers, vertalers en
illustrators van zijn boeken zijn de houtsnij-
ders tot hulp geweest. Ripa liet in 1593 zijn
Iconologia verschijnen. De derde editie van dit
werk (1603) bevatte honderden houtsneden.
Het werd in het Nederlands vertaald en be-
werkt en in 1644 in Amsterdam uitgegeven
onder de titel 'Iconologia of uytbeeldingen des
Verstands'. Op het titelblad werd het ten ge-
bruike aanbevolen aan 'Reedenaers, Poëten,
Schilders, Beeldhouwers, Teyckenaers en alle
Konstbeminders en Liefhebbers der Geleert-
heyt en eerlijcke Wetenschappen'. De beeld-
houwers vonden ook inspiratie in het in 1743
in Delft uitgegeven 'Groot Natuur- en Zede-
kundigh Werelttoneel', dat ten dele teruggaat
op het werk van Ripa.

Naast de hierboven genoemde kansels met de
gesymboliseerde deugden in de vorm van
vrouwenfiguren zijn er nog enkele andere met
s2mbolische aersiering¿n. Zoals ook wel op de
hoeken van de kanselkuipen de jaargetijden
zijn weergegeven, zijn ze dat op de panelen
van de kansels in de Martinikerk van Bols-
ward en de kerk van Berlikum. Het overda-
dige snijwerk aan de kansel in Boslward is
bekend. Zomer, herfst, winter en voorjaar zijn
door zeer naturalistisch gesneden voorwerpen
gesymboliseerd. Het voorpaneel draagt een
bijbelboek, dat geplaatst is onder een boog
met de teþns van de dierenriem. De kathe-
dervormige kansel van Berlikum draagt op
twee rechte zijden en op twee ronde hoeken
ook de symbolen van de jaargetijden. Op het
deurpaneel zíjn boeken gesneden, waarin
tekstopgaven gegrift staan, die het woord van
God verheerlijken: Psalm 19,8 ('De wet des
Heren is volmaakt') en Johannes 17,7 ('Uw
woord is de waarheid').
Op het voorpaneel van de kanselkuip in Nes
(W.D.) is de landbouw gesymboliseerd door
een dorsvlegel, hark en sikkel. Apart is het
voorpaneel van de kanselkuip in Burum. Het
is een gesneden vanitas. Een vanitas is een
stilleven, dat wijst op de ijdelheid, het ver-
gankelijke van dit leven (Vanitas vanitatum

betekent ijdelheid der ijdelheden,
Prediker 1,2). We vinden in Burum op
kanselpaneel gegroepeerd de volgende sym
len: een opengeslagen boek, een ganzeveer
een zandloper, knekels en een doodskop.
vanitas komt op panelen van Groninger
sels meer dan eens voor. In Friesland
we vergankelijkheidsymbolen op de
len van enkele kansels (Mantgum, Wijnj
terp).

Het voorpaneel van de kanselkuip in Lem
is versierd met tal van symbolische
pen en allegorische figuren, die de Kerk en
Oude en Nieuwe Testament verzinne
Zeer rijk is ook de symboliek op de
van de
andere
geven. Op drie panelen van de kanselkuip
de Grote (vroeger Kleine) kerk van
zijn symbolen gesneden. De pelikaan op
voorpaneel is het teken van Christus'
rende liefde. De betekenis van de valk met

dekapje op geschoeide hand oP het
paneel onduidelijk. Mogelijk het
symbool van de barmhartigheid, omdat
met de slag van zijn vleugels andere
warm houdt. Het tweede paneel met
andere een leeuw (de leeuw van Juda),
scepter, een steen en een slang zal de
winning van Christus op de zonde
beelden. Op de vierkante kanselkuip
Augsbuurt vinden we tenslotte nog een
gave van de wet Gods door de twee
rustend op de Ark des Verbonds en
houden door Mozes en Aäron.

é

Een negental Friese kansels draagt op

dergelijke taferelen overgeschilderd of
slagen of tenminste verwijderd. In de
plaats willen we de voorstelling van het laa
avondmaal op het voorpaneel van de
van Schalsum noemen. Al eerder werd
ding gemaakt van de weergave van de
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betekent ijdelheid der ijdelheden, vergelijk 
Prediker 1,2) We vinden in Burum op her 
kanselpaneel gegroepeerd de volgende symbo- 
len: een opengeslagen boek, een ganzeveer, 
een zandloper, knekels en een doodskop. Een 

vanitas komt op panelen van Groninger kan 
sels meer dan eens voor. In Friesland vinden 

we vergankelijkheidsymbolen op de hoekstij- 
len van enkele kansels (Mantgum, Wijnjed 
terp). 

Het voorpaneel van de kanselkuip in Lemmer 
is versierd met tal van symbolische voorwers 
pen en allegorische figuren, die de Kerk en heg 
Oude en Nieuwe Testament verzinnebeelden 
Zeer rijk is ook de symboliek op de panelen, 
van de kanselkuip in Langweer, waarop onde 
andere Geloof, Hoop en Liefde zijn weerge4 
geven. Op drie panelen van de kanselkuip ir 
de Grote (vroeger Kleine) kerk van Dokkumt 
zijn symbolen gesneden. De pelikaan op het 
voorpaneel is het teken van Christus’ opoffe 
rende liefde. De betekenis van de valk met het 
kapje op de geschoeide hand op het derdag 
paneel is onduidelijk. Mogelijk is het eerd 
symbool van de barmhartigheid, omdat hij 
met de slag van zijn vleugels andere diereri 
warm houdt. Het tweede paneel met ondeif 
andere een leeuw (de leeuw van Juda), eerf 
scepter, een steen en een slang zal de over 
winning van Christus op de zonde verzinne 
beelden. Op de vierkante kanselkuip vari 
Augsbuurt vinden we tenslotte nog een weerd 
gave van de wet Gods door de twee wetstafelsg 
rustend op de Ark des Verbonds en vastged 
houden door Mozes en Aäron. 

e 
Een negental Friese kansels draagt op dä 
kuippanelen of daaronder, gesneden Bijbelst 
taferelen. Eigenlijk is dit wel merkwaardig. Bi 
de Reformatie zijn immers overal in de kerke 
dergelijke taferelen overgeschilderd of stukgeif 
slagen of tenminste verwijderd. In de eerstä 
plaats willen we de voorstelling van het laatsté 
avondmaal op het voorpaneel van de kansélj 
van Schalsum noemen. Al eerder werd melj 
ding gemaakt van de weergave van de gelij 
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Iì eetsterztuaag

Kanselkuip rnet gekorniste panelen en op de

¡oeken gecanneleerde, Ionische pilasters op
qesueclen dragers
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Beetsterzwaag 

Kanselkuip met gekorniste panelen en op de 

hoeken gecanneleerde, Ionische pilasters op 

gesneden dragers 
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Dedgum <
Rilk snijrverk op de kuippanelen en op de hoeken,

zivare, bebladerde voluten

)oster Nijkerk
Kanselkuip met rocaille blad- en

bloemornamenten op de panelen en hoekpilasters.
Op het voorPaneel een adelaar
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Dedgum « 
Rijk snijwerk op de kuippanelen en op de hoeken, 

zware, bebladerde voluten 

Ooster Nijkerk 

Kanselkuip met rocaille blad- en 

bloemornamenten op de panelen en hoekpilasters. 
Op het voorpaneel een adelaar 
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Oldeboorn
Kansel met eenvoudig snijwerk uit 1753 door
Dirk Embderveld

¡
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Oldeboorn 
Kansel met eenvoudig snijwerk uit 1753 door 
Dirk Embderveld 

    

 



HardegarqP
Paneel met als symbool van de evangeiist Lucas
een gevleugelde os met een evangelie-boek en
daaronder een inktpotje met ganzeveer

Schalsum
Paneel met de evangelist Johannes en zijn
symbool de adelaar

kenis van de barmhartige Samaritaan op de
kansel in Sexbierum.
Soms staat bij de voorstellingen een thema
centraal. In Longerhouw is dat het optreden
van Jezus: Geboorte, kruisiging, opstanding,
hemelvaart en laatste oordeel. In Mantgum is
het thema ontmoetingen met Christus: ge-
sprek met Nicodemus, genezing van de Wa-
terzuchtige, ontmoeting met de Overspelige
vrouw, de twaallarige Jezus in de tempel en
het gesprek van de Samaritaanse vrouw. Op
de kansel van Workum zijn vijf wonderen
weergegeven: De opwekking van Lazarus, de
genezing van de Blindgeborene, de genezing
van de Geraakte, de genezing van zieken en
Petrus uit de gevangenis verlost. Onder de
panelen in Lemmer zijn drie opwekkingen uit
de doden uitgebeeld: die van Lazarus, de

Jongeling van Naïn en het dochtertje van
Jaïrus. Daarnaast vinden we de steniging van
Stephanus. Bijzonder fraai zijn de taferelen op
de kansel van Kimswerd gesneden. Het zijn de
zondeval, Abrahams offerande, Jacobs droom,
de metalen slang in de woestijn vereerd en
Petrus en Johannes genezen de Kreupelgebo-
rene. Eveneens mooi getneden zijn de tafere-
len op de aan die van Kimswerd verwante
kansel in de kerk van Wijnaldum. Daar vin-
den we weergaven van Abrahams offerande
Jacobs droori, Christus' geboorte, Cnrist,r]l
opstanding en het laatste oordeel. De kansel
van Tjerkwerd draagt drie taferelen. Het zijn
die van Abrahams offerande, Jacobs droom èn
de gelijkenis van de balk en de splinter. Dit
laatste tafereel is zeer realistisch voorgesteld
door een man met een splinter in z'n oog en

\_
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Hardegaryp 
Paneel met als symbool van de evangelist Lucas 
een gevleugelde os met een evangelie-boek en 
daaronder een inktpotje met ganzeveer 
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Beers
Het Geloof met een brandend hart, de Wet
(Oude Testament) en het Evangelieboek (Nieuwe
Ìestament) steunend op een kapiteel dat rust op

een voetstúk met de Alpha en de Omega (begin

en einde) en op dat voetstuk de tekens van brood

en wijn
Be¿rs
De Hoop met het anker
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een andere met een grote balk voor z'n oog. In
Tierkwerd wordt wel beweerd, dat het niet
toevallig is, dât juist deze gelijkenis is weer-
gegeven recht tegenover de bank, waarin de

ouderlingen plegen te zitten.

Naast hoek- en paneelversieringen bezitten de

meeste kanselkuipen nog andere versieringen,
vooral bestaande uit bladornament op de

lriezen boven en onder de panelen. We
noemden al eerder de voetstukken van de

kansels van Hichtum en Olterterp, die beide
de vorm van een adelaar hebben. Het voetstuk
onder de kanselkuip in Sint Annaparochie
draagt de symbolen van de evangelisten.
Verschillende kansels hebben onder de kuip
niet een knop, maar een druiventros. Zeer
fraaie voorbeelden van dergelijke trossen vin-

den we onder de kansels van Metslawier en

Oldeboorn. In Bolsward hangen onder de kuip
een putto en twee adelaars met een bebìa-
derde druiventros. De putto en de adelaars
wekken de suggestie, dat ztj de kansel dragen.
Onder de kuip van menige rococo-kansel
hangt een gesneden krul, zoals in Rauwerd.
Eigenaardig is de versiering onder het voor-
paneel van de kanselkuip in de kerk van
Makkum, die bestaat uit twee duivels met

bokkepoten.

b Versieringen aan de trap

Veel kanseltrappen draaien rond een trappaal'
Die kan eenvoudig
sierd, maar er zijn

van vorm zun en onver-
in Friesland verschillende
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B eers

De Liefde als moeder met kinderen

B eers

De Voorzichtigheid met spiegel en slang en de
Standvastigheid met een zuil

ì
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van uitzonderlijke vorm. Dat zijn de
trappalen, die in een schroefvorm gesneden
zijn. We noemen als vóorbeelden die te Sint
Annaparochie, Bergum, Achlum en Kims-
werd. De bekroning van zo'n trappaal is
meestal een bol, maar andere bekroningen
komen ook voor, zoals de siervaas met bloe-
men in Oosterbierum. Op de trappalen in
Bolsward, Burgwerd, Oosterlittens en lJlst
staat een leeuw. Zo'n leeuw is er ook geweest
in Roordahuizum. Een mooi gesneden peli-
kaan siert de trappaal in Sint Annaparochie.
De meeste trapversieringen vinden we aan de
leuningen. Veel kansels hebben een leuning
die rust op gedraaide of gewrongen balusters.
In de tweede helft van de l8de eeuw werden
verschillende trapleuningen gemaakt met zeer

uitgevoerd in de stijl van de barok, andere in
die van de rococo of Louis-XVI. Zeer fraaie
voorbeelden vinden we in Holwerd, Ooster
Nijkerk, Dantumawoude, Nes (W.D.), Wels-
rijp en Beers en in Wijnjeterp en Langezwaag,
waar de leuningen een grote verwantschap
vertonen. Iets oudere zien we in Workum en
Lemmer. De balusters in" de trapleuning van
Workum vertonen een perspectivisch giapje:
ze zijn alle even groot, maar lijken van béne-
den naar boven steeds kleiner te worden. En-
kele leuningen hebben geen balusters, maar
opengewerkt snijwerk, zoals in Engwierum en
Mantgum. Apart zijn nog enkele andere
trapversieringen. In Beers is op de eerste en
grootste baluster van de leuning door Eylar-
dus Swalue e\ zeer fraaie drakekop gesneden.
Op de leuning in Sint Annaparochie staanfraai en rijk gesneden balusters, somm lge nog
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Lemmer. De balusters in de trapleuning van 
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opengewerkt snijwerk, zoals in Engwierum en 
Mantgum. Apart zijn nog enkele andere 
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grootste baluster van de leuning door Eylar- 
dus Swalue en zeer fraaie drakekop gesneden. 
Op de leuning in Sint Annaparochie staan 
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Beers
De geblinddoekte Gerechtigheid met ontbloot
zwaard en de weegshaal e n de naakte Waarheid
met een palmtak. Zij steunt op de aardbol en

wijst op de Zonne der Gerechtigheid

Rauuerd
Allegorishe figuur met de weegschaal als symbool
van de gerechtigheid en de spiegel als dat van de
voorzichtigheid
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twee beelden, de ene een evangelist voorstel-
lend en de andere Mozes met de tafels der
Wet en zo beidé het Oude en Nieuwe Testa-
ment symboliserend. Hiervoor noemden we
reeds het prachtige koperen hekwerk aan de

kanseltrap van Wommels.

Een paar kansels bezitten wel een zeer eige-
naardige kapstok voor de baret. In Sint An-
naparochie is het een krul, waarop een mollig
en dikbuikig kinderñguurtje zit. In Mantgum
heeft de kapstok de vorm van een hand met
uitgestoken wijsvinger, in Lemmer die van een

vuist en in lJlst die van een hand met daarin
een bijbel. é

Soms is het ruggeschot rijk versierd, zoals in
Bolsward met kwabornament, engelen en

hoornen des overvloeds, in Kimswerd met een

Bijbelboek binnen een ornament, in Lemmer
met monsters en in Sexbierum met een beker,
een sleutel, een rol en een boek. Meestal is het
ruggeschot versierd met gesneden pilasters van
aeiètf¿e orde als die aan de kuip van de

kansel. Een versiering die meestal ook niet

c Versieringen aan het ruggeschot

Het ruggeschot vormt de verbinding tussen de
kuip en het klankbord. Bij veel kansels is het
ruggeschot zeer eenvoudig van vorm en ver-
siering, en meestal draagt het slechts een knop,
w^araan de predikant zijn baret kan hangen
tijdens de dienst. Enkele rococo-kansels heb-
ben in plaats van een knop een sierlijk krul-
letje, zoals in Beers, Berlikum en Rauwerd.
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Bol.suard
Het voorpaneel vertoont binnen een boog met de
tekens van de dierenriem het Bijbelboek onder
een ereteken. De andere panelen dragen symbolen
van de vier jaargetijden
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tekens van de dierenriem het Bijbelboek onder 
een ereteken. De andere panelen dragen symbolen 
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Berlikum
Kanseldeurtje met gesneden ganzeveren' boeken

en verlvijzingen naar teksten, die Gods woord
velhee r'ìijken

Wijnaldurn

Jacobs droom
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ontbreekt is die van gesneden vleugelstukken
aan weerszijden van het schot' Deze vleugel-
stukken zijn dikwijls samengesteld uit bloem-
en bladornamenten. Bijzonder gevormde
vleugelstukken komen ook voor. In Sint An-
napãrochie hebben ze de vorm van engelen. In
Mènaldum zijn het vrouwelijke halffiguren.
De ene figuur heeft slangen in haar hand en

de andere een beker en een vissekop. In Eng-
wierum flankeren bazuinengelen het rugge-
schot en in Suameer twee zeemeerminachtige
ñguren. In de vleugelstukken in Lemmer zijn
arenden en bijbelboeken gesneden. Talrijk zijn
de vleugelstukken, die helemaal de vorm van
een arend hebben. We vinden ze bijvoorbeeld
in Driesum, EngeÌum, Ried, Tirns, Wijnal-
dum en Schalsum.

Tegen het ruggeschot van de kansel van
Lemmer zijn twee kariatiden aangebracht.
Aparte vermelding verdient ook de gesneden

stãndermolen op het schot in Jubbega-Schu-
rega. Eveneens vermeldenswaard is de tekst,
geineden op het ruggeschot van de kansel te

Ri.d' 'I.rdi.n yemant spreekt, die spreeke als

de Woorden Goâts'. Misschien mag deze

spreuk opgevat worden als een laatste verma-
ning uoo. de predikant, die voordat hij de

dienst begint, bij het ophangen van zijn baret
deze woorden wel moet lezen.

d Versieringen aan het klankbord

Het klankbord is een opvallend, maar meestal

weinig versierd onderdeel van de kansel. Het

52

  

  

Berlikum 
Kanseldeurtje met gesneden ganzeveren, boeken 

en verwijzingen naar teksten, die Gods woord 

verheerlijken 

  

Wijnaldum 
Jacobs droom 

  
  

ontbreekt is die van gesneden vleugelstukken 

aan weerszijden van het schot. Deze vleugel- 

stukken zijn dikwijls samengesteld uit bloem- 

en bladornamenten. Bijzonder gevormde 

vleugelstukken komen ook voor. In Sint An- 

naparochie hebben ze de vorm van engelen. In 

Menaldum zijn het vrouwelijke halffiguren. 

De ene figuur heeft slangen in haar hand en 

de andere een beker en een vissekop. In Eng- 

wierum flankeren bazuinengelen het rugge- 
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Tegen het ruggeschot van de kansel van 

Lemmer zijn twee kariatiden aangebracht. 
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d Versieringen aan het klankbord 
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Tjerkwerd
Gelijkenis van de splinter en de balk

Lemmer
Opwekking van de jongeling van Naïn

stadwapen van Franeker draagt. In 1622 werd
het opgenomen in een groter klankbord.

De meest gangbare versieringen aan klank-
borden, en wel tegen de onderzijde, zijn
bladrozetten. Het klankbord in de Grote kerk
te Leeuwarden heeft een grote rozet. In plaats
daarvan komt ook wel een druiventros voor,
zoals in de Martinikerk te Bolsward. In een
tweetal kerken bezit het klankbord een wapen,
namelijk in die van Vrouwenparochie en
Ferwerd. En dergelijke wapenversiering be-
vond zich vroeger ook in de kerk te Ee. In
Beetgum, Droniijp dn Sexbierum heeft het
klankbord een stralende zon (De Zonne der
Gerechtigheid), in Witmarsum druivenranken
en in Mantgum vruchten. Veel Duitse kansels
hebben aan de onderzijde van het klankbord
een gesneden duif hangen als symbool van de
Heilige Geest. In Friesland is dit alleen het
geval in Oosterend. De wel het fraaist geor-
namenteerde onderzijde van een klankbord
vinden we aan de kansel in Sint Annaparo-
chie.

valt op, omdat het doorgaans een aanmerke-
Iijk grotere doorsnede heeft dan de kanselkuip.
Fliervoor vermeldden we reeds een bewaard
gebleven klein klankbord in Franeker. Het is
versierd met fraai l6de-eeuws ornamentwerk
en wordt bekroond door een leeuw, die het
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St. Annaparochie
Pelikaan met jongen (de Liefde) op de trappaal

St. Annaþarochie
Mozes met de wetstafelen (Oude Testament) op
de trapleuning

Enkele klankborden hebben tegen de randen
fraai gesneden friezen, zoals die in Bolsward,
Workum en Lernfner (met arenden). In Op-
einde zien we op de hoeken van het klankbord
de kop van een arend, een os, een engel en een
Ieeuw (evangelistensymbolen). Op verschil-
lende klankborden staat vóór een gesneden,
soms opengewerkte, kuif, waarin wapenschil-
den zijn aangebracht. Voorbeelden van der-
gelijke kuiven vinden we te Engwierum,
Murmerwoude, Rinsumageest en Sint Anna-
parochie.

Opvallend door hun forse bekroning zijn de
klankborden te Bolsward, Berlikum, Hallum
en Sexbierum. In Bolsward is deze bekroning
samengesteld uit driemaal zes gewrongen ko-
lommen, die keizerlijke adelaars en de keizer-

lijke kroon dragen. Het klankbord in Berlikum
is ten opzichte van de kuip wel zeer fors uit-
gevallen. Het bord heeft een breed fries, sa-
mengesteld uit trigliefen en metopen. Een
ietwat lompe bekroning loopt uit in een sier-
vaas. De bekroning van het klankbord in
Hallum wordt gevormd door de figuur van
een engel, die een uftgerold vel papier draagt,
waarop staat te lezen: 'Want Siet ik Verkondig
U Groote blijdschap'. In Sexbierum staat voor
op het klankbord een kuifle, daarin is êen
adelaar gesneden die pikt aan een vrucht. De
eigenlijke bekroning draagt een putto. In de
hand heeft die een banderolle met het op-
schrift: Jesa.ia 58: 1'.
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Enkele klankborden hebben tegen de randen 
fraai gesneden friezen, zoals die in Bolsward, 
Workum en Lemfmer (met arenden). In Op- 
einde zien we op de hoeken van het klankbord 
de kop van een arend, een os, een engel en een 
leeuw (evangelistensymbolen). Op verschil 
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soms opengewerkte, kuif, waarin wapenschil- 
den zijn aangebracht. Voorbeelden van der- 
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Murmerwoude, Rinsumageest en Sint Anna- 
parochie. 

Opvallend door hun forse bekroning zijn de 
klankborden te Bolsward, Berlikum, Hallum 
en Sexbierum. In Bolsward is deze bekroning 
samengesteld uit driemaal zes gewrongen ko- 
lommen, die keizerlijke adelaars en de keizer- 

lijke kroon dragen. Het klankbord in Berlikum 
is ten opzichte van de kuip wel zeer fors uit- 
gevallen. Het bord heeft een breed fries, sa- 
mengesteld uit trigliefen en metopen. Een 
ietwat lompe bekroning loopt uit in een sier- 
vaas. De bekroning van het klankbord in 
Hallum wordt gevormd door de figuur van 
een engel, die een uftgerold vel papier draagt, 

waarop staat te lezen: ’Want Siet ik Verkondig 
U Groote blijdschap’. In Sexbierum staat voor 
op het klankbord een kuifje, daarin is een 
adelaar gesneden die pikt aan een vrucht. De 
eigenlijke bekroning draagt een putto. In de 
hand heeft die een banderolle met het op- 
schrift: “Jesaja 58:1’. 
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St. Annaþarochie
Engel met evangelieboek (Nieuwe Testament) op
de trapleuning

St. Annnparochie
Baretknop met engeltje op het ruggeschot

e Versieringen aan de lezenaar

Een tamelijk onopvallend onderdeel van de
kansel is de lezenaar, waarop de bijbel ligt.
Meestal gaat hij geheel schuil achter de franje
van de preekstóelbekleding en meestal is Èij
ook geheel onversierd. Toch moeten enkele
lezenaars hier genoemd worden, omdat ze wel
versierd zijn. Een deel hiervan is van koper en
wordt later nog besproken. Een ander deel is
van hout en de versieringen daaraan zijn ook
in dat materiaal uitgevoerd. Enkele lezenaars
hebben naar oud-Christelijke traditie een
steun in de vorm van een (gestileerde) adelaar,
zoals in Wijnjeterp, Langezwaag en Gorredijk.
De lezenaar te Berlikum rust op een pelikaan,
onder die te Akkerwoude is in de l9de eeuw

eveneens een pelikaan aangebracht en onder
die van de l9de-eeuwse kansels te Hitsum en
Swichum is een duif geplaatst. De lezenaar in
Dokkum rust op een forsgesneden rococo-krul
en in Rauwerd heeft hij de vorm van een ge-
vleugeld engelenkopje.

4
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St. Annaparochie 

Engel met evangelieboek (Nieuwe Testament) op 
de trapleuning 

  

St Annaparochie 
Baretknop met engeltje op het ruggeschot 

„I 
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e Versieringen aan de lezenaar 

Een tamelijk onopvallend onderdeel van de 
kansel is de lezenaar, waarop de bijbel ligt, 
Meestal gaat hij geheel schuil achter de franje 
van de preekstoelbekleding en meestal is hij 
ook geheel onversierd. Toch moeten enkele 
lezenaars hier genoemd worden, omdat ze wel 
versierd zijn. Een deel hiervan is van koper en 
wordt later nog besproken. Een ander deel is 
van hout en de versieringen daaraan zijn ook 
in dat materiaal uitgevoerd. Enkele lezenaars 
hebben naar oud-Christelijke traditie een 
steun in de vorm van een (gestileerde) adelaar, 
zoals in Wijnjeterp, Langezwaag en Gorredijk. 
De lezenaar te Berlikum rust op een pelikaan, 
onder die te Akkerwoude is in de 19de eeuw 

eveneens een pelikaan aangebracht en onder 
die van de 19de-eeuwse kansels te Hitsum en 
Swichum is een duif geplaatst. De lezenaar in 
Dokkum rust op een forsgesneden rococo-krul 
en in Rauwerd heeft hij de vorm van een ge- 
vleugeld engelenkopje. 
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Achlum
Schroefvormige trappaal
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Achlum 
Schroefvormige trappaal 

 



Lemmer
Ruggeschot, geflankeerd door karíatiden. De
baretknop in de vorm van een vuist

IJlst
Ruggeschot met baretknop in de vorm van een
hand met een vuist

I
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Lemmer 

Ruggeschot, geflankeerd door karfatiden. De 
baretknop in de vorm van een vuist 

IJlst 

Ruggeschot met baretknop in de vorm van een 
hand met een vuist 
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Kimswerd
Ruggeschot met een bijbelboek, omgeven door
draperieên en lofwerk

Menaldum
Ruggeschot met alliantiewapens en vleugelstukken
in de vorm van vrouwenfiguren
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Jubbega-Schurega
Ruggeschot met molen
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Jubbega-Schurega 
Ruggeschot met molen 
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Vrouuenþarochie
Alliantiewapens Van Haren-Hemmema tegen het
klankbord
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Vrouwenparochte 
Hemmema tegen het Alliantiewapens Van Haren- 

klankbord 
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Oosterend

Duil (Heilige Geest) tegen het klankbord
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Berlikum
Lezenaar met gesneden pelikaan met jongen (de
Lielde)
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Oosterend 
Duif (Heilige Geest) tegen het klankbord 
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Berlikum 
Lezenaar met gesneden pelikaan met jongen (de 
Liefde) 
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Rauuerd
Lezenaar met engelenkopje
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Rauwerd 

Lezenaar met engelenkopje 
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7. Symboliek

Driesum
Ruggeschot met vleugelstukken in de vorm van
gestileerde adelaars

Hiervóór zijn verschillende malen symbolische
voorwerpen, dieren en dergelijke genoemd, die
we in de versiering van kansels aantreffen. We
willen hieronder de fneest voorkomende sym-
boliek in het kort verklaren.
De adelaar komt veel in kanselversieringen
voor. Aansluitend bij oude tradities fungeert
hij meerdere malen als steun onder de bijbel-
lezenaar. Dit is naar aanleiding van het ma-
jestueuze begin van het Johannesevangelie,
waarin het Woord verheerlilkt wordt en de
evangelieverkondiging dadelijk een hoge
vlucht neemt, die reeds vroeg in de Christè-
lijke kerk vergeleken werd met de vlucht van
een adelaar.
De adelaar komt vooral veel voor in de ver-
siering van de vleugelstukken van het rugge-
schot, maar ook wel in die van friezen en pa-
nelen. De vogel kan het symbool zijn van

kracht (Ezechiël 17, 3), van trots (Jeremia 49,
16), van snelheid (2 Samuel, 23) en de kracht
der jeugd (Psalm 103, 5 en Jesaja 40, 31). Als
versiering aan kansels mogen we de adelaar
waarschijnlijk wel in de eerste plaats be-
schouwen als het symbool van de liefde en
trouw van God. We verwijzen naar twee bij-
belplaatsen, namelijk Exodus 19, 4: 'Gil hebt
gezien, wat ik de Egyptenaren heb aangedaan
en dat ik u op arendvleugelen gedragen en tot
mij gebracht heb' en Deuteronomium 32, I l:
'Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over
zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er
één opneemt en draagt op zijn vlerken, zo
heeft hen de Here geleid'.

De adelaar komt ook voor samen met de engel
of mens, de os en de le¿uw. De vier wezens zijn
de symbolen van de vier euangelisten. We vin-
den ze genoemd in Ezechiël 1, 10 en het
daarop geïnspireerde Openbaringen 4, 7: 'En
midden in den troon waren vier dieren, vol
ogen van voren en achteren. En het eerste dier
was een leeuw gelijk en het tweede dier een
rund gelijk en het derde dier had het gelaat
als van een mens en het vierde dier was een
vliegende arend gelijk'. De engel is de ge-
vleugelde mens, die het symbool is geworden
van Mattheüs, omdat deze zrjn evangelie-be-
schrijving begint met de menselijke afstam-
ming van Christus te benadrukken. De leeuw
werd het symbool van Marcus, omdat hij zijn
evangeliebeschrijving begint met het optreden
van Johannes de Doper, de leeuw in de
woestijn. Lucas' symbdbl werd het rund, om-
dat hij in zijn beschrijving van het evangelie
begint met de geschiedenis van Zacharias, de
priester en offeraar. (In het spraakgebruik
wordt het symbool van Lucas meestal os ge-
noemd. Dit is natuurlijk onjuist, omdat een os
nooit als offerdier kan dienËn.) ôe arend werd
het zinnebeeld van Johannes, omdat diens
evangeliebeschrijving dadelijk een hoge vlucht
neemt in de verheven beschrijving van het
vleesgeworden Woord.
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Ruggeschot met vleugelstukken in de vorm van 
gestileerde adelaars 

  

Hiervóór zijn verschillende malen symbolische 
voorwerpen, dieren en dergelijke genoemd, die 
we in de versiering van kansels aantreffen. We 
willen hieronder de feest voorkomende sym- 
boliek in het kort verklaren. 
De adelaar komt veel in kanselversieringen 
voor. Aansluitend bij oude tradities fungeert 
hij meerdere malen als steun onder de bijbel- 
lezenaar. Dit is naar aanleiding van het ma- 
jestueuze begin van het Johannesevangelie, 
waarin het Woord verheerlijkt wordt en de 
evangelieverkondiging dadelijk een hoge 
vlucht neemt, die reeds vroeg in de Christe- 
lijke kerk vergeleken werd met de vlucht van 
een adelaar. 
De adelaar komt vooral veel voor in de ver- 
siering van de vleugelstukken van het rugge- 
schot, maar ook wel in die van friezen en pa- 
nelen. De vogel kan het symbool zijn van 

kracht (Ezechiël 17, 3), van trots (Jeremia 49, 
16), van snelheid (2 Samuel, 23) en de kracht 
der jeugd (Psalm 103, 5 en Jesaja 40, 31). Als 
versiering aan kansels mogen we de adelaar 
waarschijnlijk wel in de eerste plaats be- 
schouwen als het symbool van de liefde en 
trouw van God. We verwijzen naar twee bij- 
belplaatsen, namelijk Exodus 19, 4: °Gij hebt 
gezien, wat ik de Egyptenaren heb aangedaan 
en dat ik u op arendvleugelen gedragen en tot 
mij gebracht heb’ en Deuteronomium 32, 11: 
’Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over 
zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er 
één opneemt en draagt op zijn vlerken, zo 
heeft hen de Here geleid’. 

De adelaar komt ook voor samen met de engel 
of mens, de os en de leeuw. De vier wezens zijn 
de symbolen van de vier evangelisten. We vin- 
den ze genoemd in Ezechiël 1, 10 en het 
daarop geïnspireerde Openbaringen 4, 7: ’En 
midden in den troon waren vier dieren, vol 
ogen van voren en achteren. En het eerste dier 
was een leeuw gelijk en het tweede dier een 
rund gelijk en het derde dier had het gelaat 
als van een mens en het vierde dier was een 
vliegende arend gelijk’. De engel is de ge- 
vleugelde mens, die het symbool is geworden 
van Mattheüs, omdat deze zijn evangelie-be- 
schrijving begint met de menselijke afstam- 
ming van Christus te benadrukken. De leeuw 
werd het symbool van Marcus, omdat hij zijn 
evangeliebeschrijving begint met het optreden 
van Johannes de Doper, de leeuw in de 
woestijn. Lucas’ symbdol werd het rund, om- 
dat hij in zijn beschrijving van het evangelie 
begint met de geschiedenis van Zacharias, de 
priester en offeraar. (In het spraakgebruik 
wordt het symbool van Lucas meestal os ge- 
noemd. Dit is natuurlijk onjuist, omdat een os 
nooit als offerdier kan dienen.) De arend werd 
het zinnebeeld van Johannes, omdat diens 
evangeliebeschrijving dadelijk een hoge vlucht 
neemt in de verheven beschrijving van het 
vleesgeworden Woord. 
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EngLøicrum
Engel als symbool van Mattheus

Engutierum
Leeuw als symbool van Marcus
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De duif op enkele kansels is het symbool van
de Heilige Geest. Het is ontleend aan Mat-
theüs 3, 16: .'En hij zag de Geest Gods neder-
komen als een duif. Een andere vogel, de p¿-

likaan, verzinnebeeldt de opofferende lielde
van Christus. Een oude legende zegl-, dat de
mannelijke pelikaan zich in de borst pikt, om
zijn jongen ten koste van zichzelf te voeden
met zijn bloed. Een vogel die ook in enkele
versieringen voorkomt is de haan. Hij is het
symbool van waakzaamheid en van de op-
standing.

gerechtigheid opgaan en er za\ genezing zijn
onder haar vleugelen'.

De zinnebeelden van de jaargetijden als versie-
ring aan een kansel moeten we zien als teke-
nen van de trouw van God, die zich manifes-
teert in de ononderbroken opeenvolging der
seizoenen. Syrtlbolen van de winter zijn onder
andere schelpen, schaatsen, vissen, sprokkel-
hout, een tang, hulst en spingerei. Die van het
uoorjaar zijn onder andere tulpen en nestelende
vogels. De zomer heeft meestal als symbolen,
korenaren, peulvruchten, schoven, een sikkel
of een dorsvlegel. De herfst wordt gesymboli-
seerd door vruchten.

De zon, die we bij enkele kansels tegen het
klankbord aantre ffen, is het symbooì van
Christus, de Zon der Gerechtigheid. Het
symbool is ontleend aan Maleachi 4,2: 'Maar
voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der
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De trits geloof, hooþ en liefde wordt genoemd in
I Corinthiërs 13, 13 en kan door verschillende
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De duif op enkele kansels is het symbool van 
de Heilige Geest. Het is ontleend aan Mat- 
theüs 3, 16:”En hij zag de Geest Gods neder- 
komen als een duif’. Een andere vogel, de pe- 
likaan, verzinnebeeldt de opofferende liefde 
van Christus. Een oude legende zegt, dat de 
mannelijke pelikaan zich in de borst pikt, om 
zijn jongen ten koste van zichzelf te voeden 
met zijn bloed. Een vogel die ook in enkele 
versieringen voorkomt is de haan. Hij is het 
symbool van waakzaamheid en van de op- 
standing. 

De zon, die we bij enkele kansels tegen het 
klankbord aantreffen, is het symbool van 
Christus, de Zon der Gerechtigheid. Het 
symbool is ontleend aan Maleachi 4, 2: Maar 
voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der 

gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn 
onder haar vleugelen’. 

    

                    

   

  
De zinnebeelden van de jaargetijden als versie- 
ring aan een kansel moeten we zien als teke- 
nen van de trouw van God, die zich manifes- 
teert in de ononderbroken opeenvolging der 
seizoenen. Symbolen van de winter zijn onder 
andere schelpen, schaatsen, vissen, sprokkel- 
hout, een tang, hulst en spingerei. Die van het 
voorjaar zijn onder andere tulpen en nestelende 
vogels. De zomer heeft meestal als symbolen, 
korenaren, peulvruchten, schoven, een sikkel 
of een dorsvlegel. De herfst wordt gesymboli- 
seerd door vruchten. 

De trits geloof, hoop en liefde wordt genoemd in 
1 Corinthiërs 13, 13 en kan door verschillende 
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Engwierum
Os als symbool van Lucas

Engiuerum
Adelaar als symbool van Johannes

1t ri

symbolen worden weergegeven. Het bekende
teken voor bet geloof is het kruis.

i

Toch is dat slechts in weinig versieringen
aangebracht. Meestal vinden we voor het ge-
loof onderdelen van de geestelijk. *rp..r.úr-
ting, waarover geschreven worãt in dle brief
aan de Efeziërs, hoofdstuk G, 14-18: 'het
pantser. der gerechtigheid', 'het schild des ge-
loofs', 'de helm des heils', ,het zwaard ães
geestes'. Het geloof kan ook aangeduid worden
door middel van een hart mãt een daarop
geplaatste brandende kaars. Hierdoor wordì
de verlichting des harten door het geloof
weergegeven. Het teken voor de liefde is steeds
een hart of een vlammend hart en dat van de
hooþ is het anker. Dit laatste is ontleend aan de
brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, 19, waar

de hoop genoemd wordt 'een anker der ziel
dat veilig en vast is'.
Symbolen van aergankelijkheid, dood en uoortulie-
dende tzld zijn doodskoppen, knekels, fakkels, de
zeis en zandloper. De zandloper heeft sóms

??" .d" ene zijde een vleugel van een vogel
(dag) en aan de andeç zijde een vleermu'is-
vlerk (nacht). Het eeu,iige leuen word.t weerge-
geven door een krans of een kroon. Dit onãer
?49.. naar aanleiding van het geschrevene in
2. Timo^theüs 4, 8; Jacobus 1, 12 en Openba_
ringen 2, 10: 'Wees getrouw tot den dåod en
Ik zal u geven de kroon des levens'. Een be_
kend symbool van de eeuwigheid is de oúrobo-
ros. Dit is een slang, die zichzelf in de staart
bijt en waaraan geen begin en geen einde is te
onderscheiden. De alfa en de omega komen
ook voor als tekens van de eeuwigheid.
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Engwierum 
Os als symbool van Lucas 

Engiwerum 
Adelaar als symbool van Johannes 

    
symbolen worden weergegeven. Het bekende 
teken voor het geloof is het kruis. 

Toch is dat slechts in weinig versieringen 
aangebracht. Meestal vinden we voor het ge- 
loof onderdelen van de geestelijke wapenrus- 
ting, waarover geschreven wordt in de brief 
aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, 14-18: ’het 
pantser der gerechtigheid’, ’het schild des ge- 
loofs’, ‘de helm des heils’, ’het zwaard des 
geestes’, Het geloof kan ook aangeduid worden 
door middel van een hart met een daarop 
geplaatste brandende kaars. Hierdoor wordt 
de verlichting des harten door het geloof 
weergegeven. Het teken voor de liefde is steeds 
een hart of een vlammend hart en dat van de 
hoop is het anker. Dit laatste is ontleend aan de 
brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, 19, waar 

de hoop genoemd wordt 'een anker der ziel 
dat veilig en vast is’. 
Symbolen van vergankelijkheid, dood en voortvlie- 
dende tijd zijn doodskoppen, knekels, fakkels, de 
zeis en zandloper. De zandloper heeft soms 
aan de ene zijde een vleugel van een vogel 
(dag) en aan de andere zijde een vleermuis- 
vlerk (nacht). Het eeuwige leven wordt weerge- 
geven door een krans of een kroon. Dit onder 
andere naar aanleiding van het geschrevene in 
2 Timotheüs 4, 8; Jacobus 1, 12 en Openba- 
ringen 2, 10: Wees getrouw tot den dood en 
Ik zal u geven de kroon des levens’. Een be- 
kend symbool van de eeuwigheid is de ourobo- 
ros. Dit is een slang, die zichzelf in de staart 
bijt en waaraan geen begin en geen einde is te 
onderscheiden. De alfa en de omega komen 
ook voor als tekens van de eeuwigheid. 
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Wijnleterþ
Tussen de kuippanelen -ret afbeeldingen van
Lucas en Mozes op de hoekstijl snijwerk met
druiven en snoeigereedschap als symbolen van de
herfst

Wijnjeterþ
Tussen de kuippanelen met afbeeldingen van
Mozes en Marcus op de hoekstijl snijwerk met
korenaren, sikkel en dorsvlegel als symbolen van
de zomer

IJet Oude Testament en het Nieuu.'e Testament
kunnen gesymboliseerd worden door enerzijds
wetstafels of een boekrol en anderzüds door
een boek, maar ook wel door een altaar en
symbolen van het Heilig Avondmaal. Deze
symbolen van het Heilig Auondmaal zijn voor
het brood de korenaren en voor de wijn
druiveranken' of een kelk. Druiven of eèn
druiventros zijn ook het symbool van het Be-
loofde Land en van de Hemel.

De hiervoor genoemde allegorische vrouwen-
figuren hebben hun vaste attributen en kle-
ding. Het Geloof kan gekleed zijn in de gees-
telijke wapenrusting. In elk geval draagt het
een helm. Haar attributen zijn het hart met
de brandende kaars, een kruis, een bijbelboek
en wetstafels. De Liefde is een vrouwenfiguur
met een kind op haar arm en twee kincleren
aan haar voeten of een zelfde figuur met een
vlammend hart op de borst of op een voor-
hoofdsband.
De Hooþ draagt een anker en soms een duif

(vergelijk Genesis B, 8- I 2). Standaastigheid
steunt op een zurl. Gereclttigheid is geblinddoekt
en draagt een zwaard en een weegschaal.
Voorzichtigheid heeft als attributen een spiegel
als teken van zelfkennis en een slang (Mat-
theüs 10, 16: 'weest dan voorzichtig als slan-
gen'). De Vrede draagt meestal een palmtak.
De Waarheid wordt naakt weergegeven. Zij
draagt de zon, omdat zlj van het licht houdt,
ja zeff Ìicht is. De zon is ook een beeld van
God, die de Waarheid is. Het boek aan de
voeten van de waarheid is de Bijbel, waarin de
waarheid te vlhden is. F.en palmtak die zij
draagt is het beeld der kracht en overwinning.
De wereldbol onder haar voeten duidt er op,
dat de waarheid meer waard is dan alle din-
gen der wereld.

De plaatsing van bepaalde symbolen en alle-
gorische figuren is meestal niet een toevallige.
Op een enkele kanseldeurtje, zoals dat te
Berlikum, is door middel van tekstverwijzin-
gen een vermaning aangebracht voor de pre-
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Het Oude Testament en het Nieuwe Testament 
kunnen gesymboliseerd worden door enerzijds 
wetstafels of een boekrol en anderzijds door 
een boek, maar ook wel door een altaar en 

symbolen van het Heilig Avondmaal. Deze 
symbolen van het Heilig Avondmaal zijn voor 
het brood de korenaren en voor de wijn 
druiveranken: of een kelk. Druiven of een 
druiventros zijn ook het symbool van het Be- 
loofde Land en van de Hemel. 

De hiervoor genoemde allegorische vrouwen- 
figuren hebben hun vaste attributen en kle- 
ding. Het Geloof kan gekleed zijn in de gees- 
telijke wapenrusting. In elk geval draagt het 
een helm, Haar attributen zijn het hart met 
de brandende kaars, een kruis, een bijbelboek 
en wetstafels. De Liefde is een vrouwenfiguur 
met een kind op haar arm en twee kinderen 
aan haar voeten of een zelfde figuur met een 
vlammend hart op de borst of op een voor- 
hoofdsband. 
De Hoop draagt een anker en soms een duif 

   

                            

   

      

  
(vergelijk Genesis 8, 8-12). Standvastigheid 
steunt op een zuil. Gerechtigherd is geblinddoekt 
en draagt een zwaard en een weegschaal, 
Voorzichtigheid heeft als attributen een spiegel 
als teken van zelfkennis en een slang (Mat- 
theüs 10, 16: ‘weest dan voorzichtig als slan- 
gen’). De Vrede draagt meestal een palmtak. 
De Waarheid wordt naakt weergegeven. Zij 
draagt de zon, omdat zij van het licht houdt, 
Ja zelf licht is. De zon is ook een beeld van 
God, die de Waarheid is. Het boek aan de 
voeten van de waarheid is de Bijbel, waarin de 
waarheid te vfnden is. Een palmtak die zij 
draagt is het beeld der kracht en overwinning. 
De wereldbol onder haar voeten duidt er op, 
dat de waarheid meer waard is dan alle din- 
gen der wereld. 

De plaatsing van bepaalde symbolen en alle- 
gorische figuren is meestal niet een toevallige. 
Op een enkele kanseldeurtje, zoals dat te 
Berlikum, is door middel van tekstverwijzin- 
gen een vermaning aangebracht voor de pre- 
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WijnleterP
Tussen de kuippanelen met a{beeldingen van
Marcus en Mattheüs op de hoekstijl snijwerk met
bloemkorle en schepersschop en -staf als
symbolen van het voorjaar

Wzlnjeterþ
Kuippaneel met de afbeelding van Johannes en
op de hoekstijlen snijwerk in de vorm van hulst
en schaatsen als symbolen van de winter en een
doodshoold en een ouroboros als svmbolen van
dood en eeuwigheid

dikant om de waarheid te verkondigen. Een
zelfde functie hebben de allegorische figuren
op de deurtjes van de kansels in Beers en
Drachten. Op de kanseldeur in Langweer is de
roede gesneden als symbool van het oordeel
Gods en de sleutel van het Hemelrijk als het
symbool van de verkondiging van het Woord.
De slang en de spie$el zullen als tekenen van
de voorzichtigheid de predikant er wel toe
moeten aansporen deze deugd te betrachten.
In Mantgum zijn in een stijl naast de kansel-
deur symbolen gesneden die verband houden
met het oordelen van God en het laatste oor-
deel: De trompet is meestal een verkeerd
weergegeven bazuin (sjofaar of ramshoorn).
De bazuin roept dadelijk herinneringen op
aan Jesaja 58, 1: 'Roep luidkeels, houd niet irr,
verhef uw stem als een bazuin en maak mijn
volk zijn overtreding bekend en het huis vàn
Jacob zijn zonden'. De bazuin roept ook as-
sociaties op met het laatste oordcel (1 Co-
rinthiërs 15, 52: 'Allen zullen wij niet ontsla-
pen, maar allen zullen wij veranderd worden,

in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste ba-
zuin, want de bazuin zal klinken en de doden
zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij
zullen veranderd worden'). Het in Mantgum
ook weergegeven juk doet eveneens aan de
straf en het oordeel van God denken (zie on-
der andere Jeremia 27 en 28) en aan het
laatste oordeel (Jeremia 30, B: 'Op dien dag
zal het gebeuren, luidt het woord van den
Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun
hals zal verbreken en hun banden zaf ver-
scheuren'). De stokjes (de Urim en de Tun-
nim) in het borstscirilå werden gebruikt door
de hogepriester om Gods oordeel te vragen
(Exodus 28,29 en 30). De boekrol zou kunnen
duiden op Jeremia 36, waar verteld wordt hoe
de profeet in opdracht van God Baruch al zijn
onheilsprofetieën laat opschrijven. In Jeremia
25 wordt geschreven 

-o*ver 
de beker der gram-

schap. Wellicht *oÆl dit bijbelgedeel"te in
Mantgum weergegeven door de kelk. Ook de
pot met vuur houdt verband met Gods oor-
deel (zie onder andere Jesaja 66, 15-16: 'Want
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Wijngeterp 

Tussen de kuippanelen met afbeeldingen van 
Marcus en Mattheüs op de hoekstijl snijwerk met 
bloemkorfje en schepersschop en -staf als 
symbolen van het voorjaar 

Wijnjeterp 

Kuippaneel met de afbeelding van Johannes en 
op de hoekstijlen snijwerk in de vorm van hulst 
en schaatsen als symholen van de winter en een 
doodshoofd en een ouroboros als symbolen van 
dood en eeuwigheid 
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S¿xbierum
Kuippaneel met het Geloof, gekleed in de
geestelijke wapenrusting en met in de handen een
brandende kaars en de wetstafelen en het
evangelieboek als symbolen van het Oude en
Nieuwe Testament. Op de hoekstijl vruchten als
zinnebeelden van de herfst

Langueer
Kanseldeur met opengeslagen evangelieboek,
spiegel, slang en een adelaâr met een sleutel

zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens
zullen zijn als een storm, om zijn toorn te
openbaren ifi gloed en zijn dreiging in vuur-
vlammen. Te vuur en te zwaard zal de Herc
gericht oefenen over al wat leeft, en de door
den Here verslagenen zullen talrijk zijn'). Bij
vuur kunnen we ook weer aan het laatste
oordeel denken (zie onder andere Openbarin-
gen 19 en 20).

In de prediking behoort Christus' verzoenend
werk centraal te staan. Daar wordt de predi-
kant in Sexbierum op gewezen. Op het kan-
seldeurtje staat Johannes de Evangelist, de
taak van Johannes de Doper overnemend en
wijzend op een lam, waarheen ook een hand
uit een wolkenmassa wijst. Johannes draagt op
de schoot een bijbelboek, waarin gegrift is:

Joh. 1, 29 ('Zie, het lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt').
De evangelistensymbolen of -figuren op enkele
kansels vertegenwoordigen het Nieuwe Testa-
ment. Op kansels in Olterterp, Wijnjeterp en
Hardegarijp wordt het Oude Testament op
een vijfde paneel weergegeven door Mozes
met de wetstáfels. In Schalsum vinden we
naast de panelen met evangelistenfiguren een
voorpaneel met een voorstelling van het laat-
ste avondmaal. Wellicht is hier bewust deze
combinatie gekozen om woord en sacrament
vertegenwoordigd te doen zijn. Er zouden nog
verschillende andere combinaties van symbo-
len en allegorische ñguren te noemen zijn, als
de ruimte daartoe ons niet ontbrak. Veel in de
symboliek aan de kansels getuigt van diepe
vroomheid en wijsheid.
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Sexbierum 
Kuippaneel met het Geloof, gekleed in de 
geestelijke wapenrusting en met in de handen een 
brandende kaars en de wetstafelen en het 
evangelieboek als symbolen van het Oude en 
Nieuwe Testament. Op de hoekstijl vruchten als 
zinnebeelden van de herfst 

  

Langweer 
Kanseldeur met opengeslagen evangelieboek, 
spiegel, slang en een adelaar met een sleutel 
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Wieuw¿rd
Kanseldeur met de Waarheid

70

Wieuwerd 

Kanseldeur met de Waarheid 

   



Mantgum
Hoekstijl met trompet, juk, borstschild, boekrol en
kelk, vuurpot

Mantgum
Hoekstijl met eikebladeren, engelen, kroon,
ouroboros, rond bijbelboek, fakkel, os en hoorn
des overvloeds
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Mantgum 
Hoekstijl met trompet, juk, borstschild, boekrol en 
kelk, vuurpot 

Mantgum 

Hoekstijl met eikebladeren, engelen, kroon, 
ouroboros, rond bijbelboek, fakkel, os en hoorn 

des overvloeds 
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Mantgum
Hoekstijl met druiveranken, korenaren, vogels,
wetstalelen, boekrol en kan

Mantgum
Hoekstijl met bloemen, helm, adelaar, hart,
zwaard, pantser, leeuw, schild en anker
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Mantgum 
Hoekstijl met druiveranken, korenaren, vogels, 
wetstafelen, boekrol en kan 

Mantgum 
Hoekstijl met bloemen, helm, adelaar, hart, 
zwaard, pantser, leeuw, schild en anker 
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B. Wapens

Murmerøoude
Gesneden kuifstuk met de alliantiewapens
Kleffens-Botma uit 1B1B op het klankbord

,l
Verschillende kansels dragen in de versiering
een wapen. Het merendeel dezer wapens is in
1795, toen de tijd van vrijheid, gelijkheid en
broederschap aanbrak, weggesneden, maar de
wapenschilden en de daarbij behorende orna-
menten bleven wel bewaard.

Wapens werden dikwijls aangebracht op het
klankbord. Het 16de-eeuwse klankbord boven
de kansel van Franeker heeft een bekroning in
de vorm van een leeuw die het stadswapen
draagt. In kerken te Sint Annaparochie, Eng-
wierum, Murmerwoude en Rinsumageest
werden familiewapens gesneden in een opzet-
stuk of kuif voor op het klankbord. Gesneden

alliantiewapens vinden we tegen de onderzijde
van klankborden in de kerken van Ferwerd en
Vrouwenparochie en ook het klankbord in de
kerk van Ee had in de l9de eeuw nog een
dergelijke versiering.

Een geschikte plaats voor een wapen was ook
het voorpaneel van de kanselkuip. Op die
plaats vinden we wapens of wapenschilden in
de kerken van Augsbuurt, Augustinusga, Boer,
Engwierum, Garijp, Surhuizum, Oudega (W.)
en Tirns. Een enkele maal werd een wapen
onder het voorpaneel aangebracht, zoals in
\{orkum, Koudum en Lemmer. In Garijp,
Menaldum en Kollum vinden we wapens of
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Murmerwoude 

Gesneden kuifstuk met de alliantiewapens 

Kleffens-Botma uit 1818 op het klankbord 
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A 
Verschillende kansels dragen in de versiering 
een wapen. Het merendeel dezer wapens is in 
1795, toen de tijd van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap aanbrak, weggesneden, maar de 
wapenschilden en de daarbij behorende orna- 
menten bleven wel bewaard. 

Wapens werden dikwijls aangebracht op het 
klankbord. Het 16de-eeuwse klankbord boven 
de kansel van Franeker heeft een bekroning in 
de vorm van een leeuw die het stadswapen 
draagt. In kerken te Sint Annaparochie, Eng- 
wierum, Murmerwoude en Rinsumageest 
werden familiewapens gesneden in een opzet- 
stuk of kuif voor op het klankbord. Gesneden 

alliantiewapens vinden we tegen de onderzijde 
van klankborden in de kerken van Ferwerd en 

Vrouwenparochie en ook het klankbord in de 

kerk van Ee had in de 19de eeuw nog een 

dergelijke versiering. 

Een geschikte plaats voor een wapen was ook 
het voorpaneel van de kanselkuip. Op die 
plaats vinden we wapens of wapenschilden in 
de kerken van Augsbuurt, Augustinusga, Boer, 
Engwierum, Garijp, Surhuizum, Oudega (W.) 
en Tirns. Een enkele maal werd een wapen 
onder het voorpaneel aangebracht, zoals in 
Workum, Koudum en Lemmer. In Garijp, 
Menaldum en Kollum vinden we wapens of 
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schoongesneden wapenschild

Oudega
In 1795

Ferwerd
Wapen in het hart van het klankbord
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Ferwerd Oudega (W) we 
Wapen in het hart van het klankbord In 1795 schoongesneden wapenschild 
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wapenschilden op het ruggeschot. Hiervóór
werd al geschreven over de leeuw met het
stadswapen op de trappaal van de kansel in de
kerk van IJlst.

Alliantiewapens zijn gegraveerd in de koperen
knop op de trapleuning in de kerk van
Wommels, terwijl in dezelfde kerk tegen de
zijkant van de trap gesneden wapens zijn
aangebracht, maar deze zouden afkomstig
kunnen zijn van ander kerkmeubilair.
De genoemde wapens zijn in enkele gevallen
stadswapens en dat op het ruggeschot in Ga-
rijp is van ds. L. Napjus. De meeste, al of niet
geschonden, wapens zijn die van plaatselijke
grootheden, meestal de grietmannen. Het zou
onjuist zijn uit de aanwezigheid van wapens
van bepaalde personen op kansels de conclusie
te trekken, dat zij of wel de totale of wel de
gedeeltelijke betaling van die kansels deden.
Uit kerkvoogdijrekeningen blijkt op enkele
uitzonderingen na van dergelijke betalingen
niets.

Jammer genoeg weten wij niet welk wapen
eens de kansel in Sint Annaparochie sierde. Er
is uit het eind van de 17de eeuw een con-
ceptbrief bewaard gebleven van de kerk- en
armvoogden van het dorp. In die brief, gericht
aan Ernst van Haren, wordt geschreven over
de wenselijkheid van een nieuwe kansel en op
grond van vróêger gedane toezeggingen wordt
gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken een
kansel geschonken te krijgen vair de erven van
de hertogin van Zimmern, geboren prinses
Maria van Oranje, de jongste dochter van
Frederik Hendrik. Het is door het afsnijden
van het wapen in 1795 onmogelijk geworden
om na te gaan, of de nabestaanden van de
hertogin inderdaad de buitengewoon grote,
fraai en weelderig besneden kansel hebben
geschonken.
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9. Opschriften

Schraard
Klankbord met opschrift

- 'Eer Hoitinga 't gewoel

- Der waereld zei vaarwel

- En lachte om dood en hel

- Beval hij, deezen stoel ,
- In Arum's Kerk te stichten

- De Godsdienst, wil in schik,

- Riep op dit oogenblik: ?
- Gij komt 

*mij 
dier verplichten.

- Dus toonde Sjoerd, de Zoon van Tjerk,

- Zijn zucht voor Christus waare Kerk,

- Een Schoonzoon Abel rustte nooit.

- Zo lang de Stoel niet was voltooid.'

Bovenstaande wonderbaarlijke poëtische ont-
boezeming is te vinden in de in 1789 in
Leeuwarden uitgegeven Mengeldichten van
de gelegenheidsrijmelaar A. Jeltema. Er staat
bij aangetekend, dat Sjoerd Tjerks Hoitinga,
bijzitter in het nedergerecht van Wonseradeel,
geld aan de kerkvoogdij van Arum schonk om
een kansel te laten maken en dat zi.in
schoonzoon Abel Wiarda, secretaris van
Baarderadeel, er voor zorgde, dat die er
kwam. Het rijmwerk werd op de kansel aan-
gebracht met uitzondering van de laatste vier
regels, waarvoor geen plaats meer was.

Kansel en opschrift in Arum zijn verdwenen.
In Wons bleef wel een opschrift bewaard be-
treffende een legaat voor een nieuwe kansel:
'Besprooken van Richte Jacobs Abbema Ion-
ged., ovt 23 jaer, 1686'. In Kollum gewaagt
een opschrift op de kansel van een schenking
in 1692 door Livius van Scheltinga, Barend
Voss en Gajus van Broersma. Bewaard bleven
verschillende opschriftdn betreffende personen
als predikanten en kerkvoogden. We vinden ze
onder andere op kansels in Eernewoude,
Hantum, Hantumhuizen, Sexbierum en Sua-
woude. Eigenaardig zijn de inscripties op het
ruggeschot van de kansel in Nijland. Naast
een huismerk en het jaartal 1659 vinden we
daar de letters S.P.Q.N. Ze betekenen Senatus
Populus Que Novae Terrae en dat is overge-
zet: bestuur en volk van Nijland. De letters
zijn overgenomen van het S.P.Q..R. van de

2

77

  

  

Schraard 
Klankbord met opschrift 

  

— ’Eer Hoitinga ’t gewoel 
— Der waereld zei vaarwel 
— En lachte om dood en hel 
— Beval hij, deezen stoel 
— In Arum’s Kerk te stichten 
— De Godsdienst, wil in schik, 
— Riep op dit oogenblik: _= 
— Gij komt mij dier verplichten. 

% ok ok 

Ld 

— Dus toonde Sjoerd, de Zoon van Tjerk, 
— Zijn zucht voor Christus waare Kerk, 

— Een Schoonzoon Abel rustte nooit. 
— Zo lang de Stoel niet was voltooid.” 
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ANNVNTIA POPULO MEO SCELERA EORVM ET
DOMVI IACOPPE PF,CCATA EORVM' (Roep
luidkeels, houd niet in, verhef urv stem uì. ...t
baz:uin en maak mijn volk )ijn overtredingen
bekend; het huis van Jacob zijn zonden.).
Deze latijnse tekst, afkomstìg van een kerkelijk
meubelstuk hangt ook nog in de sacristie van
de kerk van Wirdum. De voorganger van de
kansel in Beers droeg deze tekst ook. Een
putto op het klankbord in Sexbierum draagt
een banderolle, waarop staat: Jesaja 58, 1'.

Een engelfiguur op het klankbord in Hallum
draagt een papierrol, waarop staat: 'Want Siet
ik Verkondig U Groore blijdschap'. Op de
rand van het klankbord in Schraard lezen wc:
,LVC. XI CAP. VS. XXIII SALICH SYN DIE GODES
WOORT HOOREN EN DAT BEWAEREN. ANNO
1633'. Een uitgebreid, geschilderd rijmstuk
vinden we op de kansel van Oudkerk:

Oudkerk
Opschrift bij de trap

Romeinen en doen wel wat pretentieus aan
voor een dorp. De letters p.I.M. op dezelfde
kansel zijn tot op heden onverklaarbaar. Ook
nog onverklaarbaar zijn de letters onder de
kanseltrap van IJlst: H.R.: K.M.: H.D.S.; G.M.:
1672. De letters H en R zouden de initialen van
de maker van de kansel kunnen zijn en de
andere letters zouden kunnen betekenen:
Kistemaker heeft deze stoel gemaakt.
Bewaard bleven een aantal opschriften die
verband houden met de functie van de kansel.
In een fries rond de kanselkuip in Huizum is
in goud de aan de Vulgaat ontleende latijnse
tekst uit Jesaja 58, 1 geschilderd: CLAMANE
CESSES qVASI TUBA EXALTA VOCEM ET

,OCH GODT LAET VAN DEES PLAETS

- V WOORT RYCKLICK VOORTVLIETEN

- EN WILT DAER BY V GEEST

- OOCK CRACHTELICK VV'IGIETEN

- OP DAT DAER DOOR VEEL VOLCK

- TOT V WERDE BEKEERT

- EN \'\¡/EN HEYL'GEN

- VAN HERTEN RECHT GEÉÉRT

- O GROTE GOETHEYT GODS

- DIE TOT ONS SENT SYN BODEN

- EN DOET ONS WT SYN NAEM

- RYCKELICK TOT HEM NODEN

- WELSALICH IS DAT VOLCK

- DAT OP GODIT VAST BETROVT

- EN AL SYN HEYL EN TROOST

- IN CHRISTVM ALLEEN BOVVT'

In Roodkerk is op de kansel een tekst uit de
Bijbel geschilderd: 'IK BEN HET BROOD/DES
LEVENS; DIE TOT MIJ/KOMT, ZAL GEENZINS
HON/GEREN, EN DIE IN MIJ GE-/LOOFT, ZAL
NIMMERMEER/DORSTEN. EN DIT IS DE WIL/
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voor een dorp. De letters PLM. op dezelfde 
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kanseltrap van IJlst: HR: KM: HDS; GM: 
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luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een 
bazuin en maak mijn volk zijn overtredingen 
bekend; het huis van Jacob zijn zonden.) 
Deze latijnse tekst, afkomstig van een kerkelijk 
meubelstuk hangt ook nog in de sacristie van 
de kerk van Wirdum. De voorganger van de 
kansel in Beers droeg deze tekst ook. Een 
putto op het klankbord in Sexbierum draagt 
een banderolle, waarop staat: ’Jesaja 58, 1’. 

  
    

            

   

    

     

Een engelfiguur op het klankbord in Hallum 
draagt een papierrol, waarop staat: Want Siet 
ik Verkondig U Groote blijdschap’. Op de 
rand van het klankbord in Schraard lezen we: 
’LVG, XI CAP. VS. XXIII SALICH SYN DIE GODES 

WOORT HOOREN EN DAT BEWAEREN. ANNO 

1633. Een uitgebreid, geschilderd rijmstuk 
vinden we op de kansel van Oudkerk: 

— OCH GODT LAET VAN DEES PLAETS 

— V WOORT RYCKLICK VOORTVLIETEN 

— EN WILT DAER BY V GEEST 

— OOCK CRACHTELICK VVTGIETEN 

— OP DAT DAER DOOR VEEL VOLCK 

— TOT V WERDE BEKEERT 

— EN VWEN HEYL/GEN 

— VAN HERTEN RECHT GEÉERT 

— O GROTE GOETHEYT GODS 

— DIE TOT ONS SENT SYN BODEN 

— EN DOET ONS VVT SYN NAEM 

— RYCKELICK TOT HEM NODEN 

— WELSALICH IS DAT VOLCK 

— DAT OP GODE VAST BETROVT 

— EN AL SYN HEYL EN TROOST 

— IN CHRISTVM ALLEEN BOVVT’ 

In Roodkerk is op de kansel een tekst uit de 

Bijbel geschilderd: "IK BEN HET BROOD/DES 
LEVENS; DIE TOT MIJ/KOMT, ZAL GEENZINS 

HON/GEREN, EN DIE IN MIJ GE-/LOOFT, ZAL 

NIMMERMEER/DORSTEN. EN DIT IS DE WIL/ 
a



DESGENEN, DIE MIJ GEZON-/DEN HEEFT, DAT
EEN IEGE-/LIJK, DIE DEN ZOON AAN-
/SCHOUWT EN IN HEM/GELOOFT, HET EEUWI-/
GE LEVEN HEBBE, EN/IK ZAL HEM OPWEK-/
KEN TEN UITER-/STEN DAGE/JOH: 6:35, 40'.

In Ried, we schreven het al eerder, leest de
predikant bij het ophangen van zijn barel aan
de knop op het ruggeschot als laatste verma-
ning: 'Indien yemant spreekt, die spreeke als
de woorden Godts' (foh. 3, 34). In het begin
van dit boek vermeldden we reeds het gebor-
duurde tekstwoord op het zitkussentje van de
predikant in Beetgumi 'Och, of ik iemand
hadde, die mij hoorde! Job. 31, 35'.Roodkerk

Opschrift bij de trap
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In Ried, we schreven het al eerder, leest de 
predikant bij het ophangen van zijn baret aan 
de knop op het ruggeschot als laatste verma- 
ning: ‘Indien yemant spreekt, die spreeke als 
de woorden Godts’ (Joh. 3, 34). In het begin 
van dit boek vermeldden we reeds het gebor- 
duurde tekstwoord op het zitkussentje van de 
predikant in Beetgum: ’Och, of ik iemand 
hadde, die mij hoorde! Job. 31, 35’. 
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10. Kleur en bekledirg

We vinden in veel Friese kerken blank eiken
kansels, maar niet minder talrijk zijn de ge-
beitste en gelakte exemplaren. In Oostfriese
kerkgebouwen zi.in veel renaissance- en ba-
rokkansels bewaard gebleven. Ze vertonen
verwantschap met die in Westerlauwers
Friesland, maar zijn rijk gepolychromeerd.
Het is niet ondenkbaar, dat ook hie¡ gepoly-
chromeerde lTde eeuwse kansels geweest zijn,
maar wij hebben daarover weinig zekerheid.
Een kansel als die in Oudkerk is zwart en grijs
geschilderd. De pilasters op de hoeken van de
kanselkuip in Beetgum zijn wit en de zich er
omheen slingerende ranken zijn verguld. Voor
de restauratie van het kerkgebouw was in
Gaastmeer de kansel wit geschilderd en in
Katlijk rose. Het is niet duidelijk, of het hier
originele beschilderingen betreft. Vermeld
moet nog wel worden, dat zich op enkele
17de-eeuwse, blank eiken kansels, aan de
achterzijde verfsporen bevinden.

Archivalia lichten ons er in de regel wel over
in, dat in een kerkgebouw te eniger tijd
schilderwerk werd uitgevoerd, maar eigenlijk
nooit wordt vermeld welke onderdelen vãn het
kerkinterieur onder handen werden genomen.
Tot nu toe vonden we slechts in het kerk-
voogdijrekeningboek van Wirdum een post,
waaruit op te maken valt, dat de preekstoel
daar in de lTde eeuy (ll juni 1642) beschil-
derd was: 'betaelt aen Saxe Andres weduwe,
wonende tot Lieuwerden d' somme van ses
Car. gl. twe str. ter oorsaecke van verwe; twe
menglen ter neyten ende een farndel tot de
preeckstoel ende andersins'. Een enkele keer is
sprake van het vergulden van een kansel of het
plaatsen van letters.

In de l8de en in de 19de eeuw zijn verschil-
lende kansels beschilderd, zoals die van Har-
Iingen, Murmerwoude, Oosterend, Goënga-
rijp, Welsrijp en Cornjum. De kansel vãn
Engwierum was tot voor enkele tientallen ja-
ren zwart geverfd en het snijwerk was verguld.
Imitatie-houtbeschildering van kansels kwam

in de l9de eeuw dikwijls voor, maar in de
l8de eeuw werd een dergelijke beschildering
ook wel uitgevoerd. De kansel van Oostrum
uit 1768 heefr een imitatie-mahoniehoutbe_
schildering. Volgens het rekeningboek van de
kerkvoogden werd die beschildering in l768
dadelijk op de nieuwe kansel aangebracht.

Uit kerkvoogdijrekeningboeken blijkt, dat het
al vroeg gewoonte moet zijn gewêest om de
bovenzijde van de kanselkuip te bekleden met
laken en te versieren met franje. We halen hier
e_en paar posten aan uit het rekeningboek van
de kerkvoogden van Burgwerd uit t127.

- 'Den 22 Junius aan Douwe Reimers be-
taaldt lVz ellen blau laken tot bekleden van
de predickstoel en tien ellen lindt to samen
tien gulden, fief stuivers.,

- 'Den 11 dito aan _lan Hendrik van Koten
foor 6Vz ellen blatiw franien tot hedt selve
gebruick. Somma seven gulden, sestien
stuivers.'

- 'Dito betaaldt aan Poulis Gerrits wijf uyt_
geschoten geldt for fier hondert mesken
nageltjes tot het selve gebruick. Somma
twee gulden, tien stuivers.,

De meeste kansels hebben nog een bekleding,
{]e nu in de regel van groen laken gemaakt iì.
Het is onduidelijk, waarom na vrijwel alle
kerkrestauraties de bekleding van dã kansels
verwijderd werd. Historische argumenten voor
verwijdering van de bekleding zijn niet aarr te
voeren. 
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10. Kleur en bekleding 

We vinden in veel Friese kerken blank eiken 
kansels, maar niet minder talrijk zijn de ge- 
beitste en gelakte exemplaren. In Oostfriese 
kerkgebouwen zijn veel renaissance- en ba- 
rokkansels bewaard gebleven. Ze vertonen 
verwantschap met die in Westerlauwers 
Friesland, maar zijn rijk gepolychromeerd. 
Het is niet ondenkbaar, dat ook hier gepoly- 
chromeerde 17de eeuwse kansels geweest zijn, 
maar wij hebben daarover weinig zekerheid. 
Een kansel als die in Oudkerk is zwart en grijs 
geschilderd. De pilasters op de hoeken van de 
kanselkuip in Beetgum zijn wit en de zich er 
omheen slingerende ranken zijn verguld. Voor 
de restauratie van het kerkgebouw was in 
Gaastmeer de kansel wit geschilderd en in 
Katlijk rose, Het is niet duidelijk, of het hier 
originele beschilderingen betreft. Vermeld 
moet nog wel worden, dat zich op enkele 
Ide-eeuwse, blank eiken kansels, aan de 
achterzijde verfsporen bevinden. 

Archivalia lichten ons er in de regel wel over 
in, dat in een kerkgebouw te eniger tijd 
schilderwerk werd uitgevoerd, maar eigenlijk 
nooit wordt vermeld welke onderdelen van het 
kerkinterieur onder handen werden genomen. 
Tot nu toe vonden we slechts in het kerk- 
voogdijrekeningboek van Wirdum een post, 
waaruit op te maken valt, dat de preekstoel 
daar in de 17de eeuw (11 juni 1642) beschil- 
derd was: ’betaelt aen Saxe Andres weduwe, 
wonende tot Lieuwerden d’ somme van ses 
Car. gl. twe str. ter oorsaecke van verwe; twe 
menglen ter neyten ende een farndel tot de 
preeckstoel ende andersins’. Een enkele keer is 
sprake van het vergulden van een kansel of het 
plaatsen van letters. 

In de 18de en in de 19de eeuw zijn verschil- 
lende kansels beschilderd, zoals die van Har- 
lingen, Murmerwoude, Oosterend, Goënga- 
rijp, Welsrijp en Cornjum. De kansel van 
Engwierum was tot voor enkele tientallen ja- 
ren zwart geverfd en het snijwerk was verguld. 
Imitatie-houtbeschildering van kansels kwam 

in de 19de eeuw dikwijls voor, maar in de 
18de eeuw werd een dergelijke beschildering 
ook wel uitgevoerd. De kansel van Oostrum 
uit 1768 heeft een imitatie-mahoniehoutbe- 
schildering. Volgens het rekeningboek van de 
kerkvoogden werd die beschildering in 1768 
dadelijk op de nieuwe kansel aangebracht. 

Uit kerkvoogdijrekeningboeken blijkt, dat het 
al vroeg gewoonte moet zijn geweest om de 
bovenzijde van de kanselkuip te bekleden met 
laken en te versieren met franje. We halen hier 
een paar posten aan uit het rekeningboek van 
de kerkvoogden van Burgwerd uit 1727. 

— ’Den 22 Junius aan Douwe Reimers be- 
taaldt 1% ellen blau laken tot bekleden van 
de predickstoel en tien ellen lindt to samen 
tien gulden, fief stuivers.’ 

— Den 11 dito aan Jan Hendrik van Koten 
foor 6% ellen blauw franien tot hedt selve 
gebruick. Somma seven gulden, sestien 
stuivers.’ 

— ‘Dito betaaldt aan Poulis Gerrits wijf uyt- 
geschoten geldt for fier hondert mesken 
nageltjes tot het selve gebruick. Somma 
twee gulden, tien stuivers.” 

De meeste kansels hebben nog een bekleding, 
die nu in de regel van groen laken gemaakt is. 
Het is onduidelijk, waarom na vrijwel alle 
kerkrestauraties de bekleding van de kansels 
verwijderd werd. Historische argumenten voor 
verwijdering van de bekleding zijn niet aan te 
voeren. 
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1 1. Koperwerk

Holuterd
Doopbekkenhouder

Aan veel kansels zijn koperen voorwerpen be-
vestigd. In de eerste plaats zijn dat doopbek-
kenhouders, maar daaraan gaan wij hier
voorbij, omdat zij met de functie van de
kansels geen verband houden. Wel doen dat
de koperen armen met blakers naast de bij-
bellezenaars. Ze waren bestemd om in de
middag- en avonddiensten de kaarsen te dra-
gen, die de predikant bij moesten lichten bij
het lezen van de Schrift. We treffen dergelijke
armen met twee blakers aan op de kansels van
Sint Annaparochie, Hantum, Jorwerd, Mets-
lawier, Sloten, Ternaard en Weidum. In Ou-
dega (Sm.) en Beetsterzwaag zijn er twee ar-

men met elk twee blakers en in Ferwerd en
Jelsum vinden we twee armen met een blaker
aan weerszijden van de \ezenaar. Die van
Surhuisterve'en is vann de kansel gehaald en
aan de kerkmuur bevestigd.

Een bijzonder voorwerp aan de kansel is de
zandloperhouder, die nog aanwezig is aan de
kansels te Burgwerd, Hardegarijp, Hooge-
beintum, Holwerd, Jorwerd, Olterterp en
Weidum. Een restant vinden we in Parrega. In
Oosterend is er een omgebouwd tot doopbek-
kenhouder en waarschijnlijk is dat ook ge-
beurd in Poppingawier. In slechts één kerk-
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83  



I

Hantum
Kande laar

4

1

84

 



gebouw, dat van Burgwerd, bleef in de houder
de zandloper bewaard.
Een zeer fraaie houder, die wel even apart
genoemd mag worden, is die in Holwerd. Dit
exemplaar is aan de kansel bevestigd door
middel van een fraai gedreven koperen hand,
zoals dat ook wel het geval is met de doop-
bekkenhouders.

Aan enkele kansels bevindt zich in plaats van
een houten een koperen lezenaar. Bijzonder
fraai gedreven exemplaren zijn die in Hol-
werd, Dantumawoude en Driesum. Vooral de
Iaatste is heel mooi aan de kansel bevestigd.
Alle drie lezenaars zijn door de Dokkumer
geelgieter Lieuwe Geerts vervaardigd. Ook
fraar zijn de lezenaars in Dokkum, Koudum,
Workum, Augustinusga en Surhuizum. Een-
voudig zijn die aan de kansels van Buitenpost,
Duurswoude, Leeuwarden (Doopsgezinde
kerk), Oosterlittens en Wouterswoude. In de
Iezenaars in Beetsterzwaag, gemaakt in 1804,
zijn op ingenieuze wijze trekletters aange-
bracht. Het zijn een F., G., A., B., en L. voor
jhr F. G. A. B. van Lynden.

Een enkele kanseltrap heeft een koperen leu-
ning. Eenvoudig is die in Koudum, bijzonder
rijk die in Wommels met zijn zware balusters.
De kanseldeur in Wommels draait op een
zware scharnier, waarop een sierlijk gedreven
koperen haantje (de waakzaamheid) is ge-
plaatst. Een dergelijke scharnier aan de kan-
seldeur in de Sint-Maartenskerk van Sneek
draagt een koperen leeuw.

Burgøerd
Zandloperhouder
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12. Merkwaardigheden

We vinden aan enkele kansels merkwaardig-
heden met een historisch-anekdotische
achtergrond. We noemen een paar voorbeel-
den. Groeven in de leuning van de kanseltrap
van Wolvega heten sporen te zijn van sabel-
houwen, aangebracht door soldaten van de
bisschop van Munster, die in 1672 ook het
zuidoosten van Friesland binnenvielen.

Wellicht is de kansel van Reitsum de enige in
ons land met een slot op de deur. Het is

aangebracht in de doleantietijd, toen ds. J. J.
A. Ploos van Amstel hier stond en tengevolge
van de kerkelijke strijd meer dan eens een
tweetal predikanten elkaar de plaats op de
kansel betwistte. Er was toen een slot op de
kanseldeur aangebracht en 's zondags werd
die voortaan door de dienstdoende ouderling
afgesloten nadat Vader Ploos de kansel had
bestegen, om te voorkomen dat deze door een
andere predikant van zijn plaats zou worden
verdrongen.

fIet zal de bezoeker van de kerk van Nijland
opvallen, dat de onderzijde van de kanselkuip
niet aansluit bij het bovengedeelte. Deze on-
derzijde is ook eerst in 1968 aangebracht, na-
dat de kansel van verflagen was ontdaan. Het
aanwezige ondergedeelte bleek niet, zoals de
rest van de kanselkuip van eikehout maar van
vurehout te zijn. Het originele eikehouten
onderdeel ging verlóren in 1883, toen de ge-
vierde kanselredenaar ds J. H. Guldenarm in
Nijland stond. Voor hem werd de kansel van
de muur gehaald en op de kerkvloer gezet,
omdat zijn eerwaarde last had van hoogte-
vr€es.

In het Friesch Woordenboek van Waling
Dijkstra komt het woord 'lukasaeijen' voor.
Het werd vroeger in Friesland gebruikt voor
de aanduiding van een zaak, waar wel niets
van terecht zou komen. Het woord is ontstaan
naar aanleiding van een afbeelding op een
kansel en wel een die zich vroeger bevond in
de kerk van Jutrijp. Op een der kanselpanelen
was het schriftwoord Lucas 13, 34 weergege-

ven: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten
doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe
dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen,
gelijk een hen haar kuikens onder haar vleu-
gels, en gij hebt niet gewild'. Een kip, haar
kuikens beschermend, was op het paneel
weergegeven, vergezeld van de tekstverwijzing.
Later werden de kuikens aangezien voor eie-
ren, waarop de kip zat te broeden en de ge-
meentenaren van Jutrijp, jaar op jaar de
'broedende kip' ziende en de 'eieren' die nooit
uitkwamen, maakten er grapjes over en gingen
plannen en voornemens, waar wel nooit iets
van terecht zou komen, 'lukasaeijen' noemen.
Vanuit Jutrijp kreeg de uitdrukking 'luka-
saeijen' een grotere verbreiding in Friesland.
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13. Doophekken

Bijna in elke kerk wordt de kansel omgeven
door een doophek, waarbinnen - de naam
zegt het al - de Heilige Doop wordt bediend.
Eigenlijk is de benaming doophek geen juiste,
want het hek dient in de eerste plaats als
omheining van de zitplaatsen van de kerke-
raad. In oude archiefstukken wordt ook nooit
gesproken van doophek maar van consisto-
riestoel. Wij noemen het doophek hier in ver-
band met de preekstoel, omdat het er bijna
steeds een optisch geheel mee vormt. Hiervoor
schreven we reeds, dat het te betreuren valt
dat bij menige kerkrestauratie het doophek
verdween. Hierdoor leed de aanblik van de
kansel bijna steeds.

FIet zou buiten het bestek van dit boek vallen,
om de doophekken in de Friese kerken te be-
spreken. We willen slechts enkele noemen, die
tegelijk met de kansel ontstonden en er een
uitgesproken eenheid mee vormen. We denken
hier bijvoorbeeld aan hekwerken in de kerken
van Koudum, Beetgum, Mantgum, Rauwerd,
Dokkum, Dantumawoude, Holwerd, Ooster
Nijkerk en Welsrijp. Het meest opvallende
doophek in Friesland is ongetwijfeld dat in de
kerk van Sexbierum, dat wat de uitbundige
versiering betreft, geheel aansluit bij de kansel.

Dantumawoude
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Rintjes
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14. Beschrijving van een aantal kansels

St. Annaþarochie
Paneel met de Voorzichtigheid

.i

Sint Annaþarochie

De omstreeks 1700 vervaardigde kansel in de
kerk van Sint Annaparochie behoort tot de
fraaiste exemplaren die in Friesland bewaard
bleven. De versiering is bijzonder rijk, maar
niet overdadig, en ze overheerst de vorm van
de kansel niet, maar accentueert die juist.
De kuip rust op een voetstuk, waarop de
symbolen van de evangelisten zijn gesneden.
De verbinding tussen voetstuk en kuip wordt
gevormd door kariatiden. Ze dragen de om-
rankte kolommen, die als hoekversiering van
de kuip dienen. De kuippanelen zijn versierd
met allegorische vrouwenfiguren. Zij symboli-

seren Geloof, Hoop, Liefde, Voorzichtigheid
en Waakzaamheid.
De vleugelstukken van het ruggeschot hebben
de vorm van engelen. Op de kapstok voor de
predikantsbaret zit een kinderfiguurtje.
Het forse klankbord is tegen de onderzijde rijk
versierd met bladornament.
De trap draait rond een schroefvormige
trappaal, die bekroond wordt met een gesne-
den pelikaan. De leuning van de trap is sa.
mengesteld uit gewrongen balusters. Onder op
deze trapleuning staat een gesneden Mozesfì-
guur met de tafels der wet. Boven op de
trapleuning is een hguur met het evangelie-
boek geplaatst. Alle lijstwerk en alle friezen
aan de kansel zijn gedecoreerd met bladorna-
ment.

Augsbuurt

De kansel dateert uit het einde der 17de eeuw
en is in Friesland de enige die vierkant van
vorm is.
De hoekversiering van de kuip bestaat uit
gladde, vrijstaande kolommen. De kuip heeft
gekorniste zijpanelen. Op het voorpaneel
staan Mozes en Aäron afgebeeld. Zij dragen
de wetstafelen, die rusten op de Ark des Ver-
bonds. Onder de ark zijn de wapens afgebeeld
van E. en L. van Aylva.

Ballum

De kansel in de kerk van Ballum werd daarin
eerst geplaatst in 1771. Hij werd oorspronke-
lijk gemaakt voor de , kerk van Harlingen
(1604) door de bekenäe hardhouwer Claes
Jelles. Het bijzonder rijke snijwerk is geheel
uitgevoerd in renaissancestijl. De hoekversie-
ring wordt gevormd door Korintische pilas-
ters. De panelen hebben boogversieringen. In
deze bogen zijn schelpen gesneden en verder
tweemaal leeuwekoppen, tweemaal bloem-
boeketten en eenmaal een bijbelboeken onder
een baldakijn, dat rust op vijf kolommen. De
friezen zijn besneden met acanthusornament,
halfwezens en drakekopjes.
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Augsbuurt
Voorpaneel

Beers

In de kerk van Beers bevindt zich een kansel,
die in 1759 door ee#tweetal timmerlui werd
vervaardigd voor 250 Carolusguldens. Het
snijwerk werd gemaakt door de Leeuwarder
antieksnijder Eylardus Swalue, die voor zijn
werk 123 Carolusguldens en I stuivers ont-
vlng.
Bebladerde voluten vormen de hoekversierin-
gen van de kuip. De kuippanelen dragen al-
Iegorische vrouwenfiguren, die de zeven
Christelijke hoofddeugden symboliseren: Ge-
loof, Hoop, Liefde, Standvastigheid, Voor-
zichtigheid, Gerechtigheid en Waarheid.
De trapleuning rust op mooi gevormde, be-
bladerde balusters en de leuning lijkt aan de
voorzijde uit te lopen in een drakekop. Boven
deze kop is een schildje aangebracht, waarop

voor 1795 het wapen van de familie Van
Aylva te zien was.
Het voorpaneel is gesigneerd door Eylardus
Swalue. Aan de binnenzijde van de kuip is een
inscriptie aangebracht betreffende de ver-
vaardiging van de kansel.

Berlikum

Een geweldig klankbord domineert in Berli-
kum de kansel. Het is versierd met een klassiek
fries, bestaande uit trigliefen en metopen en
het draagt een bekroning, die uitloopt in een
slervaas.
De kathedervormige kuip heeft een Louis
XVl-versiering, daterend uit het laatste kwart
van de 18de eeuw. Deze versiering werd ver-
vaardigd door Johann Georg (Jurjens) Hem-
pel. Op zijpaneel, voorpaneel en hoeken van
de kuip zijn de symbolen van voorjaar, zomer,
herfst en winter gesneden. De versiering van
de kanseldeur bestaat uit een gesneden gan-
zeveer en boeken, waarin gegrift is 'Capittel
Johan. 17, het 17de vers'en'Psalm 19 vers 8'.
De leuning van de trap rust op opengewerkte
balusters.
Vermeldenswaard is de steun onder de bij-
bellezenaar, die de vorm heefit van een peli-
kaan.

Bolsøard

De rijkversierde kansel van de Martinikerk is
rondom in den lande bekend. Dit impone-
rende kerkelijk meubelstuk werd vervaardigd
in 1662. Het jaartal staat op een schildje, dat
vastgehouden wordt door een leeuw, die fun-
geert als bekroning van.de omrankte trappaal.
De kansel ontstond ddor samenwerking van
een viertal mannen: Gerben Wopckesz. (ont-
werp), Pieter Jurjensz. (timmerwerk), .fohan-
nes Kinnema (panelen) en Pieter Pietersz.
Posthuma (kolommen).
De kuip van de hangende kansel lijkt gedra-
gen te worden door een tweetal forse adelaars
en een engel. De versiering van de kuip be-
staat op de hoeken uit gewrongen, omrankte
kolommen. De panelen zijn versierd met de
symbolen van de vier jaargetijden. Het voor-
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paneel draagt het bijbelboek, dat zich bevindt
onder een boog, waarin de tekens van de
dierenriem zijn gesneden,
De trapleuning is samengesteld uit een groot
aanLal gewrongen balusters.
Het ruggeschot is bijzonder groot uitgevallen
en bovendien overdadig versierd mei kwab-
ornament en een tweetal putti.
Het forse klankbord heefr evenals de kuip rijk
gesneden fríezen. Het draagt op de hoeken
sierbollen, waarop gesneden duiven zijn aan-
gebracht. De hoge klankbordbekroniirg ein-
digt in een snijstuk, dat gevormd wordi door
adelaars die de keizerlijke kroon dragen.

Bur.gwerd

Omstreeks 1727 werd de kansel te Burgwerd
gemaakt. Het is niet onmogelijk, dat de
Leeuwarder hardhouwer Jaan Oenema er het
snijwerk voor leverde. De kansel is op de

hoeken versierd met blad-, bloem- en vrucht_
festoenen. Het voorpaneel heeft een eenvou_
dige versiering in de vorm van bladwerk.
Vier panelen van de kuip dragen de afbeel_
dingen van vrouwenfìguren, voorstellende
Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid.
De bekroning van de trappaal woidt gevormd
door een schildhoudende leeuw.
Een bijzonderheid aan deze kansel is de fraaie
koperen zandloperhouder, die ín 1727 gedre_
ven werd en geleverd voor l8 Carolusguldens
en 1 I stuivers. In de houder staat een zand_
loper. Het is de enige, die in Friesland be-
waard bleef.

Burum

De kuip van de kansel in de kerk van Burum
wordt gedragen door klauwvormige consoles,
die boven-eindigen in een gesnedãn kop. De
consoles dragen gewrongen kolommen met

Berlikum
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dierenriem zijn gesneden, 
De trapleuning is samengesteld uit een groot 
aantal gewrongen balusters. 
Het ruggeschot is bijzonder groot uitgevallen 
en bovendien overdadig versierd met kwab- 
ornament en een tweetal putti. 
Het forse klankbord heeft evenals de kuip rijk 
gesneden friezen. Het draagt op de hoeken 
sierbollen, waarop gesneden duiven zijn aan- 
gebracht. De hoge klankbordbekroning ein- 
digt in een snijstuk, dat gevormd wordt door 
adelaars die de keizerlijke kroon dragen. 

Burgwerd 

Omstreeks 1727 werd de kansel te Burgwerd 
gemaakt. Het is niet onmogelijk, dat de 
Leeuwarder hardhouwer Jaan Oenema er het 
snijwerk voor leverde. De kansel is op de 

hoeken versierd met blad-, bloem- en vrucht- 
festoenen. Het voorpaneel heeft een eenvou- 
dige versiering in de vorm van bladwerk. 
Vier panelen van de kuip dragen de afbeel- 
dingen van vrouwenfiguren, voorstellende 
Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid. 
De bekroning van de trappaal wordt gevormd 
door een schildhoudende leeuw. 
Een bijzonderheid aan deze kansel is de fraaie 
koperen zandloperhouder, die in 1727 gedre- 
ven werd en geleverd voor 18 Garolusguldens 
en Ìl stuivers. In de houder staat een zand- 
loper. Het is de enige, die in Friesland be- 
waard bleef. 

Burum 

De kuip van de kansel in de kerk van Burum 
wordt gedragen door klauwvormige consoles, 
die boven eindigen in een gesneden kop. De 
consoles dragen gewrongen kolommen met 
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Bolsward
Paneel met vruchten als symbolen van de herfst

Het snijwerk is uitgevoerd in de stijl van de
rococo. Duideìijk is dit bijvoorbeeld te zien
aan de krul onder de kuip en een andere krul
onder de lezenaar. Zeer onopvallend zijn in de
hoekstijlen de symbolen van de vier jaargetij-
den gesneden: bloemen, korenaren, druiven en
hulst. Twee panelen zijn versierd met rococo-
ornament. De drie overige panelen zijn rijker
versierd. FIet voorpaneel draagt het symbool
van de opofferende liefde van Christus: de
pelikaan. Een tweede paneel draagt een af-
beelding van een gekapte valk op een ge-
handschoende hand. De symboliek die in deze
afbeelding moet steken is niet geheel duidelijk.
De valk wordt wel als symbool van de barm-
hartigheid vermeld, omdat hij met de slag van
zijn vleugels andere dieren warm houdt. Het
derde paneel draagt de afbeelding van een
leeuw, die zich bevindt boven een slang met
een vrucht, liggend onder een steen. Verder
zijn een kruis, een scepter en een boek weer-
gegeven. De paneelversiering zal de heer-
schappij van Christus over de zonde symboli-
seren. De zonde is weergegeven door de slang
met de vrucht, die vermorzeld wordt onder de
steen (vergelijk: Genesis 3). Btj de leeuw mo-
gen we denken aan Openbaringen 5,5'. 'zie, de
leeuw uit den stam Juda, de wortel Davids,
heeft overwonnen . . .'. De betekenis van het
kruis is duidelijk. Het boek is het teken van
het evangelie. De scepter is waarschijnlijk een
verwijzing naar de messiaanse profetie in Ge-
nesis 49,10: 'De scepter zal van Juda niet
wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten,
totdat Silo komt, en hem zullen de volken
gehoorzaam zijn'.
De maker van het sniJwerk aan de Dokkumer
kansel wordt in archivalia niet genoemd. Ge-
zien de stijl van het werk zou het vervaardigd
kunnen zijn door de Dokkumer antieksnijder
Yge Rintjes. Het ontwerp van de kansel werd
opgemaakt door de Leeuwarder timmerman/
architect Sjouke Nooteboom.

Drachten

De kansel in de kerk van Drachten is tegen de
onderzijde van de kuip gedateerd: 1743.

Bolsuard <

zeer grote Ionische kapitelen. Op verschillende
plaatsen is de kuip, die wat de vorm betreft
aansluit bij de 17de-eeuwse tradities, versierd
met rococo-ornament. In cartouches boven de
kolommen is de kansel gedateerd op 1754.
Merkwaardig is het gesneden vanitas op het
voorpaneel. Verschillende vergankelijkheids-
symbolen zijn er in verwerkt.

Dokkum

In 175 I werd uit de Maartenskerk een oude
preekstoel verkocht. Kort daarna zal de nieu-
we, nu nog bestaande kansel zijn vervaardigd.
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Paneel met vruchten als symbolen van de herfst 

  

Bolsward « 
  

zeer grote Ionische kapitelen. Op verschillende 
plaatsen is de kuip, die wat de vorm betreft 
aansluit bij de Î/de-eeuwse tradities, versierd 
met rococo-ornament. In cartouches boven de 
kolommen is de kansel gedateerd op 1754. 
Merkwaardig is het gesneden vanitas op het 
voorpaneel. Verschillende vergankelijkheids- 
symbolen zijn er in verwerkt. 

Dokkum 

In 1751 werd uit de Maartenskerk een oude 
preekstoel verkocht. Kort daarna zal de nieu- 
we, nu nog bestaande kansel zijn vervaardigd. 

Het snijwerk is uitgevoerd in de stijl van de 
rococo. Duidelijk is dit bijvoorbeeld te zien 
aan de krul onder de kuip en een andere krul 
onder de lezenaar. Zeer onopvallend zijn in de 
hoekstijlen de symbolen van de vier jaargetij- 
den gesneden: bloemen, korenaren, druiven en 
hulst. Twee panelen zijn versierd met rococo- 
ornament. De drie overige panelen zijn rijker 
versierd. Het voorpaneel draagt het symbool 
van de opofferende liefde van Christus: de 
pelikaan. Een tweede paneel draagt een af- 
beelding van een gekapte valk op een ge- 
handschoende hand. De symboliek die in deze 
afbeelding moet steken is niet geheel duidelijk. 
De valk wordt wel als symbool van de barm- 
hartigheid vermeld, omdat hij met de slag van 
zijn vleugels andere dieren warm houdt. Het 
derde paneel draagt de afbeelding van een 
leeuw, die zich bevindt boven een slang met 
een vrucht, liggend onder een steen. Verder 
zijn een kruis, een scepter en een boek weer- 
gegeven. De paneelversiering zal de heer- 
schappij van Christus over de zonde symboli- 
seren. De zonde is weergegeven door de slang 
met de vrucht, die vermorzeld wordt onder de 

steen (vergelijk: Genesis 3). Bij de leeuw mo- 
gen we denken aan Openbaringen 5,5: ’zie, de 
leeuw uit den stam Juda, de wortel Davids, 
heeft overwonnen. … De betekenis van het 
kruis is duidelijk. Het boek is het teken van 
het evangelie. De scepter is waarschijnlijk een 
verwijzing naar de messiaanse profetie in Ge- 
nesis 49,10: ’De scepter zal van Juda niet 
wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en hem zullen de volken 
gehoorzaam zijn’. 
De maker van het snifwerk aan de Dokkumer 
kansel wordt in archivalia niet genoemd. Ge- 
zien de stijl van het werk zou het vervaardigd 
kunnen zijn door de Dokkumer antieksnijder 
Yge Rintjes. Het ontwerp van de kansel werd 
opgemaakt door de Leeuwarder timmerman/ 
architect Sjouke Nooteboom. 

Drachten 

De kansel in de kerk van Drachten is tegen de 
onderzijde van de kuip gedateerd: 1743, 
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Burum
Voorpaneel met vanitassymboliek

,t

Kleine rococo-ornamentjes zijn gesneden op
de hoekstijlen en enige andere delen van de
kuip. Op de panelen staan op consoles gesne-
den vrouwenfìguren. Zij symboliseren: Waar-
heid, Geloof, Liefde, Hoop en Vrede.
De kanseltrap heeft een fraaie leuning, die
wordt gevormd door gesneden, opengewerkte
balusters.

Driesum

In 17 14 werd de kansel van Driesum gemaakt.
Het jaartal staat voor op de trapleuning.
Cornelis Ferensij, mr kistenmaker te Dokkum,
ontving voor de vervaardiging van kansel en
doophek 275 Carolusguldens en 15 stuivers.

Enig snijwerk werd vervaardigd door Jaan
Oenema uit Leeuwarden. De kansel had bij
zijn ontstaan onversierde panelen. De hoeken
werden verlevendigd met vrijstaande, ge-
wrongen en omrankte kolommen. Het rugge-
schot kreeg soortgelijke kolommen en vleugel-
stukken, gesneden in de vorm van arenden.
In 1771 werd de weelderige koperen \ezenaar
aan de kansel bevestigd. Voor dit pronkstuk
van geelgieterskunst moesten aan Lieuwe
Geerts te Dokkum 300 Carolusguldens betaald
worden. De mal voor de lezenaar werd ge-
sneden door Yge Rintjes, Hij sneed ook de
fraai gevormde console, waarop de Iezenaar
nog altijd rust.

Eernewoude

De hoeken van de kanselkuip in de kerk van
Eernewoude bestaan uit gesneden festoenen
van bloemen, bladeren en vruchten. Wapen-
schilden in deze festoenen zijn afgesneden. De
panelen van de kuip hebben versieringen in de
vorm van gesneden palmtakken. Ook is orna-
mentwerk op de voet- en kroonlijsten aange-
bracht.
Het ruggeschot wordt geflankeerd door twee
Ionische pilasters, versierd met gesneden fes-

toenen, waarin onder andere adelaars zijn
opgenomen. In het centrum van het rugge-
schot is een tweekoppige adelaar afgebeeld.
Daarop staat: 'Den 12 februaris Anno 1699'.
Op een banderolle daaronder staan de namen
van 'Domeni Henricus Rinco/Otte Pybes/-
Rienc Klaeses'.

Engelum t
De lTde-eeuwse kansel in Engelum heeft op
de hoeken gewrongen en omrankte kolommen
met Ionische kapitelen. Bijzonder fraai zijn de
panelen versierd. Elk paneel draagt een boog,
die rust op met ebbehout ingelegde pilasters.
De ruimte binnen de boog is op elk paneel
nisvormig verdiept en in de trommel versierd
met een schelp. Onder de schelp staat in elke
nis een bloemvaas met daarin een schitterend
gesneden bloemboeket.

l0l

  

  

  

Burum 
Voorpaneel met vanitassymboliek 
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Kleine rococo-ornamentjes zijn gesneden op 
de hoekstijlen en enige andere delen van de 
kuip. Op de panelen staan op consoles gesne- 
den vrouwenfiguren. Zij symboliseren: Waar- 
heid, Geloof, Liefde, Hoop en Vrede. 
De kanseltrap heeft een fraaie leuning, die 
wordt gevormd door gesneden, opengewerkte 
balusters. 

Driesum 

In 1714 werd de kansel van Driesum gemaakt. 
Het jaartal staat voor op de trapleuning. 
Cornelis Ferensij, mr kistenmaker te Dokkum, 
ontving voor de vervaardiging van kansel en 
doophek 275 Carolusguldens en 15 stuivers. 

Enig snijwerk werd vervaardigd door Jaan 
Oenema uit Leeuwarden. De kansel had bij 
zijn ontstaan onversierde panelen. De hoeken 
werden verlevendigd met vrijstaande, ge- 
wrongen en omrankte kolommen. Het rugge- 
schot kreeg soortgelijke kolommen en vleugel- 
stukken, gesneden in de vorm van arenden. 
In 1771 werd de weelderige koperen lezenaar 
aan de kansel bevestigd. Voor dit pronkstuk 
van geelgieterskunst moesten aan Lieuwe 
Geerts te Dokkum 300 Garolusguldens betaald 
worden. De mal voor de lezenaar werd ge- 
sneden door Yge Rintjes, Hij sneed ook de 
fraai gevormde console, waarop de lezenaar 
nog altijd rust. 

Eernewoude 

De hoeken van de kanselkuip in de kerk van 
Eernewoude bestaan uit gesneden festoenen 
van bloemen, bladeren en vruchten. Wapen- 
schilden in deze festoenen zijn afgesneden. De 
panelen van de kuip hebben versieringen in de 
vorm van gesneden palmtakken. Ook is orna- 
mentwerk op de voet- en kroonlijsten aange- 

bracht. 
Het ruggeschot wordt geflankeerd door twee 
Ionische pilasters, versierd met gesneden fes- 
toenen, waarin onder andere adelaars zijn 
opgenomen. In het centrum van het rugge- 
schot is een tweekoppige adelaar afgebeeld. 
Daarop staat: ’Den 12 februaris Anno 1699’. 
Op een banderolle daaronder staan de namen 
van ’Domeni Henricus Rinco/Otte Pybes/- 
Rienc Klaeses’. 

Engelum ‘ 

De 17de-eeuwse kansel in Engelum heeft op 
de hoeken gewrongen en omrankte kolommen 
met Ionische kapitelen. Bijzonder fraai zijn de 
panelen versierd. Elk paneel draagt een boog, 
die rust op met ebbehout ingelegde pilasters. 
De ruimte binnen de boog is op elk paneel 
nisvormig verdiept en in de trommel versierd 
met een schelp. Onder de schelp staat in elke 
nis een bloemvaas met daarin een schitterend 
gesneden bloemboeket. 
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Dokkum <

Dracht¿n
Paneel met het Geloof

Drachten
Paneel met de Waarheid

.,/

Het ruggeschot valt op door de vleugelstuk-
ken, die de vorm van arenden hebben.
Het klankbord heeft tegen de onderzijde een
gestileerde zon.

Engwierum

De kansel in het kleine kerkje van Engwierum
neemt onder de Friese kansels een geheel eigen
plaats in door de speelse vorm van de kuip.
Toen de kansel in 1955 gerestaureerd werd,
trof men daarin een briefie aan. Daar was de
volgende tekst op geschreven: 'Anno 1746.
Preekstoel gemaakt door Jurjen Stelmaker te
Dokkum in vier .jaar tijds, oud veertig jaar.

Kerk gemaakt door Lieuwe Jelles in de 2l
jaren na de oude afgebroken in de jaren 1722.
Op last van L. Donias, W. Hardingas en P-
Talma'. I

Op de naar binnen gebogen hoekstijlen van de
kanselkuip zijn kariatiden aangebracht. Het
zijn er vijf, die de symbolen dragen van de
voorzichtigheid, geloof, hoop en liefde. Onder
deze kariatiden zijn op de naar buiten gebo-
gen delen van de hoekstijlen de vier evange-
listensymbolen gesneden. De panelen van de
kuip zijn versierd met lijstwerk en eenvoudig
barok snijwerk. Op het voorpaneel is binnen
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Dokkum « 

Drachten 
Paneel met het Geloof 

  

Drachten 

Paneel met de Waarheid 

  
  

Het ruggeschot valt op door de vleugelstuk- 
ken, die de vorm van arenden hebben. 
Het klankbord heeft tegen de onderzijde een 
gestileerde zon. 

Engwierum 

De kansel in het kleine kerkje van Engwierum 
neemt onder de Friese kansels een geheel eigen 
plaats in door de speelse vorm van de kuip. 
Toen de kansel in 1955 gerestaureerd werd, 
trof men daarin een briefje aan. Daar was de 
volgende tekst op geschreven: ’Anno 1746, 
Preekstoel gemaakt door Jurjen Stelmaker te 
Dokkum in vier jaar tijds, oud veertig jaar. 

Kerk gemaakt door Lieuwe Jelles in de 21 
jaren na de oude afgebroken in de jaren 1722, 
Op last van L. Donias, W. Hardingas en P. 
Talma’. 

é 

Op de naar binnen gebogen hoekstijlen van de 
kanselkuip zijn kariatiden aangebracht. Het 
zijn er vijf, die de symbolen dragen van de 
voorzichtigheid, geloof, hoop en liefde. Onder 
deze kariatiden zijn op de naar buiten gebo- 
gen delen van de hoekstijlen de vier evange- 
listensymbolen gesneden. De panelen van de 
kuip zijn versierd met lijstwerk en eenvoudig 
barok snijwerk. Op het voorpaneel is binnen 
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Eernewoud¿

Ruggeschot

ornamentwerk een (afgehakt) wapenschild
aangebracht.

Aan het ruggeschot vallen twee bazuinengel-
den op. Ze zijn minder goed gesneden dan de
versieringen aan de kuip.

Het klankbord draagt een opengewerkt op-
zetstuk, ook wel kuf genoemd, met daarin
wapenschilden (Varí Haersma en Van Wyc-
kel). De kansel vertoont zich nu in blank eiken
gedaante, maar was vroeger zwart geschilderd,
terwijl het snij- en lijstwerk verguld was.

Franeker

In de Sint-Maartenskerk bevindt zich een
eenvoudige maar fraaie kansel, die in 1622
door Syuert Hieroniemus werd gemaakt voor
300 Carolusguldens.

waarin een oud l6de-eeuws klankbord is op-
genomen. Het wordt bekroond door een
leeuw, die het stadswapen draagt.

Gartjp

De kanselkuip in de kerk van Garijp heeft op
de hoeken voluten met bladornament. De
panelen dragen gebogen lijsten, die verleven-
digd worden met gesneden bladeren en bloe-
men. Op het voorpaneel is tussen linten een
gekroond wapen gesneden. Daaronder staat
op een doekje 'H. B. van Sminia l7B2'. Alle
panelen zijn aan de onderzijde versierd met
palmtakken.
Het snijwerk aan het ruggeschot is geschon-
den, maar nog duidelijk is een wapen, dat aan
de ene zijde een halve adelaar en aan de an-
dere zijde een huismerk en een napje draagt.
Onder het wapen staat 'L. Napjus Predikant
l7g2'.

Goènga

Op de eenvoudige kansel van Goënga, is enig
rococo-snijwerk aangebracht. Het bestaat uit
een drietal ornamenten, waarbinnen de evan-
gelisten met hun symbolen zijn gesneden door
de Sneker Mathijs Gorp, die in 1759 voor zijn
werk 13 Carolusguldens en 16 stuivers ont-
ving.

Hallum
In 1773 maakte de Leeuwarder timmerman
Willem Groeneveld voor 725 Carolusguldens
de preekstoel. Voor I I I Carolusguldens lever-
de Dirk Embderveld het snijwerk. Dit snijwerk
is nog steeds te bewonderen en het bestaat uit
ornamentwerk op de panelen, forse evangelis-
tenfiguren en hun symbolen op de hoeken van
de kuip, S-vormige balusters aan de trapleu-
ning, vleugelstukken aan het ruggeschot en de
hguur van een engel met papiérrol als bekro-
ning van het klankbord. Op de papierrol
staat: 'Want Siet ik Verkondig U Groote
blijdschap'.

De gekorniste panelen van de kuip zijn inge-
legd met ebbehout. Lijsten zijn versierd met
bladmotieven.
Opvallend aan de kansel is het klankbord,
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Eernewoude 
Ruggeschot 

  

ornamentwerk een (afgehakt) 
aangebracht. 

wapenschild 

Aan het ruggeschot vallen twee bazuinengel- 
den op. Ze zijn minder goed gesneden dan de 
versieringen aan de kuip. 

Het klankbord draagt een opengewerkt op- 
zetstuk, ook wel kuif genoemd, met daarin 
wapenschilden (Van Haersma en Van Wyc- 
kel). De kansel vertoont zich nu in blank eiken 
gedaante, maar was vroeger zwart geschilderd, 
terwijl het snij- en lijstwerk verguld was. 

Franeker 

In de Sint-Maartenskerk bevindt zich een 
eenvoudige maar fraaie kansel, die in 1622 
door Syuert Hieroniemus werd gemaakt voor 
300 Carolusguldens. 

De gekorniste panelen van de kuip zijn inge- 
legd met ebbehout. Lijsten zijn versierd met 
bladmotieven. 
Opvallend aan de kansel is het klankbord, 

waarin een oud 16de-eeuws klankbord is op- 
genomen. Het wordt bekroond door een 
leeuw, die het stadswapen draagt. 

Garijp 

De kanselkuip in de kerk van Garijp heeft op 
de hoeken voluten met bladornament. De 
panelen dragen gebogen lijsten, die verleven- 
digd worden met gesneden bladeren en bloe- 
men. Op het voorpaneel is tussen linten een 
gekroond wapen gesneden. Daaronder staat 
op een doekje ’H. B. van Sminia 1782’. Alle 
panelen zijn aan de onderzijde versierd met 
palmtakken. 
Het snijwerk aan het ruggeschot is geschon- 
den, maar nog duidelijk is een wapen, dat aan 
de ene zijde een halve adelaar en aan de an- 
dere zijde een huismerk en een napje draagt. 
Onder het wapen staat ’L. Napjus Predikant 
1782’. 

Goënga 

Op de eenvoudige kansel van Goënga, is enig 
rococo-snijwerk aangebracht. Het bestaat uit 
een drietal ornamenten, waarbinnen de evan- 
gelisten met hun symbolen zijn gesneden door 
de Sneker Mathijs Gorp, die in 1759 voor zijn 
werk 13 Carolusguldens en 16 stuivers ont- 
ving. 

Hallum 

In 1773 maakte de Leeuwarder timmerman 
Willem Groeneveld voor 725 Carolusguldens 
de preekstoel. Voor 11# Carolusguldens lever- 
de Dirk Embderveld het snijwerk. Dit snijwerk 
is nog steeds te bewonderen en het bestaat uit 
ornamentwerk op de panelen, forse evangelis- 
tenfiguren en hun symbolen op de hoeken van 
de kuip, S-vormige balusters aan de trapleu- 
ning, vleugelstukken aan het ruggeschot en de 
figuur van een engel met papierrol als bekro- 
ning van het klankbord. Op de papierrol 

staat: ’Want Siet ik Verkondig U Groote 
blijdschap’. 
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Hantum

De kanselkuip in Hantum heeft op de hoeken
omrankte, Korintische kolommen. De met
lijstwerk versierde panelen zijn ingelegd met
ebbehout. Op het voorpaneel is een banderolle
gesneden met het opshrift: 'D. W. Sidonides.
W. Teddes/1715'.

wordt de aandacht van de bezoeker dadelijk
getrokken door de kansel. Met zijn rijke ro-
coco-versiering en die van het bijpassende
doophek vormt hij een schitterend geheel, dat
nog extra de aandacht trekt door een rijkdom
van koperwerk, bestaande uit een voorzangers-
en een predikantslezenaar, een doopbekken-
houder en een houder voor de zandloper.

Hantumhuizen

In Hantumhuizen is de kansel versierd met
mooi rococo-snijwerk, dat verwantschap ver-
toont met dat aan kansels te Holwerd en
Dantumawoude en wel eens van de hand van
Yge Rintjes zou kunnen zijn. Onder op de
panelen zijn drie banderolles gesneden. Ze
dragen de volgende opschriften: 'D. Mangel',
'D. W. Fennema'en '7 G. Heerts 3'. De 7 en
de 3 zouden wel eens kunnen staan voor 1773.

Hardegarijp

De versieringen op de panelen van de kansel-
kuip vormen geen eenheid met de overige or-
namenteringen. Mogelijk is de kansel omstreeks
1900 gewijzigd. De kuip heeft nu op de hoe-
ken gecanneleerde korintische pilasters, rus-
tend op eveneens gecanneleerde dragers. On-
der de pilasters zijn kopjes gesneden. Het
snijwerk op de panelen is van hoge kwaliteit.

Op vier panelen begtaat het uit fraai gepro-
portioneerde evangelistensymbolen, die alle
een bijbelboek dragen. In de rijke omlijstingen
van linten en bloemslingers zijn ganzeveren,
pennen, inktkokers en -potjes verwerkt. Op het
vijfde paneel zijn de wetstafelen aangebracht.
Ze rusten op de Ark des Verbonds, die op zijn
beurt steun vindt op een voetstuk, waarin een
voorstelling is gesneden van Abrahams offe-
rande.

Holwerd

Bii het betreden van de kerk van Holwerd

Het snijwerk op de hoeken en panelen van de
kuip is evenals dat aan het ruggeschot sa-
mengesteld uit blad- en bloemornamenten,
linten en siervazen, die zeer goed gesneden en
mooi gecomponeerd zijn.
De leuning van de trap wordt gedragen door
geornamenteerde S-vormige balusters, die
aansluiten bij die van het doophek.
Hoewel we hierboven spraken van een roco-
co-versiering, zijn in het snijwerk allerlei ele-
menten te vinden die al aansluiten bij de
Louis XVI-stijl. De vervaardiger van het
snijwerk was Yge Rintjes uit Dokkum, die
voor zijn werk in 1778 220 Carolusguldens en
17 stuivers ontving. Het koperwerk werd ge-
leverd door Lieuwe Geerts voor 387 Carolus-
guldens, l1 stuivers en 2 penningen.

Huizum

De fraaie achthoekige renaissance-kansel da-
teert van voor de Reformatie. De versieringen
aan de kuip zijn eenvoudig, maar verfijnd.
Acht besneden consoles onder de kuip dragen
basementen, waarop vrijstaande, gecanneleer-
de, Korintische kolommen rusten. De dragers
van de kolommen en de paneeltjes tussen de
basementen zijn besneden met sierlijk blador-
nament. De panelen hebben een versiering in
de vorm van bogen, die nisvormig zijn ver-
diept. In de nissen zijn schelpen en cannelures
aangebracht. Boven de panelen en de kolom-
men loopt een fries, waarop in vergulde letters
een tekst uit de Vulgaat is geplaatst: 'CLA-
MANE CESSES qVASI TVBA EXALTA VOCEM
TVAM ET ANNVNTIA POPVLO MEO SCELERA
EORVM ET DOMVI IACOPPE PECCATA EORVM'
(Jesaja 58, 1).Engelum <
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Hantum 

De kanselkuip in Hantum heeft op de hoeken 
omrankte, Korintische kolommen. De met 

lijstwerk versierde panelen zijn ingelegd met 
ebbehout. Op het voorpaneel is een banderolle 
gesneden met het opshrift: ’D. W. Sidonides. 
W. Teddes/1715’ 

Hantumhutzen 

In Hantumhuizen is de kansel versierd met 

mooi rococo-snijwerk, dat verwantschap ver- 
toont met dat aan kansels te Holwerd en 

Dantumawoude en wel eens van de hand van 

Yge Rintjes zou kunnen zijn. Onder op de 
panelen zijn drie banderolles gesneden. Ze 
dragen de volgende opschriften: ’D. Mangel’, 
’D. W. Fennema’ en ’7 G. Heerts 3’. De 7 en 

de 3 zouden wel eens kunnen staan voor 1773. 

Hardegarijp 

De versieringen op de panelen van de kansel- 
kuip vormen geen eenheid met de overige or- 
namenteringen. Mogelijk is de kansel omstreeks 
1900 gewijzigd. De kuip heeft nu op de hoe- 
ken gecanneleerde korintische pilasters, rus- 
tend op eveneens gecanneleerde dragers. On- 
der de pilasters zijn kopjes gesneden. Het 
snijwerk op de panelen is van hoge kwaliteit. 

Op vier panelen bestaat het uit fraai gepro- 
portioneerde evangelistensymbolen, die alle 
een bijbelboek dragen. In de rijke omlijstingen 
van linten en bloemslingers zijn ganzeveren, 
pennen, inktkokers en -potjes verwerkt. Op het 
vijfde paneel zijn de wetstafelen aangebracht. 
Ze rusten op de Ark des Verbonds, die op zijn 
beurt steun vindt op een voetstuk, waarin een 
voorstelling is gesneden van Abrahams offe- 
rande. 

Holwerd 

Bij het betreden van de kerk van Holwerd 

  

Engelum « 

wordt de aandacht van de bezoeker dadelijk 
getrokken door de kansel. Met zijn rijke ro- 
coco-versiering en die van het bijpassende 
doophek vormt hij een schitterend geheel, dat 
nog extra de aandacht trekt door een rijkdom 
van koperwerk, bestaande uit een voorzangers- 
en een predikantslezenaar, een doopbekken- 
houder en een houder voor de zandloper. 

Het snijwerk op de hoeken en panelen van de 
kuip is evenals dat aan het ruggeschot sa- 
mengesteld uit blad- en bloemornamenten, 
linten en siervazen, die zeer goed gesneden en 
mooi gecomponeerd zijn. 
De leuning van de trap wordt gedragen door 
geornamenteerde S-vormige balusters, die 
aansluiten bij die van het doophek. 
Hoewel we hierboven spraken van een roco- 
co-versiering, zijn in het snijwerk allerlei ele- 
menten te vinden die al aansluiten bij de 
Louis XVlIstijl. De vervaardiger van het 
snijwerk was Yge Rintjes uit Dokkum, die 
voor zijn werk in 1778 220 Carolusguldens en 
17 stuivers ontving. Het koperwerk werd ge- 
leverd door Lieuwe Geerts voor 387 Carolus- 
guldens, 11 stuivers en 2 penningen. 

Huizum 

De fraaie achthoekige renaissance-kansel da- 
teert van voor de Reformatie. De versieringen 
aan de kuip zijn eenvoudig, maar verfijnd. 
Acht besneden consoles onder de kuip dragen 
basementen, waarop vrijstaande, gecanneleer- 
de, Korintische kolommen rusten. De dragers 

van de kolommen en de paneeltjes tussen de 
basementen zijn besneden met sierlijk blador- 
nament. De panelen hebben een versiering in 
de vorm van bogen, die nisvormig zijn ver- 
diept. In de nissen zijn schelpen en cannelures 
aangebracht. Boven de panelen en de kolom- 
men loopt een fries, waarop in vergulde letters 
een tekst uit de Vulgaat is geplaatst: ’CLA- 
MANE CESSES OVASI TVBA EXALTA VOCEM 

TVAM ET ANNVNTIA POPVLO MEO SCELERA 

EORVM ET DOMVI IACOPPE PEGCATA EORVM’ 

(Jesaja 58, 1). 
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Jorwerd
De preekstoel in Jorwerd is een goed voor-
beeld van een lTde-eeuwse kansel, zoals die in
veel Friese kerken voorkomt. Het eenvoudige
snijwerk sluit geheel aan bij dat van de in die
tijd vervaardigde kasten.

De kuip heeft op de hoeken gecanneleerde
Korintische pilasters die rusten op dragers. De
dragers zijn besneden met bladornament.
Tussen de pilasters bevinden zich gekorniste
panelen.
De leuning van de trap rust op gedraaide
balusters.
Het ruggeschot wordt geflankeerd door ge-

canneleerde Ionische pilasters.

Hantum
Opschrift onder voorpaneel

Kimswerd

In het toch al fraai gemeubileerde kerkinte-
rieur valt de kansel nog extra op door zijn
rijke versiering.
De kuip heeft op de hoeken sterk gewrongen
kolommen, die omwonden zijn met druive-
ranken en eiketakken. De panelen dragen bij-
belse voorstellingen: Adam en Eva door de
slang verleid, Abrahams offerande, Jacobs
droom, de oprichting van de metalen slang
door Mozes tot genezing van het volk in de
woestijn en Petrus en Johannes genezen de
kreupelgeborene.
De trap draait rond een schroefvormige
trappaal en heeft een leuning vân gewrongen
balusters.
Het ruggeschot heeft aan beide zijden kolom-
men die aansluiten bij die aan de kuip. Op het
paneel zijn onder een boog slingers, linten en
kwasten gesneden. Daartussen is een bijbel-
boek aangebracht.

tt2

  

Jorwerd 

De preekstoel in Jorwerd is een goed voor- 
beeld van een 17de-eeuwse kansel, zoals die in 
veel Friese kerken voorkomt. Het eenvoudige 
snijwerk sluit geheel aan bij dat van de in die 
tijd vervaardigde kasten. 

De kuip heeft op de hoeken gecanneleerde 
Korintische pilasters die rusten op dragers. De 
dragers zijn besneden met bladornament. 
Tussen de pilasters bevinden zich gekorniste 
panelen. 
De leuning van de trap rust op gedraaide 

balusters. 
Het ruggeschot wordt geflankeerd door ge- 
canneleerde Ionische pilasters. 

  

Hantum 
Opschrift onder voorpaneel 

Kimswerd 

In het toch al fraai gemeubileerde kerkinte- 
rieur valt de kansel nog extra op door zijn 
rijke versiering. 
De kuip heeft op de hoeken sterk gewrongen 
kolommen, die omwonden zijn met druive- 
ranken en eiketakken. De panelen dragen bij- 
belse voorstellingen: Adam en Eva door de 
slang verleid, Abrahams offerande, Jacobs 
droom, de oprichting van de metalen slang 
door Mozes tot genezing van het volk in de 
woestijn en Petrus en Johannes genezen de 
kreupelgeborene. 
De trap draait rond een schroefvormige 
trappaal en heeft een leuning van gewrongen 
balusters. 
Het ruggeschot heeft aan beide zijden kolom- 
men die aansluiten bij die aan de kuip. Op het 
paneel zijn onder een boog slingers, linten en 
kwasten gesneden. Daartussen is een bijbel- 

boek aangebracht. 
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Kim.çnerd
Abrahams offerande

Kims¿ø¿rd

Jacobs droom

Kollum

De forse kansel in de kerk van Kollum heeft
op de hoeken $ewrongen, omslingerende ko-
lommen met zware Korintische kapitelen. Op
de kanseldeur en het daarmee corresponde-
rende paneel is een grote siervaas met bloemen
gesneden. Op de overige panelen is eenvoudi-
ger snijwerk aangebracht. Het bestaat uit
strikken, doekjes, kwasten en lauwertakkèn.

Op het voorpaneel bevindt zich een siervaas
(Louis XVI). Het opschrift op een doekje on-
der het voorpaneel gewaagt van de schenking
van de kansel in 1692 door Livius van Schel-
tinga, Barends Voss en Gajus van Broersma.
De trap draait rond een schroelvormige
trappaal en heeft een leuning met gewrongen
balusters.

Het ruggeschot heelt evenals de kansel ge-
wrongen, omslingerende kolommen, maar nu
met Ionische kapitelen. De paneelvulling be-
staat uit bladornament en een afgesneden
cartouche.

Koudum

De kansel in del kerk van Koudum neemt
tussen de andere Friese exemplaren een bij-
zondere plaats in. De vormgeving en versie-
ring zijn van een bijzonder voornaam karak-
ter.
De kuip is minder hoog dan die van andere
kansels en hij rust op een opvallend voetstuk.
Dit voetstuk bestaat uit een hardstenen base-
ment, zeven gepolijste, marmeren zuiltjes met
Dorische kapitelen en een zwartmarmeren
plaat. Tegen deze plaat zijn witmarmeren
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Kollum 

De forse kansel in de kerk van Kollum heeft 
op de hoeken gewrongen, omslingerende ko- 
lommen met zware Korintische kapitelen. Op 
de kanseldeur en het daarmee corresponde- 
rende paneel is een grote siervaas met bloemen 
gesneden. Op de overige panelen is eenvoudi- 
ger snijwerk aangebracht. Het bestaat uit 
strikken, doekjes, kwasten en lauwertakken. 

Op het voorpaneel bevindt zich een siervaas 
(Louis XVI). Het opschrift op een doekje on- 
der het voorpaneel gewaagt van de schenking 
van de kansel in 1692 door Livius van Schel- 
tinga, Barends Voss en Gajus van Broersma. 
De trap draait rond een schroefvormige 
trappaal en heeft een leuning met gewrongen 
balusters. 

Het ruggeschot heeft evenals de kansel ge- 
wrongen, omslingerende kolommen, maar nu 

met Ionische kapitelen. De paneelvulling be- 
staat uit bladornament en een afgesneden 
cartouche. 

Koudum 

De kansel in de“ kerk van Koudum neemt 
tussen de andere Friese exemplaren een bij- 
zondere plaats in. De vormgeving en versie- 
ring zijn van een bijzonder voornaam karak- 
ter. 

De kuip is minder hoog dan die van andere 
kansels en hij rust op een opvallend voetstuk. 
Dit voetstuk bestaat uit een hardstenen base- 
ment, zeven gepolijste, marmeren zuiltjes met 
Dorische kapitelen en een zwartmarmeren 
plaat. Tegen deze plaat zijn witmarmeren 
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Langezwaag Langezutaag

**

I
'q
<r.

cartouches en wapens aangebracht. Onder de
wapens staan de namen van Johan van Aylva
en Catharina va¡l Walta.
De houten kuip heeft op de hoeken gecanne-
leerde pilasters. De dragers van deze pilasters
zijn besneden met fraai kwabornament. Niet
minder fraai zijn de Ionische kapitelen, waarin
kleine guirlandes zijn verwerkt. Op de panelen
zijn binnen lijstwerk mooi gecomponeerde
vrucht- en bloemfestoenen gesneden. Boven
panelen en pilasters loopt een lries dat besne-
den is met bladornament. Een groter fries aan
het klankbord is evenzo versierd.
Het ruggeschot heeft als versiering ook kwab-
ornament.
De eenvoudige koperen leuning van de trap
draagt het jaartal 1648 en de initialen E. E. V.
Dezelfde initialen zijn ook gegraveerd in de

zware koperel lezenaar, die rust op een steun
in de vorm van een eendekop.
De kansel wekt de indruk niet in Friesland
maar in Holland vervaardigd te zijn. Verge-
lijkingen zijn bijvoorbeeld te maken met de
kansel in de Westerkerk te Amsterdam. Hier-
bij kan aangetekend worden, dat een plaats
als Koudum in de Sriese Zuidwesthoek in de
17de eeuw door de scheepvaart intensieve
contacten met Amsterdam en andere Hol-
landse steden had. Het koperwerk is zeker af-
komstig uit Amsterdam. De initialen E. E. V.
die daarop voorkomen en die overigens ook op
het doopbekken in Tjerkwerd te vinden zijn,
staan voor Elia Eliasz. Vliet, geelgieter 'In de
Gecroonde kerckkroon' op de Nieuwedijk te
Amsterdam. Als bijzonderheid vermelden we
nog, dat de 19de-eeuwse kansel in de kerk van
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cartouches en wapens aangebracht. Onder de 
wapens staan de namen van Johan van Aylva 
en Catharina var Walta. 
De houten kuip heeft op de hoeken gecanne- 
leerde pilasters. De dragers van deze pilasters 
zijn besneden met fraai kwabornament. Niet 
minder fraai zijn de Ionische kapitelen, waarin 
kleine guirlandes zijn verwerkt. Op de panelen 
zijn binnen lijstwerk mooi gecomponeerde 
vrucht- en bloemfestoenen gesneden. Boven 
panelen en pilasters loopt een fries dat besne- 
den is met bladornament. Een groter fries aan 
het klankbord is evenzo versierd. 
Het ruggeschot heeft als versiering ook kwab- 
ornament. 
De eenvoudige koperen leuning van de trap 
draagt het jaartal 1648 en de initialen E. E. V, 
Dezelfde initialen zijn ook gegraveerd in de 

zware koperen lezenaar, die rust op een steun 
in de vorm van een eendekop. 
De kansel wekt de indruk niet in Friesland 
maar in Holland vervaardigd te zijn. Verge- 
lijkingen zijn bijvoorbeeld te maken met de 
kansel in de Westerkerk te Amsterdam. Hier- 
bij kan aangetekend worden, dat een plaats 
als Koudum in de Friese Zuidwesthoek in de 
17de eeuw door de scheepvaart intensieve 
contacten met Amsterdam en’ andere Hol- 
landse steden had. Het koperwerk is zeker af- 
komstig uit Amsterdam. De initialen E.E. V. 
die daarop voorkomen en die overigens ook op 
het doopbekken in Tjerkwerd te vinden zijn, 
staan voor Elia Eliasz. Vliet, geelgieter ‘In de 
Gecroonde kerckkroon’ op de Nieuwedijk te 
Amsterdam. Als bijzonderheid vermelden we 
nog, dat de 19de-eeuwse kansel in de kerk van 
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Langezuaag Langezøaag

Hemelum geïnspireerd is op die van Koudum,
wat onder andere kan blijken door vergelij-
king van de vorm rán de voetstukken van de
kuipen.

Langezøaag

De kansel heeft een rijke versiering, maar deze
is rliet overal, met name niet op de panelen,
van grote kwaliteit.
Drie vrouwenfiguren op de panelen zijn Ge-
Ioof, Hoop en Liefde. De vrouwenfiguur met
de wet zou het Oude Testament kunnen
symboliseren. De figuur met het boek en de
hoeksteen, waarop 'CHRISTUS' staat zou dan
het Nieuwe Testament kunnen vertegenwoor-
digen. In de hoekstijlen zijn dieren en voor-
werpen gesneden: een net en vissen; sikkel,
schop, korenaren en een medaillon met daar-

op een paard; pijlen en een medaillon met
daarop een dier; vogels en een medaillon,
waarin de zon is gesneden. Hier en daar zou-
den we in dit snijwerk bijbelse symboliek
kunnen aanwijzen, maar we houden het er
maar op, dat visvangst, landbouw, jacht en
vogelvangst zijn weergegeven.
De trap heeft een aardige Louis XVl-leuning,
bestaande uit opengewerkte balusters.

Langweer

De kansel van Langweer werd gemaakt in
1648. Hij is bekend geworden door zijn rijke
symbolische versiering. We vinden die versie-
ringen op de panelen. De liefde is weergegeven
door een pelikaan. Het geloof wordt gesym-
boliseerd door een bijbelboek (Nieuwe Testa-
ment), de wetstafelen (Oude Testament) en
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Hemelum geïnspireerd is op die van Koudum, 
wat onder andere kan blijken door vergelij- 
king van de vorm van de voetstukken van de 
kuipen. 

Langezwaag 

De kansel heeft een rijke versiering, maar deze 
is niet overal, met name niet op de panelen, 
van grote kwaliteit. 
Drie vrouwenfiguren op de panelen zijn Ge- 
loof, Hoop en Liefde. De vrouwenfiguur met 
de wet zou het Oude Testament kunnen’ 

symboliseren. De figuur met het boek en de 
hoeksteen, waarop 'CHRISTUS’ staat zou dan 
het Nieuwe Testament kunnen vertegenwoor- 
digen. In de hoekstijlen zijn dieren en voor- 
werpen gesneden: een net en vissen; sikkel, 
schop, korenaren en een medaillon met daar- 

  

op een paard; pijlen en een medaillon met 
daarop een dier; vogels en een medaillon, 
waarin de zon is gesneden. Hier en daar zou- 
den we in dit snijwerk bijbelse symboliek 
kunnen aanwijzen, maar we houden het er 

maar op, dat visvangst, landbouw, jacht en 

vogelvangst zijn weergegeven. 
De trap heeft een aardige Louis XVI-leuning, 
bestaande uit opengewerkte balusters. 

Langweer 

De kansel van Langweer werd gemaakt in 
1648. Hij is bekend geworden door zijn rijke 
symbolische versiering. We vinden die versie- 
ringen op de panelen. De liefde is weergegeven 
door een pelikaan. Het geloof wordt gesym- 
boliseerd door een bijbelboek (Nieuwe Testa- 
ment), de wetstafelen (Oude Testament) en 
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Langueer
Paneel met symbolen van de HooP

L¿mmer
Voorpaneel met uitvoerige symboliek

een hart met daarop een brandende kaars.
Bijzonder mooi is het paneel met de symbolen
van de hoop. We zlen daarop het anker en
verder korenaren en lelies. Boven in de ver-
siering zijn twee zaaiende handen gesneden.
Op banderolles staat'MOCHT HET BLOYEN/AL
OP HOOP'. Het deurpaneel vertoont een vogel,
die een sleutel draagt. De sleutel zal die van
het Hemelrijk zijn. De vogel duidt mogelijk de
Heilige Geest aan, maar het dier Ìijkt niet veel
op een duif. Spiegel en slang symboliseren de
voorzichtigheid. Een roede zou kunnen ver-
wijzen naar kastijding of het oordeel Gods.
Het vijlde paneel draagt palm-, eike- en lau-
rvertakken. Daartussen is het boek met de ze-
ven verbroken zegels gesneden (vergelijk
Openbaringen 5). Op het boek staat de af-
beelding van het Lam Gods en het boek wordt

bekroond door een helm (des heils), waarop
een haan staat. De haan is het symbool van de
opstanding en van de waakzaamheid.
De trap draait rond een schroefvormige
trappaal.
Het ruggeschot, dat aan weerszijden vruch-
tenfestoenen als versiering heeft, draagt het
opschrift: 'BENEDICTVsIANS ANNo 1648 FESET'.

Lemmer

Gerben Jelles Nauta, mr steen- en beeldhou-
wer te Sneek, ontving in 1745 465 Carolus-
guldens voor het snijwerk aan de kansel, dat
werd uitgevoerd in overdadige, barokke trant.
Er is geen kansel in Friesland, waar zoveel
thema's in de versiering zijn verwerkt, als die
in Lemmer. Op de hoeken van de kuip staan
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Langweer 

Paneel met symbolen van de Hoop 

  

Lemmer 

Voorpaneel met uitvoerige symboliek 

  
  

een hart met daarop een brandende kaars. 
Bijzonder mooi is het paneel met de symbolen 
van de hoop. We zien daarop het anker en 
verder korenaren en lelies. Boven in de ver- 
siering zijn twee zaaiende handen gesneden. 
Op banderolles staat MOCHT HET BLOYEN/AL 
OP HOOP’, Het deurpaneel vertoont een vogel, 
die een sleutel draagt. De sleutel zal die van 
het Hemelrijk zijn. De vogel duidt mogelijk de 
Heilige Geest aan, maar het dier lijkt niet veel 
op een duif. Spiegel en slang symboliseren de 
voorzichtigheid. Een roede zou kunnen ver- 
wijzen naar kastijding of het oordeel Gods. 
Het vijfde paneel draagt palm-, eike- en lau- 
wertakken. Daartussen is het boek met de ze- 
ven verbroken zegels gesneden (vergelijk 
Openbaringen 5). Op het boek staat de af- 
beelding van het Lam Gods en het boek wordt 

bekroond door een helm (des heils), waarop 
een haan staat. De haan is het symbool van de 
opstanding en van de waakzaamheid. 
De trap draait rond een schroefvormige 
trappaal. 
Het ruggeschot, dat aan weerszijden vruch- 
tenfestoenen als versiering heeft, draagt het 
opschrift: 'BENEDICTVSSIANS ANNO 1648 FESET”, 

Lemmer 

Gerben Jelles Nauta, mr steen- en beeldhou- 

wer te Sneek, ontving in 1745 465 Carolus- 
guldens voor het snijwerk aan de kansel, dat 
werd uitgevoerd in overdadige, barokke trant. 
Er is geen kansel in Friesland, waar zoveel 

thema’s in de versiering zijn verwerkt, als die 
in Lemmer. Op de hoeken van de kuip staan 
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Lollum <

Longerbouw
De Kruisiging

Longerhouut
Het Laatste Oordeel

kariatiden. Ze dragen een hoorn des over-
vloeds, een juk, een bit, een kaars, een hart en
een pelikaan. Op viør panelen zijn binnen rijk
ornamentwerk de evangelisten en hun sym-
bolen gesneden. Het voorpaneel heeft een
versiering vol symboliek. Centraal staat een
bruid (d" Kerk). Boven haar hangt een
wereldbol, omgeven door een ouroboros, het
symbool van de eeuwigheid. De bruid staat op
een steen, waarop het Chi-rho-kruis is aange-
bracht. Dit teken van Christus is weer ge-
plaatst boven een teken van de dood: de
doodskop. Aan de ene zijde van de bruid is
een altaar geplaatst als symbool van het Oude
Verbond en aan de andere zijde een avond-
maalstafel als symbool van het Nieuwe Ver-
bond. Putti met Wet en Evangelie complete-
ren de voorstelling, die aan de onderzijde het

jaartal 1745 en de initialen G.J.N. van de
vervaardiger draagt.

Onder het voorpaneel met de allegorie op de
Kerk is een voorstelling gesneden van de ste-
niging van Stephanus, de eerste martelaar.

Onder drie andere þanelen bevinden zich
voorstellingen van opwekkingen uit de dood
door Christus, namelijk die van Lazarus, de
jongeling van Naïn en het dochtertje van

Jaïrus.

De trap heeft fraai gevormde balusters als
dragers van de leuning.
Het paneel van het ruggeschot is versierd met
slangachtige monsters. De kapstok voor de
predikantsbaret heeft de vorm van een vuist.
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kariatiden. Ze dragen een hoorn des over- 
vloeds, een juk, een bit, een kaars, een hart en 
een pelikaan. Op vier panelen zijn binnen rijk 
ornamentwerk de evangelisten en hun sym- 
bolen gesneden. Het voorpaneel heeft een 
versiering vol symboliek. Centraal staat een 
bruid (de Kerk). Boven haar hangt een 
wereldbol, omgeven door een ouroboros, het 
symbool van de eeuwigheid. De bruid staat op 
een steen, waarop het Chi-rho-kruis is aange- 
bracht. Dit teken van Christus is weer ge- 
plaatst boven een teken van de dood: de 
doodskop. Aan de ene zijde van de bruid is 
een altaar geplaatst als symbool van het Oude 
Verbond en aan de andere zijde een avond- 
maalstafel als symbool van het Nieuwe Ver- 
bond. Putti met Wet en Evangelie complete- 
ren de voorstelling, die aan de onderzijde het 

  

jaartal 1/45 en de initialen G.J.N. van de 
vervaardiger draagt. 

Onder het voorpaneel met de allegorie op de 
Kerk is een voorstelling gesneden van de ste- 
niging van Stephanus, de eerste martelaar. 

Onder drie andere panelen bevinden zich 
voorstellingen van opwekkingen uit de dood 
door Christus, namelijk die van Lazarus, de 
jongeling van Naïn en het dochtertje van 
Jaïrus. 

De trap heeft fraai gevormde balusters als 
dragers van de leuning. 
Het paneel van het ruggeschot is versierd met 
slangachtige monsters. De kapstok voor de 
predikantsbaret heeft de vorm van een vuist. 
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Mantgum
Gesprek met Nicodemus

Mantgum
Genezing van de Waterzuchtige op Sabbath
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Kariatiden flankeren het paneel. In de grote
vleugelstukken zijn aan beide zijden een arend
en een bijbelbgek gesneden. Achter op de
kansel staat het jaartal 1745. De initialen
G.W. zijn misschien die van een timmerman.

Lollum

In l71B werd de kansel vervaardigd door
Cornelis Cornelisz., een kistemaker uit Frane-
ker. De versiering is eenvoudig en wat primi-
tief. Op de panelen is bladornament aange-
bracht. Daartussen zijn enkele adelaars ge-
plaatst. De pilasters op de hoeken dragen
blad- en bloemfestoenen. Daarin zijn enige
symbolen verwerkt: peulvruchten, een grote
bloem, spingerei en een kam (voor wolkam-
men?) en als laatste een eekhoorntje met een

denappel. Mogelijk kunnen we er symbolen
van de jaargetijden in zien.

Longerhouw

De vorm van de kansel is erg strak en sober,
maar de panelen zijn rijk besneden. We vin-
den er op afgebeéld: Christus' geboorte, de
kruisiging, de opstanding, de hemelvaart en
het laatste oordeel. Binnen rococo-ornament is
op elk paneel een menigte van menselijke fi-
guurtjes aangebracht. Elk tafereel is gesneden
met oog voor het detail. Zo zien we op het
paneel met de kruisiging op de voorgrond een
mandje met daarin een hamer en een nijp-
tang.
Onder de panelen en op het ruggeschot zijn
sierlijke ornamentjes aangebracht. Op de
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Kariatiden flankeren het paneel. In de grote 
vleugelstukken zijn aan beide zijden een arend 
en een bijbelboek gesneden. Achter op de 
kansel staat het jaartal 1745, De initialen 
G.W. zijn misschien die van een timmerman. 

Lollum 

In 1718 werd de kansel vervaardigd door 
Cornelis Cornelisz, een kistemaker uit Frane- 

ker. De versiering is eenvoudig en wat primi- 
tief. Op de panelen is bladornament aange- 
bracht. Daartussen zijn enkele adelaars ge- 
plaatst. De pilasters op de hoeken dragen 
blad- en bloemfestoenen. Daarin zijn enige 
symbolen verwerkt: peulvruchten, een grote 
bloem, spingerei en een kam (voor wolkam- 
men?) en als laatste een eekhoorntje met een 

denappel. Mogelijk kunnen we er symbolen 
van de jaargetijden in zien. 

Longerhouw 

De vorm van de kansel is erg strak en sober, 
maar de panelen zijn rijk besneden. We vin- 
den er op afgebeld: Christus’ geboorte, de 
kruisiging, de opstanding, de hemelvaart en 
het laatste oordeel. Binnen rococo-ornament is 
op elk paneel een menigte van menselijke fi- 
guurtjes aangebracht. Elk tafereel is gesneden 
met oog voor het detail. Zo zien we op het 
paneel met de kruisiging op de voorgrond een 
mandje met daarin een hamer en een nijp- 
tang. 

Onder de panelen en op het ruggeschot zijn 
sierlijke ornamentjes aangebracht. Op de 
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Mantgum
Gesprek met de overspelige en de twaal$arige

Jezus in de Tempel
Man|qum
Gesprek met de Samaritaanse

trappaal staat een mooie siervaas met een
boeket.
De leuning van de.,trap wordt gevormd door
drie opengewerkte balusters.

Mantgum

De enige ronde kansel van Friesland vinden
we in de kerk van Mantgum. Het snijwerk aan
deze kansel is van een bijzondere kwaliteit en
het valt op door de rijke symboliek die erin te
vinden is. Het werd volgens een inscriptie
binnen in de kuip in 1781 vervaardigd door de
Leeuwarder antieksnijder Hermannus Berke-
btjl.
De bijbelse voorstellingen op de panelen heb-
ben als thema: ontmoetingen met Christus.
We vinden weergegeven het gesprek met Ni-
codemus, de genezing van de waterzuchtige

op Sabbath, het gesprek over de Overspelige,
de twaalfarige Jezus in de tempel en het ge-
sprek met de Samaritaanse. In de stijlen tussen
de panelen is een groot aantal symbolen ge-
sneden. Het zijn onder andere die van de vier
evangelisten, van geloof, hoop en liefde, van
het Oude en Nieuwe Testament, van het
Heilig Avondmaal, van woestijn en beloolde
land, van eeuwigheid en eeuwig leven, van
dood en vergankelijkheid en van het oordeel
Gods en het laatste oordeel.
De leuning van de trap bestaat niet uit ba-
lusters, maar uit opengewerkt snijwerk dat
voor het grootste deel de vorm heeft van
acanthusloof.
Merkwaardig is aan het ruggeschot de hand
met de uitgestoken wijsvinger, waaraan de
predikant zijn baret kan hangen.
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boeket. 
De leuning van de trap wordt gevormd door 
drie opengewerkte balusters. 

Mantgum 

De enige ronde kansel van Friesland vinden 
we in de kerk van Mantgum. Het snijwerk aan 
deze kansel is van een bijzondere kwaliteit en 
het valt op door de rijke symboliek die erin te 
vinden is. Het werd volgens een inscriptie 
binnen in de kuip in 1781 vervaardigd door de 
Leeuwarder antieksnijder Hermannus Berke- 
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De bijbelse voorstellingen op de panelen heb- 
ben als thema: ontmoetingen met Christus. 
We vinden weergegeven het gesprek met Ni- 
codemus, de genezing van de waterzuchtige 

  

op Sabbath, het gesprek over de Overspelige, 
de twaalfjarige Jezus in de tempel en het ge- 
sprek met de Samaritaanse. In de stijlen tussen 
de panelen is een groot aantal symbolen ge- 
sneden. Het zijn onder andere die van de vier 
evangelisten, van geloof, hoop en liefde, van 
het Oude en Nieuwe Testament, van het 
Heilig Avondmaal, van woestijn en beloofde 
land, van eeuwigheid en eeuwig leven, van 
dood en vergankelijkheid en van het oordeel 
Gods en het laatste oordeel. 
De leuning van de trap bestaat niet uit ba- 
lusters, maar uit opengewerkt snijwerk dat 
voor het grootste deel de vorm heeft van 
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Merkwaardig is aan het ruggeschot de hand 
met de uitgestoken wijsvinger, waaraan de 
predikant zijn baret kan hangen. 
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Marssum

Omstreeks 1665 werden door de kerkvoogden
van Marssum verschillende betalingen gedaan
aan Ede Karstens en Beense Wybes, mr kis-
temakers te Leeuwarden om de kerk 'te re-
paareeren met bancken ende stoel'. De preek-
stoel die toen ontstond is bijzonder fraai.
De kuip heeft op de hoeken gewrongen, om-
slingerde kolommen met Ionische kapitelen.
De panelen hebben als versiering bogen. Ze
rusten op pilasters die zijn ingelegd met eb-
behout. In de nissen binnen de bogen zijn
schelpen gesneden en fraaie bloemboeketten.
Het ruggeschot heeft op het paneeltje een
versiering in de vorm van bladeren en drui-
ven. FIet wordt begrensd door twee gewrongen
pilasters met Korintische kapitelen. De vleu-
gelstukken hebben de vorm van arenden.

Menaldum

In 1672 maakte Gerryt Nijhoff, een kistemaker
uit Leeuwarden, de kansel. Het snijwerk liet
hij uitvoeren door de ook uit Leeuwarden af-
komstige antieksnijder Hendrick Jansen. De
kansel kostte samen met de consistoriestoel
(doophek) 725 Carolusguldens en 6 stuivers.
Gewrongen, omslingerde kolommen met loni-
sche kolommen versieren de hoeken van de
kuip. De bogen op de panelen zijn nisvormig
verdiept. In de nissen zijn behalve schelpen
allegorische figuren gesneden. Ze stellen voor:
Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid en
Standvastigheid.
Aan weerszijden van het ruggeschot zijn pi-
lasters aangebracht als op de hoeken van de
kuip. In het paneeltje zijn tussen kwaborna-
ment alliantiewapens gesneden, waarvan een
geschonden is. Merkwaardig zijn de vleugel-
stukken van het ruggeschot. Ze hebben de
vorm van een voluut die boven uitloopt in een
vrouwenfiguur. De ene figuur draagt een be-
ker en de andere houdt slangen in haar hand.

bloemfestoenen. De allegorische vrouwenfìgu-
ren op drie panelen zijn Geloof, Hoop en
Liefde.
Een gesneden kuif op het klankbord vertoont
de wapens van de geslachten Van Kleffens en
Botma en het jaartal 1BlB.

Nes (W.D.)
Het verdienstelijke rococo-snijwerk op de
hoeken en panelen van de kanselkuip bestaat
uit bloemen en baderen. In het voorpaneel
zijn een sikkel, een hark en een dorsvlegel
gesneden als symbolen van de landbouw.
De balusters van de trapleuning zijn S-vormig.
Het ruggeschot draagt een grote krul, die kan
dienen voor de ophanging van de predikants-
baret en is verder op dezelfde wijze versierd
als de kuip.

Ntjland
De gewrongen kolommen op de hoeken van de
kuip en tegen het ruggeschot zijn niet om-
slingerd zoals bij de meeste andere kansels. Ze
zijn ook minder sterk gewrongen. De kolom-
men dragen zwate Korintische kapitelen.
Tussen de kolommen bevinden zich gekorniste
panelen.
Op het kussen van het ruggeschotpaneel staan
het jaartal 1659 en de letters S.P.Q.N. (Sena-
tus Populus Que Novae Terrae : bestuur en
volk van Nijland). De letters P., I. en M. rond
een huismerk zijn onverklaarbaar.

Oenkerk

De geschilderde'kansel van Oenkerk werd in
1632 vervaardigd door de Franeker kistemaker
Dirck Claesz. Voor de leverantie van de kansel
en het doophek werden hem 420 Carolusgul-
dens betaald.
De lonische, gecanneleerde pilasters op de
hoeken van de kuip rusten op eveneens ge-
canneleerde dragers. De panelen zijn zoge-
naamde toogpanelen. Hun versiering bestaat
uit een gesegmenteerde boog, waarin aan de
bovenzijde leeuwekopjes zijn gesneden.

Murmerwoude

De eenvoudige geschilderde kansel heeft op de
hoeken versieringen in de vorm van blad- en
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Marssum 

Omstreeks 1665 werden door de kerkvoogden 
van Marssum verschillende betalingen gedaan 
aan Ede Karstens en Beense Wybes, mr kis- 
temakers te Leeuwarden om de kerk ‘te re- 
paareeren met bancken ende stoel’. De preek- 
stoel die toen ontstond is bijzonder fraai. 
De kuip heeft op de hoeken gewrongen, om- 
slingerde kolommen met lonische kapitelen. 
De panelen hebben als versiering bogen. Ze 
rusten op pilasters die zijn ingelegd met eb- 
behout. In de nissen binnen de bogen zijn 
schelpen gesneden en fraaie bloemboeketten. 
Het ruggeschot heeft op het paneeltje een 
versiering in de vorm van bladeren en drui- 
ven. Het wordt begrensd door twee gewrongen 
pilasters met Korintische kapitelen. De vleu- 
gelstukken hebben de vorm van arenden. 

Menaldum 

In 1672 maakte Gerryt Nijhoff, een kistemaker 
uit Leeuwarden, de kansel. Het snijwerk liet 
hij uitvoeren door de ook uit Leeuwarden af- 
komstige antieksnijder Hendrick Jansen. De 
kansel kostte samen met de consistoriestoel 
(doophek) 725 Carolusguldens en 6 stuivers. 
Gewrongen, omslingerde kolommen met Ioni- 
sche kolommen versieren de hoeken van de 
kuip. De bogen op de panelen zijn nisvormig 
verdiept. In de nissen zijn behalve schelpen 
allegorische figuren gesneden. Ze stellen voor: 
Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid en 
Standvastigheid. 
Aan weerszijden van het ruggeschot zijn pi- 
lasters aangebracht als op de hoeken van de 
kuip. In het paneeltje zijn tussen kwaborna- 
ment alliantiewapens gesneden, waarvan een 
geschonden is. Merkwaardig zijn de vleugel- 
stukken van het ruggeschot. Ze hebben de 
vorm van een voluut die boven uitloopt in een 
vrouwenfiguur. De ene figuur draagt een be- 
ker en de andere houdt slangen in haar hand. 

Murmerwoude 

De eenvoudige geschilderde kansel heeft op de 
hoeken versieringen in de vorm van blad- en 

bloemfestoenen. De allegorische vrouwenfigu- 
ren op drie panelen zijn Geloof, Hoop en 
Liefde. 
Een gesneden kuif op het klankbord vertoont 
de wapens van de geslachten Van Kleffens en 
Botma en het jaartal 1818, 

Nes (W.D.) 

Het verdienstelijke rococo-snijwerk op de 
hoeken en panelen van de kanselkuip bestaat 
uit bloemen en baderen. In het voorpaneel 
zijn een sikkel, een hark en een dorsvlegel 
gesneden als symbolen van de landbouw. 
De balusters van de trapleuning zijn S-vormig. 
Het ruggeschot draagt een grote krul, die kan 
dienen voor de ophanging van de predikants- 
baret en is verder op dezelfde wijze versierd 
als de kuip. 

Nijland 

De gewrongen kolommen op de hoeken van de 
kuip en tegen het ruggeschot zijn niet om- 
slingerd zoals bij de meeste andere kansels. Ze 
zijn ook minder sterk gewrongen. De kolom- 
men dragen zware Korintische kapitelen. 
Tussen de kolommen bevinden zich gekorniste 
panelen. 
Op het kussen van het ruggeschotpaneel staan 
het jaartal 1659 en de letters S.P.O,N. (Sena- 

tus Populus Que Novae Terrae = bestuur en 
volk van Nijland). De letters P., IL. en M. rond 
een huismerk zijn onverklaarbaar. 

Oenkerk 

De geschilderde ‘kansel van Oenkerk werd in 
1632 vervaardigd door de Franeker kistemaker 
Dirck Claesz. Voor de leverantie van de kansel 
en het doophek werden hem 420 Carolusgul- 
dens betaald. 
De Ionische, gecanneleerde pilasters op de 
hoeken van de kuip rusten op eveneens ge- 
canneleerde dragers. De panelen zijn zoge- 
naamde toogpanelen. Hun versiering bestaat 
uit een gesegmenteerde boog, waarin aan de 
bovenzijde leeuwekopjes zijn gesneden. 
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Rautaerd <

Olterterþ

De kansel van het kerkje van Olterterp ont-
stond in 1780.
De kuip rust op een voetstuk, dat de vorm
heeft van een adelaar. Op de kuippanelen zijn
in fors reliëf de hguren van de vier evangelis-
ten en hun symbolen gesneden. Een vijfde
paneel draagt een afbeelding van Mozes met
de wetstafelen.

Oosterend

De kansel is wit geschilderd en enkele onder-
delen van het snijwerk zijn verguld. \{aar-
schijnlijk is hij vervaardigd in het begin van
de 19de eeuw.
De panelen van de kuip dragen allegorische
friguren. Ze stellen voor: Geloof, Hoop, Liefde,
Vrede en Gerechtigheid.

De duif tegen het klankbord symboliseert de
Heilige Geest.

Oosterlittens

Het snijwerk aan de kansel van Oosterlittens is
niet van al te grote kwaliteit. Op de hoeken
zijn bloem- en bladfestoenen aangebracht.
Daaronder bevinden zich adelaars.

Het voorpaneel is versierd met ornamentwerk.
De vier andere panelen dragen de vrouwenfi-
guren Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid.
De trappaal wordt bekroond door een leeuw
met een schildje, waarop het jaartal 1755
staat.

De vleugelstukken van het ruggeschot hebben
de vorm van arenden.

Ried
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Rauwerd a 

Olterterp 

De kansel van het kerkje van Olterterp ont- 
stond in 1780. 
De kuip rust op een voetstuk, dat de vorm 
heeft van een adelaar. Op de kuippanelen zijn 
in fors reliëf de figuren van de vier evangelis- 
ten en hun symbolen gesneden. Een vijfde 
paneel draagt een afbeelding van Mozes met 
de wetstafelen. 

Oosterend 

De kansel is wit geschilderd en enkele onder- 
delen van het snijwerk zijn verguld. Waar- 
schijnlijk is hij vervaardigd in het begin van 
de 19de eeuw. 
De panelen van de kuip dragen allegorische 
figuren. Ze stellen voor: Geloof, Hoop, Liefde, 
Vrede en Gerechtigheid. 

De duif tegen het klankbord symboliseert de 
Heilige Geest. 

Oosterlittens 

Het snijwerk aan de kansel van Oosterlittens is 
niet van al te grote kwaliteit. Op de hoeken 
zijn bloem- en bladfestoenen aangebracht. 
Daaronder bevinden zich adelaars. 

Het voorpaneel is versierd met ornamentwerk. 
De vier andere panelen dragen de vrouwenfi- 
guren Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid. 
De trappaal wordt bekroond door een leeuw 
met een schildje, waarop het jaartal 1755 
staat. 

De vleugelstukken van het ruggeschot hebben 
de vorm van arenden. 
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Sexbîerum
Paneel met de gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan en tang, schaatsen en schelpen als
symbolen voor de winter
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Sexbierum
Voetstuk met vogelnestje. Op de voorgrond de
doopbekke n ho u der

Sexbierum
Ruggeschot, sleutel, ganzeveren, boekrol, boeken
en kelk
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Oostrum

De aardige kansel heeft een imitatie-maho-
niehoutbeschildering'die origineel is. De be-
schildering werd in 1768 aangebracht, toen
Dirk Embderveid de kansel vervaardigde.
Twee paneìen van de kuip zijn versierd met
eenvoudig ornamentwerk. De drie andere pa-
nelen dragen de allegorische hguren Geìoof,
Hoop en Liefde. Eigenaardig is het dat de
Hoop, die herkenbaar is aan het anker, een
hoorn des overvloeds bij zich heeft en een
klaverblad draagt. Het klaverblad is een be-
kend symbooi van de Heilige Drieëenheid,
maar is moeilijk in relatie te brengen met de
hoop.
De lezenaar steekt in Oostrum ver naar voren
en is aan de onderzijde getooid met orna-
mentwerk.

Oudkerk

In het voorname kerkinterieur vormt de kansel
een belangrijk onderdeel van het meubilair.
De kansel heeft recht op bewondering, maar
bij nadere beschouwing zal het menige be-
zoeker opvallen, dat de versieringen van ver-
schillende onderdelen geen eenheid vormen.
Dit zal gekomen zijn d'oor een restauratie die
omstreekt 1900 door Hindelooper houtsnijders
is uitgevoerd. Toen zullen verschillende neo-
Renaissance versieringen zijn aangebracht. In
oorsprong dateert de kansel van 1630. Dit
jaartal staat gegrilt onder de kuip.
Uit 1630 zullen zeker de panelen van de kuip
zijn. Ze vertonen grote overeenkomst met die
aan de kansel van Marssum. Ze hebben een
boogversiering, waarbinnen schelpen en vazen
met bloemboeketten zijn gesneden. De hoek-
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Schalsum
De evangelist Lucas <

versieringen worden gevormd door atlanten.
Een paneel bij de trap draagt een uitvoerig
rijmstuk, dat in een der eerste hoofdstukken
van dit boekje reeds werd geciteerd.

Rauwerd

Met het bijpassende doophek vormt de kansel
met zijn rocaille versieringen een fraai geheel.
De kuip heeft op de hoeken eenvoudige
bladornamenten. Op de panelen zijn binnen
sierlijke lijsten allegorische figuren gesneden:
Geloof, Hoop, Liefde, Vrede, Gerechtigheid
(met de spiegel als symbool van de Voorzich-
tigheid).
De trapleuning rust op S-vormige balusters.
Rocaille, schelpvormige ornamenten bepalen
het aaîzíen van het ruggeschot.
Het klankbord heeft als enige in Friesland een
speelse vorm.
De bijbellezenaar heeft de vorm van een en-
gelenkopje.

Ried

In 1727 kon door Poulus Rycles een preekstoel
geleverd worden voor 126 Carolusguldens en 2

stuivers. Cornelis Cornelisz. uit Franeker
maakte het snijwerk voor 29 gulden. De ko-
lommen werden door Yeme Jans, een wiel-
draaier, gemaakt voor ruim 11 gulden. Het
benodigde hout kostte 149 gulden en 18 stui-
vers.
De gewrongen kolort'rmen op de hoeken van de
kuip dragen zware Korintische kapitelen. Het
snijwerk op de panelen is ook nogal zwaar van
uitvoering. We vinden er onder andere een
gesneden kopje, putti, arenden en hoornen des
overvloeds in.
Vleugelstukken in de vorm van arenden flan-
keren het ruggeschot, dat aparte vermelding
verdient vanwege de vermaning die erop is
aangebracht door de predikant: 'Indien ye-
mant spreekt die spreeke als de woorden
Godts' (Johannes 3, 34).

Schalsum

De kansel werd in lTlI
jaartal staat op de trap.

Gewrongen, omslingerde kolommen met zwa-
re composietkapitelen vormen de hoekversie-
ringen van de kuip. Op de panelen zijn onder
bogen de evangelistenfiguren en hun symbo-
len gesneden. Een vijfde paneel draagt een
voorstelling van het laatste avondmaal.
De trap draait rond een schroefvormige
trappaal.
Zoals gebruikelijk hebben de vleugelstukken
van het ruggeschot de vorm van arenden.

Sexbierum

De kansel in de kerk van Sexbierum is in
Friesland wel een van de bekendste en zeker
de opvallendste. Hoewel de hoofdvorm van
kuip en klankbord wel traditioneel genoemd
mag worden, doet de kansel zeer on-Fries aan.
Dat vindt zijn oorzaak in de grillig gebogen
takken met bladeren, die langs de kuip op-
schieten en het klankbord lijken te schragen.
De kuip is zeshoekig. Op vier hoekstijlen zijn
de symbolen van de vier jaargetijden gesne-
den. Drie panelen dragen allegorische figuren:
Geloof, Hoop en Liefde. Tegenover de zit-
plaatsen van de diakenen is een voorstelling
aangebracht van de geschiedenis van de
Barmhartige Samaritaan. Eigenaardig is de
voorstelling op het kanseldeurtje. We zien
daarop de evangelist Johoannes, herkenbaar'
aan zijn symbool de adelaar. Hij wijst op het'
lam Gods en neemt dus eigenlijk de functie
van Johannes de Doper over.
Het ruggeschot draagt afbeeldingen van een
beker (Heilig Avondmaal), sleutel (van het
Hemelrijk), boekrol (Oude Testament), boek
(Nieuwe Testament) en ganzeveren.
Tegen de onderzijde van het klankbord is een
zon (Zon der Gerechtigheid) gesneden. In een
kui{le op het klankbord is een roofvogel te
herkennen, die pikt aan een vrucht. De ei-
genlijke bekroning van het klankbord draagt
een putto met een banderolle, waarop staat:
'Jes. 58, 1'.

De kuip van de kansel rust op een boomstam,
waaruit twee takken ontspringen. Ze symbo-
liseren misschien Oude en Nieuwe Testament.
Waar de takken uiteen gaan bevindt zich een

vervaardigd. Het
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vogelnest, waarin vroeger zelfs eieren lagen.
Het nest is het symbool van het nieuwe leven,
dat door de werking van Gods woord ontstaat.
Tussen de bladeren aan de takken zitten
adelaars als symbolen van Gods trouw. Op
een banderolle onder de kuip staat de naam
van Rugert van Flaersolte, grietman van
Barradeel.

Johannes Georg Hempel, die in 1768 het
snijwerk aan de kansel uitvoerde, zette zijn
naam op de kanseltrap. Hü sneed ook de
versieringen aan het orgel, de tekstborden en
het geheel bij de kansel passende doophek,
waarin onder andere korenaren en druiven
aangebracht zijn als symbolen van het Heilig
Avondmaal.

Sneek

De kansel in de Martinikerk van Sneek is niet
opvallend, maar het is beslist een gaaf speci-
men uit het eerste deel van de 17de eeuw.
17de eeuw.
De hoekversiering bestaat uit gecanneleerde
Korintische zuilen. Daartussen bevinden zich
gekorniste panelen. Het ruggeschot met een
toogpaneel vormt de verbinding tussen de
zeskante kuip en het achtkante klankbord.
Een aardig detail aan de kansel is het koperen
leeuwtje op de scharnier van de kanseldeur.
Aan de onderzijde draagt de kansel het op-
schrift: 'Bartel Winsents Hefte - 't gemackt.
Anno 1626'. .l
Ternaard

De versiering van de kansel bestaat praktisch
geheel uit lijstwerk. Toch verdient hij een
speciale vermelding vanwege de overdaad van
ebbehout die aan de kansel is toegepast. De
hoekkolommen van de kuip zijn er van ver-
vaardigd en de gekorniste panelen zijn er zeer
fraai mee ingelegd.

Tjerkwerd

Voluten vormen de hoekversieringen van dE
kuip van de kansel in Tjerkwerd. Drie panelen
dragen bijbelse voorstellingen. Die van Abra-
hams offerande en Jacobs droom komen aan

meer preekstoelen voor. Apart is de voorstel-
ling van de gelijkenis van de splinter en de
balk, die zeer realistisch zijn weergegeven.
Reeds eerder werd geschreven, dat men in
Tjerkwerd volhoudt, dat het niet toevallig is
dat de voorstelling van deze gelijkenis ge-
plaatst is tegenover de zitplaats van de ou-
derlingen. De kansel dateert waarschijnlijk
van 1725.

Wieuuerd

De kansel werd in 1765 samen met het doop-
hek gemaakt voor 404 Carolusguldens en 7

stuivers. Archivalia lichten ons jammergenoeg
niet in over de naam van de maker van het
snijwerk.
Het snijwerk bestaat behalve uit enige roco-
co-ornamentjes uit allegorische figuren op de
panelen. Ze stellen voor: Geloof, Hoop, Liefde,
Waarheid en Vrede. Aan de voeten van de
laatste figuur zien we een lam een een leeuw
bijeen. Dit beeld roept herinneringen op aan
de profetie en Jesaja 11, 6.

Wommels

De kansel van Wommels is een van die
exemplaren, die niet opvalt door overdadige
versiering, maar door voorname eenvoud.
De hoekversiering van de kuip bestaat, zoals
gebruikelijk bij dit type kansel, uit gecanne-
leerde Korintische pilasters op gesneden dra-
gers. De gekorniste panelen zijn ingelegd met
ebbehout.
Het ruggeschot is uitgevoerd als de kuip.
Opvallend is de trap. Deze bevindt zich in
tegenstelling tot vele andere kanseltrappen
aan de westzijde. De åandacht van de be-
schouwer richt zich er dadelijk op, omdat het
overloopje, dat bij deze trap aansluit, be-
grensd wordt door een fraai, zwaar koperen
hekwerk, bestaande uit twee forse balusters,
waartussen vullingen zijn aangebracht. Op de
trapleuning is een koperen bol bevestigd.
Daarin zijn de alliantiewapens Grovestins-
Hottinga gegraveerd alsmede het jaartal. 1661.
Ook van koper is een fraai haantje, dat ge-
plaatst is op de scharnier van de kanseldeur.
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Het is het symbool van de waakzaamheid en
van de opstanding. De wapenschildjes tegen
de zijkant van de trap hebben daar mogelijk
niet altijd gezeten.

Wons

De kansel van Wons kunnen we als voorbeeld
nemen van een type kansel, dat als versiering
toogpanelen heeft. Toogpanelen dragen een
uit segmenten opgebouwde boog. Op de hoe-
ken zijn tussen de panelen gecanneleerde pi-
lasters geplaatst.
Blijkens het opschrift tegen het klankbord is
de. kansel geschonken door Richte Jacobs
Abbema en vervaardigd in 1686.

Workum

In 1718 werd de kansel van Workum ver-
vaardigd. Voor de uitvoering van het snijwerk
werd uit Leeuwarden Gerbrandus van der
Haven aangetrokken.
Op de hoeken van de kuip plaatste de maker
kariatiden, die slingers en kransen dragen. Op
de smalle panelen sneed hij binnen lijstwerk
bijbelse voorstellingen: de opwekking van La-
zarus, de genezing van de Blindgeborene, de
genezing van de Geraakte, de genezing van
zieken en Petrus uit de gevangenis verlost. Alle
panelen zijn gesigneerd. De kuip is aan de
onderzijde met wapens versierd en rust op een
gesneden balusfer.
Bijzonder fraai"is de trapleuning. De balusters
in deze leuning vertonen een perspectivisch
grapje. Ze lijken naar boven toe steeds kleiner
te worden, maar zijn in werkelijkheid alle even
groot.
De bijbel wordt gedragen door een fraaie ko-
peren lezenaar, die een opschrift draagt be-
treffende burgemeester Anne Hobbes de Boer.

Wijnaldum

Het snijwerk aan de kansel en enig ander
kerkmeubilair werd in l72B voor 175 Caro-
lusguldens vervaardigd door Arjen Lous.
Op de panelen zijn voorstellingen gesneden
van Abrahams offerande, Jacobs droom,

Wommels >

Christus' geboorte, Christus' opstanding en
van het laatste oordeel. We vinden tussen de
panelen op de hoeken van de kuip gewrongen,
omslingerde kolommen met forse Korintische
kapitelen. In die kapitelen zijn engelenfiguur-
tjes opgenomen.
De trap draait rond een gewrongen, omrankte
trappaal en de trapleuning heeft dergelijke
balusters.
Gewrongen pilasters sieren het ruggeschot, dat
geflankeerd wordt door vleugelstukken in de
vorm van arenden.

Wijnjeterp

Toen in 1778 een nieuwe kerk werd gebouwd
zal ongetwijfeld de nog aanwezige kansel zijn
gemaakt. Het snijwerk aan deze kansel is uit-
gevoerd in Louis XVl-stijl, maar nijgt hier en
daar nog iets naar. de rococo.
Binnen een omlijsting zijn op de panelen in
vlak reliëf de figuren van de evangelisten en
hun symbolen gesneden. Het voorpaneel
draagt een afbeelding van Mozes. De stijlen
op de hoeken van de kuip dragen symbolen
van de vier jaargetijden, van dood en eeu-
wigheid en van de voortvliedende tijd.
De trap heeft een leuning met fraai gesneden
en opengewerkte balusters.

IJkt
De gecanneleerde Korintische pilasters op de
hoeken van de kuip rusten op dragers, waarin
vogeltjes gesneden zijn. Tussen de pilasters
bevinden zich gekorniste panelen. Tussen de
trap en de kuip heeft de kansel een overloopje,
waarvoor een hokje is geplaatst. Het bestaat
uit gedraaide balusters. De trappaal wordt
bekroond door een leeuw, die het stadswapen
draagt en het jaartal 1672.
Aardig is aan het ruggeschot de kapstok voor
de predikantsbaret in de vorm van een uitge-
stoken hand met daarin een bijbelboek.
Onder de trap staat: .H.R.: K.M.: H.D.S.:
G.M.: 1672. Misschien kunnen ze afkortingen
zijn voor H ? R ?, kistemaker, heeft deze stoel
gemaakt, 1672.
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Het is het symbool van de waakzaamheid en 
van de opstanding. De wapenschildjes tegen 
de zijkant van de trap hebben daar mogelijk 
niet altijd gezeten. 

Wons 

De kansel van Wons kunnen we als voorbeeld 
nemen van een type kansel, dat als versiering 
toogpanelen heeft. Toogpanelen dragen een 
uit segmenten opgebouwde boog. Op de hoe- 
ken zijn tussen de panelen gecanneleerde pi- 
lasters geplaatst. 
Blijkens het opschrift tegen het klankbord is 
de. kansel geschonken door Richte Jacobs 
Abbema en vervaardigd in 1686. 

Workum 

In 1718 werd de kansel van Workum ver- 
vaardigd. Voor de uitvoering van het snijwerk 
werd uit Leeuwarden Gerbrandus van der 
Haven aangetrokken. 
Op de hoeken van de kuip plaatste de maker 
kariatiden, die slingers en kransen dragen. Op 
de smalle panelen sneed hij binnen lijstwerk 
bijbelse voorstellingen: de opwekking van La- 
zarus, de genezing van de Blindgeborene, de 

genezing van de Geraakte, de genezing van 
zieken en Petrus uit de gevangenis verlost. Alle 
panelen zijn gesigneerd. De kuip is aan de 
onderzijde met wapens versierd en rust op een 
gesneden baluster. 
Bijzonder fraai is de trapleuning. De balusters 
in deze leuning vertonen een perspectivisch 
grapje. Ze lijken naar boven toe steeds kleiner 
te worden, maar zijn in werkelijkheid alle even 
groot. 
De bijbel wordt gedragen door een fraaie ko- 
peren lezenaar, die een opschrift draagt be- 
treffende burgemeester Anne Hobbes de Boer. 

Wijnaldum 

Het snijwerk aan de kansel en enig ander 
kerkmeubilair werd in 1728 voor 175 Caro- 
lusguldens vervaardigd door Arjen Lous. 
Op de panelen zijn voorstellingen gesneden 
van Abrahams offerande, Jacobs droom, 

Wommels w- 

Christus’ geboorte, Christus’ opstanding en 
van het laatste oordeel. We vinden tussen de 
panelen op de hoeken van de kuip gewrongen, 
omslingerde kolommen met forse Korintische 
kapitelen. In die kapitelen zijn engelenfiguur- 
tjes opgenomen. 
De trap draait rond een gewrongen, omrankte 
trappaal en de trapleuning heeft dergelijke 
balusters. 
Gewrongen pilasters sieren het ruggeschot, dat 
geflankeerd wordt door vleugelstukken in de 
vorm van arenden. 

Wijnjeterp 

Toen in 1778 een nieuwe kerk werd gebouwd 
zal ongetwijfeld de nog aanwezige kansel zijn 
gemaakt. Het snijwerk aan deze kansel is uit- 
gevoerd in Louis XVI-stijl, maar nijgt hier en 
daar nog iets naar. de rococo. 
Binnen een omlijsting zijn op de panelen in 
vlak reliëf de figuren van de evangelisten en 
hun symbolen gesneden. Het voorpaneel 
draagt een afbeelding van Mozes. De stijlen 
op de hoeken van de kuip dragen symbolen 
van de vier jaargetijden, van dood en eeu- 
wigheid en van de voortvliedende tijd. 
De trap heeft een leuning met fraai gesneden 
en opengewerkte balusters. 

IJlst 

De gecanneleerde Korintische pilasters op de 
hoeken van de kuip rusten op dragers, waarin 
vogeltjes gesneden zijn. Tussen de pilasters 
bevinden zich gekorniste panelen. Tussen de 
trap en de kuip heeft de kansel een overloopje, 
waarvoor een hakje is geplaatst. Het bestaat 
uit gedraaide balusters. De trappaal wordt 
bekroond door een leeuw, die het stadswapen 
draagt en het jaartal 1672. 
Aardig is aan het ruggeschot de kapstok voor 
de predikantsbaret in de vorm van een uitge- 
stoken hand met daarin een bijbelboek. 
Onder de trap staat: H.R: K.M: H.D.S.: 
G.M.: 1672. Misschien kunnen ze afkortingen 
zijn voor H ? R ?, kistemaker, heeft deze stoel 
gemaakt, 1672. 
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1 5. Literatuur

Een belangrijk werk over kansels is de studie
van Peter Poscharsky, 'Die Kanzel, Erschei-
nungsform in Protestantismus bis zum Ende
des Barocks' in Schriftenreihe des Institutes Jur
Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart
(Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Güter-
sloh 1963). Aan deze studie ontleenden wij tal
van gegevens voor de eerste hoofdstukken van
dit geschrift.

Over Friese kansels bestaat weinig literatuur.
De eerste die er een beschouwing aan wijdde
was dr Regn. Steensma, die in een oriënterend
artikel (Leeuwarder Courant, 3 september 1964)
een voorlopige indeling in typen gaf. Dezelfde
auteur schreef in De Stim fan Frltsltîn (3le jrg., 9
oktober 1969 - 32e jrg. 7 juli, 1970) een
aanlal korte artikelen over preekstoelen in
Friese kerken, terwijl hij ze ook ter sprake
bracht in zijn publikaties Langs de oude Friese
kerken (Baarn, 2..i.) en'De oude Friese kerken'
(in: Publikaties aan de stichting Alde Fryske Tsjer-
*en, november 1970). Over afzonderlijke kan-
sels bestaat geen literatuur, met uitzondering
van die van Mantgum, die door mij beschre-

ven wordt in PubLikaties uan de stichting Alde
Fr2ske Tsjerken, april 1974.

HeT Kunstreisboek uoor Nederland (Amsterdam
1940 en latere drukken) noemt enkele kansels.
De Voorloþige lijst der Nederlandsche Monumenten
uûn Geschiedenis en Kunst, deel IX ('s-Gra-
venhage, 1930) somt ook slechts de kansels op,
zonder ze te beschrijven. De dateringen in dit
werk zijn niet altijd juist, terwijl een aantal
kansels dat opname in de lijst verdiende, werd
vergeten.

Over de symboliek in de kanselversieringen in
Friesland en ook in de rest van Nederland
bestaat geen speciale literatuur. In 1947 ver-
scheen het algemene werk Symboliek en icono-

graþhie der Christelijke kunst van de hand van dr
J J. M. Timmers (Roermond, J. J. Romen en
zn). Het is vooral geschreven aan de hand van
vroeg-Christelijke en midde leeuwse kunst-
voortbrengselen en literatuur. Niettemin kon-
den wij er een aantal gegevens uit putten be-
treffende de symboliek aan de reformatorische
kansels.
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Een belangrijk werk over kansels is de studie 
van Peter Poscharsky, ’Die Kanzel, Erschei- 
nungsform in Protestantismus bis zum Ende 
des Barocks’ in Schriflenrethe des Instztutes für 
Kirchenbau und kirchtiche Kunst der Gegenwart 
(Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Güter- 
sloh 1963). Aan deze studie ontleenden wij tal 
van gegevens voor de eerste hoofdstukken van 
dit geschrift. 

Over Friese kansels bestaat weinig literatuur. 
De eerste die er een beschouwing aan wijdde 
was dr Regn. Steensma, die in een oriënterend 

artikel (Leeuwarder Courant, 3 september 1964) 
een voorlopige indeling in typen gaf. Dezelfde 
auteur schreef in De Stam fan Fryslân (3le jrg, 9 
oktober 1969 — 32e jrg. 7 juli, 1970) een 
aantal korte artikelen over preekstoelen in 
Friese kerken, terwijl hij ze ook ter sprake 
bracht in zijn publikaties Langs de oude Friese 
kerken (Baarn, zj.) en De oude Friese kerken’ 
(in: Publikaties van de stichting Alde Fryske Tsjer- 
ken, november 1970). Over afzonderlijke kan- 
sels bestaat geen literatuur, met uitzondering 
van die van Mantgum, die door mij beschre- 

ven wordt in Publikaties van de stichting Alde 
Fryske Tsjerken, april 1974, 

Het Kunstreisboek voor Nederland (Amsterdam 
1940 en latere drukken) noemt enkele kansels. 
De Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst, deel IX ('s-Gra- 
venhage, 1930) somt ook slechts de kansels op, 
zonder ze te beschrijven. De dateringen in dit 
werk zijn niet altijd juist, terwijl een aantal 
kansels dat opname in de lijst verdiende, werd 
vergeten, 

Over de symboliek in de kanselversieringen in 
Friesland en ook in de rest van Nederland 
bestaat geen speciale literatuur. In 1947 ver- 
scheen het algemene werk Symboliek en icono- 
graphie der Christelijke kunst van de hand van dr 
J.J. M. Timmers (Roermond, J. J. Romen en 
zn). Het is vooral geschreven aan de hand van 
vroeg-Christelijke en middeleeuwse kunst- 
voortbrengselen en literatuur. Niettemin kon- 
den wij er een aantal gegevens uit putten be- 
treffende de symboliek aan de reformatorische 
kansels. 
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Verklaring van enkele termen

acanthus : doornige plant (soort bereklauw)
met grote bladeren, welke in gestileerde vorm
als onderdelen van versieringen reeds in de
Griekse oudheid werden afgebeeld.
alliantiewaþenç : wapens van een echtpaar.
ambo : in de vroeg-Christelijke en Karolingi-
sche bouwkunst een podium met lezenaar van
waaraf de schriftlezingen plaats vonden.
atlant mannenfiguur, die de dragende
functie van zuil vervult.
barok : stijlperiode van 1600-1750.
canneleren : met verticale groeven versieren
(speciaal bij zuilen van de Ionische en Ko-
rintische orde).
cannelures : verticale groeven.
cartouche : schild van rechthoekige of gebogen
vorm in versiering.
drager : besneden ondergedeelte van een ko-
Iom of pilaster.

festoen : ornament in de vorm van een slinger
van bloemen, bladeren enlof vruchten.
fries horizontale band met schilder- of
beeldhouwwerk.
guirlande : ornament in de vorm van een
slinger van bloemen, bladeren en/of vruchten.
kaþiteel : kopstuk van een kolom of pilaster.
kariatide : vrouwenfiguur, die de dragende
functie van zuil vervult.
kathedra : bisschopszetel in de oud-Christe-
lijke basiliek.
kolom : zuil.

..t

kornissen : met rechthoekig, omlopend profiel
versieren.
kwabornament : siervorm, hoofdzakelijk geïn-
spireerd op het uiterlijk voorkomen van zee-
dieren, bestaande uit het vermeende kraakbe-
nen skelet, waaromheen kwabben zijn aange-
bracht.
louis XVI : stijlperiode van 1750-1790.
ouroboros : slang die zichzelf in de staart bijt;
symbool van de eeuwigheid.
þilaster : niet vrijstaande zuil.
þoþchromie : veelkleurige beschildering.

þutto : kinderfiguurtje, al dan niet gevleu-
geld.
renaissance : stijlperiode, aangevangen in lta-
lië in de l5de eeuw en in Nederland voort-
durend tot in de 17de eeuw.
roc¡co : laatste stijlfase van de barok (1730-
1780) tijdens welke in versieringen asymme-
trische, schelpvormige motieven werden gebe-
zigd.
schacht : opgaand deel van een zuil.
toogþanelen : panelen met een versiering in de
vorm van een boog.
uanitas : uitbeelding van het vergankelijke
van het leven.
uoluut : oorspronkelijk uit een spiraal ont-
staan, later ook S- en C-vormig versierings-
onderdeel.
zwik hoekstuk tussen een boog en zijn
rechthoekige omlijsting.
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Verklaring van enkele termen 

acanthus = doornige plant (soort bereklauw) 
met grote bladeren, welke in gestileerde vorm 
als onderdelen van versieringen reeds in de 
Griekse oudheid werden afgebeeld. 
alltanttewapens = wapens van een echtpaar. 
ambo = in de vroeg-Christelijke en Karolingi- 
sche bouwkunst een podium met lezenaar van 
waaraf de schriftlezingen plaats vonden. 
atlant = mannenfiguur, die de dragende 
functie van zuil vervult, 
barok = stijlperiode van 1600-1750. 
canneleren = met verticale groeven versieren 
(speciaal bij zuilen van de Ionische en Ko- 

rintische orde). 
cannelures = verticale groeven. 
cartouche = schild van rechthoekige of gebogen 
vorm in versiering. 
drager = besneden ondergedeelte van een ko- 
lom of pilaster. 
festoen = ornament in de vorm van een slinger 
van bloemen, bladeren en/of vruchten. 
fries — horizontale band met schilder- of 
beeldhouwwerk. 
guirlande = ornament in de vorm van een 
slinger van bloemen, bladeren en/of vruchten. 
kapiteel = kopstuk van een kolom of pilaster. 
kariatide = vrouwenfiguur, die de dragende 
functie van zuil vervult. 
kathedra — bisschopszetel in de oud-Christe- 
lijke basiliek. 
kolom = zuil. 

kornissen = met rechthoekig, omlopend profiel 
versieren. 
kwabornament = siervorm, hoofdzakelijk geïn- 
spireerd op het uiterlijk voorkomen van zee- 
dieren, bestaande uit het vermeende kraakbe- 

nen skelet, waaromheen kwabben zijn aange- 
bracht. 
louis XVI = stijlperiode van 1750-1790. 
ouroboros = slang die zichzelf in de staart bijt; 
symbool van de eeuwigheid. 
pilaster = niet vrijstaande zuil. 
polychromie = veelkleurige beschildering. 
putto = kinderfiguurtje, al dan niet gevleu- 
geld. 
renatssance = stijlperiode, aangevangen in Ita- 
hë in de 15de eeuw en in Nederland voort- 
durend tot in de 17de eeuw. 
rococo = laatste stijlfase van de barok (1730- 
1780) tijdens welke in versieringen asymme- 
trische, schelpvormige motieven werden gebe- 
zigd. 
schacht = opgaand deel van een zuil. 
toogpanelen = panelen met een versiering in de 
vorm van een boog. 
vanilas = uitbeelding van het vergankelijke 
van het leven. 
voluut = oorspronkelijk uit een spiraal ont- 
staan, later ook S- en C-vormig versierings- 
onderdeel. 
zwik = hoekstuk tussen een boog en zijn 
rechthoekige omlijsting. 
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Register van plaatsnamen

De gecursiueerde þaginanummers duiden oþ fr.tto's

Achlum 8,32,36, 49, 56
Akkerwoude 55
Akkrum 12,40
Alkmaar 31

Amsterdam
Anjum 29,33, 34
Annaparochie, St 15, 19, 33, 40, 48, 49, 50, 52,
53, 54, 54, 55,73, J6,83, 93,93,94
Arum 12,77
Augsbuurt 72, 19, 23, 33, 42, 73, 93, 95
Augustinusga 15, 17,36,40,73, 85

Balk 40
Ballum 29, 29, 33, 36, 93
Beers B, 36,40, 48, 49,49, 5(),50, 67, 78,95, 96
Beetgum 5, 5, 12,29,31,33,36,53, 79, 81, 9l
Beetsterzwaag 12, 36, 4.V, 83, 85

Bergum 15, 31, 33 77,49
Berlikum 15, 19, 23,31,42,50,52,54,55, 61,
66,95, 97
Blessum 29
Blija 31

Boer 33, 73

Bolsward 5, 15, 23, 29, 31 , 33, 42, 48, 49, 50,
5 I, 53, 54, 95, 98, 99
Bozum 10, I I, 19,29,36
Britsum 33
Buitenpost 85
Burgwerd 12, 40, 49,81,83, 85,85,97, I00
Burum 36,42,97, 101

Cornium 12, 36,81 I

Dantumawoude 12, 3I, 40, 49, 85, 91,91
Dedgum 36,40,44
Deinum 29
Dokkum 29, 31, 40, 42,55, 85, 91,99, 102
Dongjum B, 40
Drachten 15, 40, 67 , 99, 103
Driesum 30,31 ,36,52, 63,85, l0l, 104
Dronrijp 12,24, 53
Duurswoude 85

Edens 36
Ee 8,53, 73
Eernewoude 77 , IOl, 1 05
Eestrum 15, 33

Engelum 31, 36, 52, l0l, 106
Engwierum 12, 19, 24, 26,31, 36, 40, 49,52,
54,64, 65,73,81, 103, l0B, 109

Ferwerd 33, 36, 53, 73, 74, 8'3
Folsgare 33
Franeker 15, 23, '23, 29,53, 73, 105

Friens 19

Gaastmeer 33, 41, ttl
Garijp 12,36,73,76,
Gauw 33
Giekerk 33
Goënga 31,40, 105

Goëngarijp Bl
Gorredijk 55
Grouw 16, 19

105, I l0

Hallum 12,31 , 40,54,78, 105, lll
Hantum 40, 77 , 83, 84, 1ó7, I l2
Hantumhuizen 31, 40,77, lO7, I l3
Hardegarijp 23, 33, 40, 47,68, 83, lO7, I 14
Harich B, 12,29,33
Harlingen 15, 16, lB, 19,29, 31, 81, 93
Heeg 12, 33,36, BB

Heerenveen 15, l6
Hichtum B, l'2,'24, 28,29,4t)
Hindcloopen 33
Hitsum 55
Holwerd 15, 31, 40,49,8.7, tl3, [ì5, 91, lO7, ll5
Hoogebeintum 31, 8lì
Huizum 7 , 19, 19, 23, 24, 7tl, 107 , I l6

ldaard I'2, 19

Jacobiparochie, St l5
Jellum 12, 3l {
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Jorwerd 83, 112, I l7
Joure 15, 36

Jubbega-Schurega 12, 52, 59

Jutrijp 89

Katlijk 8l
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Verantwoordirg van de foto's

De foto's zijn vervaardigd door

- De Centrale Fotodienst van de Rijksuniversiteit van Groningen
b12.5,7,8,9,10, llb,14,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,32,36,37,38,39,41,43,44,46,
47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,69,70, 71,72,75,78,
79,80,82,85,86b,87,88,93,94,96,97,98,99, 100, 103, 105, 106, l0g, ll0, 114, 116, 119, 120,
l2l, 122, 123, 124, 125, 126, 127, l2g, l3l, 132, 133, 135, 136, 137, l3g, l39, 140, 142, 145, 146,
147, l4B, 149

- De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist

blz.13,21,23,26,30,34,45,51,63,73,74,77,83,84,86a,90,91,92,95, l0l,102,104,108,
lll,112,113, 115, 117, 119, 129, 130
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Friese preekstoelen handelt over de plaats van de preek-
stoelen in het Friese kerkinterieur en over hun ontstaan,
vervaardigers, versieringen, opschriften, symboliek, bijbe-
horend koperwerk en bijpassende doophekken.
Friese preekstoelen opent met een algemeen gedeelte,
waarûa in het tweede deel 59 preekstoelen afzonderlijk
worden beschreven. Niet minder dan 151 fotots zorgen voor
een rijke illustratie.
Friese preekstoelen is daardoor een plezierig kijkboek, maar
de tekst, waarin kunsthistorische, iconografische en liturgi-
sche zaken aan de orde worden gesteld, maakt het tot meer:
een waardevol naslagwerk over een onderwerp, dat in de
Nederlandse literatuur nog nauwelijks werd behandeld.

De auteur van Friese preekstoelen, S. ten Hoeve, directeur
van het Fries Scheepvaart museum te Sneek, publiceerde in
divene wetenschappelijke tijdschriften en jaarboeken en in
de publicaties van de Stichting Alde Fryske Tsjerken over
de lTde- en l8de-eeuwse Friese beeldhouwers en over
kunsthistorische en liturgische aspecten van het protestantse
interieur van Friese kerken.
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