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Liever cementen plaveisel dan kloostermoppen
Eindelijk is de restauratie van de vervallen
kerk van Boer begonnen. Het gebouw uit de
dertiende eeuw wordt niet, zoals de meeste
andere kerken, in oorspronkelijke stijl terug-
gebracht. In Boer is oog voor de modernise-
ringsslag die de kerk in de negentiende eeuw
doormaakte.

Door Marscha van der Vlies

BOER -  Aan de takken van de
essen rond de begraafplaats
zijn boten de bladeren uit. De
stevige bomen beschermen het
fragiele kerkje tegen de beuken-
de wind. Dat is niet overbodig.
Al meer dan dertig jaar wacht
de kerk op een restauratie. Een
kwart eeuw geleden is het in be-
zit gekomen van de Stichting Al-
de Fryske Tsjerken. De subsi-
dies zijn nu rond, de werkzaam-
heden begonnen.

De noordelijke muur van het
schip van de kerk ziet er vanaf
de zijkant bekeken uit als een
holle rug. De eeuwenoude
wand is door de verroeste
muurijzers gaan werken. Dikke
scheuren hebben de cementen

platen op de gevel doen splij-
ten. Op veel plekken komt de
oorspronkelijke muur opge-
trokken uit kloostermoppen
weer naar voren.

De toren met spits staat in de
steigers. Dit deel is in de zeven-
tiende eeuw naast het schip ge-
zet. De dakbedekking op de
spits is al lang geleden vergaan.
Rood mastiek dient al een tijdje
als beschermlaag. Verschillen-
de stenen zitten los.

In diezelfde eeuw is bij de in-
gang van de kerk een poort ge-
plaatst die uit de afgebroken El-
gersmastate afkomstig is. De
sierlijke vormen en kleurrijke
beschildering detoneert volle-

dig bij de rest van de kerk.
Het interieur ziet er sinds 1900
heel anders uit dan ervoor, ver-
telt Klaas Hoek. De dorpsbewo-
ner is betrokken bij de toe-
komstvisie die Boer gemaakt
heeft voor de kerk. ,,In 1900 zijn
ramen dichtgemetseld, is
grenenhout geschilderd met
patronen van eikenhout en is er
een harmonium geplaatst. Aan
de buitenkant van de kerk zijn
de cementen platen gemon-
teerd.’’
De stichting Alde Fryske Tsjer-
ken wil het aanzien van 1900 te-
rughalen en niet dat van de der-
tiende eeuw. ,,Heel veel Friese
kerken die gerestaureerd zijn,
hebben hun oorspronkelijke ui-
terlijk teruggekregen, voor zo-
ver dat mogelijk was. Hiermee
zijn renovaties die in de loop
van de eeuwen zijn gebeurd, te-
niet gedaan. Dat is eigenlijk zon-
de, want die renovaties zeggen
ook iets over de visie op bou-
wen in die tijd. Zo is er rond
1900 cementen plaveisel tegen
de gevel geplakt. Dat was toen
een heel modern materiaal. We
willen dat graag terugbrengen
in Boer’’, weet Hoek.

,,Het is natuurlijk ook prak-
tisch. De kloostermoppen zou-
den erg beschadigen als het ce-
ment van de muren zou worden
gehaald.’’

Het dorp is nauw betrokken bij
de aanpak van de kerk. ,,De ge-
meente wil namelijk dat de kerk
na opknappen multifunctioneel
wordt gebruikt. Dat was een
voorwaarde bij de subsidie.’’
De dorpelingen willen hun kerk
een recreatieve en culturele be-
stemming geven. Een rustpunt
met sanitair en iets te eten voor
de wandelaars van het Ja-
bikspaad, moet het worden.
Verder moet er ruimte zijn voor
concerten en dient het als de-
pendance voor de dorpshuizen
in Dongjum en Ried.
Hoek, musicus en fervent har-
moniumspeler, kijkt uit naar
het moment dat de kerkklok
weer beiert. ,,Nu hoor ik op zon-
dag allerlei kerkklokken in de
omgeving, maar niet die van
Boer. Het ogenblik dat de klok
hier ook weer luidt, komt geluk-
kig steeds dichterbij.’’ Het werk
gaat een tot twee jaar in beslag
nemen.Verroeste muurijzers doen de muur van de kerk in Boer scheuren. Foto LC/Niels Westra


