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Inleiding 

 
 
Friesland is bij uitstek het land van de klokkenstoelen. In totaal staan er 66 
op een (voormalig) kerkhof. Van oudsher stonden er in Friesland op meer 
dan 100 plaatsen een klokkenstoel. 
 
De Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten heeft 11 klokkenstoelen in 
haar bezit. Allen in de Gemeente Fryske Marren. Drie van deze 
klokkenstoelen verkeren in slechte toestand van onderhoud en dienen 
gerestaureerd te worden. 
 
Alvorens tot definitieve planvorming wordt overgegaan, is dit bouwhistorisch 
onderzoek uitgevoerd.  
Aangezien het object een rijksmonument is, is deze vorm van onderzoek 
noodzakelijk. 
Het rapport is geschreven volgens de in 2009 opgestelde richtlijnen voor 
bouwhistorisch onderzoek. 
 
Een van de belangrijkste doelen van bouwhistorisch onderzoek is het 
vastleggen van de bouw- en verbouwgeschiedenis. Aan de hand van de 
constructie, de houtsoort, archiefonderzoek en oude foto’s, kaarten, en 
tekeningen wordt getracht de bouwgeschiedenis zo nauwkeurig mogelijk te 
reconstrueren. Hiermee wordt een overzicht gemaakt van de monumentale 
waarden van het onderzochte object. De toekomstige plannen zullen 
getoetst worden aan deze bouwhistorische opname. Sloop van waardevolle 
elementen kan op deze manier voorkomen worden. 
 
Bovendien zal dit onderzoek de kennis over de bouwgeschiedenis van 
klokkenstoelen in het algemeen en in Friesland vergroten. 
Het onderzoek staat in dit specifieke geval ten dienste van de definitieve 
planvorming en de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voorafgaand aan het bouwhistorisch onderzoek zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld. De hoofdvraag is: Wat is de historische 
waarde van de klokkenstoel? Vervolgens kunnen de volgende deelvragen 
worden gesteld: 

- Hoe is de klokkenstoel gelegen in het landschap (locatie, hoogte en 
omzoming)? 

- Van hoeveel bouwfasen is (nog) sprake? 
- Hoe vaak en op welke manier is herstel uitgevoerd? 
- Van hoeveel oorspronkelijk materiaal is er nog sprake? 
- Wat is de waarde en de historie van de klok die erin hangt? 

 
Bij de waardestelling wordt het object in historische context gewaardeerd. 
Hoge monumentwaarden, positieve monumentwaarden en indifferente 
waarden van alle bouwonderdelen worden beschreven en aangegeven.  
Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van: 

- Archiefonderzoek bouwtekeningen; 
- Literatuuronderzoek; 
- Beeldbanken Tresoar en RCE; 
- Archief Leeuwarder Courant; 
- Opmetingstekeningen JONG Architecten 

 
De kleurenfoto’s in het rapport zijn gemaakt door Reitse de Vries op 25 
februari 2020, tenzij anders vermeld. 
 
 
R. de Vries, MA 
maart 2020
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Objectgegevens  
 
Adres:   
 
Jetze Veldstraweg 81A 
8514 CN Ouwster-Nijega 
Gemeente Fryske Marren 
Friesland 
 
 
Kadastrale gegevens: 
 
1831: Gemeente Langweer, Sectie B, volgnr. 4 (Trijega)  

Kadastraal object 647 
 
1887:  Gemeente Langweer, Sectie B4 
  Kadastraal object 943 
 
2020: Kadastrale Gemeente: Langweer 

Sectie B; kadastraal object 4672 
 

 
Gegevens rijksmonument: 
 
Monumentnummer: 13248 
Inschrijving register: 13-07-1971 
Rijksmonumentenomschrijving: 
Klokkenstoel. Op een verhoogd door een gracht omgeven rond kerkhof 
staat een houten klokkenstoel met gebogen overhuiving. Klokkenstoel met 
klok van anonieme gieter?, 1340, diam. 78 cm 

 
Situering: 
 
Ouwster-Nijega is een dorp ten zuidwesten van Heerenveen, tussen Joure 
en het Tjeukemeer. Het dorp kent een doorgaande weg met wat verspreide 
bebouwing. De klokkenstoel staat aan een pad, zo’n 200 meter ten 
zuidoosten van de weg. In feite middenin het weiland. Het kerkhof heeft een 
grillig ronde vorm. Aan de noordwestzijde loopt een rechte sloot.  

Kaart:  
 

 
Het buurstchap Ouwster-Nijega. De plek van de klokkenstoel is rood omcirkeld. Rechtsbovenin 
ligt Ouwsterhaule. Bron: bagviewer.nl, 2020. 
 

Situatie 2020.
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1. Samenvatting 
 
1.1 Samenvatting bouwhistorie 
 
Op het huidige kerkhof van Ouwster-Nijega heeft van oudsher een kerk met 
dakruiter gestaan. De toren werd in 1711 afgebroken en de kerk in 1713. 
De eerste vrijstaande klokkenstoel van Ouwster-Nijega werd gemaakt in 
1712. De eerste drie achttiende-eeuwse klokkenstoelen van het dorp waren 
geen succes, want in 1778 was het al de beurt aan het vierde exemplaar. 
De vorige drie waren waarschijnlijk vanwege geldgebrek niet zo degelijk 
gebouwd. 
De luidklok van 1340 is echter tot op de dag van vandaag bewaard 
gebleven, terwijl dit gezien de gebeurtenissen in de negentiende- en 
twintigste eeuw niet zo vanzelfsprekend was.  
Rond 1900 waren er plannen om de klok te verkopen en de terp af te 
graven. Toch kwam het onder druk van de bevolking niet zover en werd er 
in 1902 een nieuwe klokkenstoel gebouwd. In 1930 was de klokkenstoel 
nog bijna naar het buurdorp Oldeouwer verplaatst. 
Slecht onderhoud maakten grondige restauraties in 1975 en 2000 
noodzakelijk. Toch zijn er, net onder en in de helmkap, nog een aantal 
onderdelen uit de bouwtijd van 1902 bewaard gebleven 
 
 
1.2 Samenvatting waardestelling 

 
Over het algemeen heeft de klokkenstoel van Ouwster-Nijega hoge 
monumentwaarde. Dit geldt niet zozeer voor de intrinsieke houten 
onderdelen van de klokkenstoel, maar wel vanwege de cultuurhistorische 
waarde van een klokkenstoel op deze plek in het dorp. Aan de hand van de 
geschiedenis van de klokkenstoel is veel duidelijk geworden over de 
ontstaansgeschiedenis van het dorp en het belang van een klokkenstoel 
voor de inwoners. Vanzelfsprekend wordt de historische waarde van de 
klokkenstoel ook nog eens benadrukt door de luidklok van 1340. Een van de 
oudste klokken van Friesland is de luide getuige van de roerige 
geschiedenis van Trijega. 
De onderdelen die aangebracht zijn bij de laatste restauraties hebben 
intrinsiek geen monumentwaarde. De bouwmassa en de constructie op 
zichzelf heeft wel grote historische waarde. 
De situering in het landschap heeft hoge cultuurhistorische waarde. 

 
 
1.3 Samenvatting aanbeveling 
 
Eventuele restauratie en verbouwingsplannen zullen getoetst moeten 
worden aan deze bouwhistorische opname. Op basis hiervan kan een 
gedegen plan worden gemaakt en zal sloop van waardevolle elementen 
kunnen worden voorkomen. Met de historisch waardevolle onderdelen dient 
zo voorzichtig mogelijk te worden omgegaan. 
 
Restauratie 
Er worden enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van de aankomende 
restauratiewerkzaamheden. 
 
Nader bouwhistorisch onderzoek 
Nader bouwhistorisch onderzoek zal de kennis over de bouw- en 
verbouwgeschiedenis van het pand vergroten.  
Er wordt nader kleurhistorisch onderzoek aanbevolen. 
 

 
De klokkenstoel op de terp in Ouwster-Nijega. 
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2. Landschappelijke context 
 
Ouwster-Nijega is een streekdorp dat in de middeleeuwen is ontstaan. Het 
is het kleinste dorp van Trijega. Het vroegste beeld van het buurtschap 
dateert uit de atlas van Schotanus van 1718. Het dorpje bestond aan het 
begin van de achttiende eeuw uit een kerk en ruim 10 woningen of 
boerderijen. Waarschijnlijk is het dorpje gebouwd op een uitloper van de 
zandrug waar ook het noordwestelijk gelegen Ouwsterhaule op staat. Het 
oude dorp volgt namelijk een op het eerste gezicht wat vreemde loop 
middenin het weiland. De dijksloot was vermoedelijk later gegraven dan de 
eerste bebouwing van Ouwster-Nijega.  
 

 
Atlas van Schotanus, 1718. 

 

 
Op de kadastrale minuut van 1830-1831 is er een lang recht pad te zien 
vanaf de huidige Scharster of Nieuwe Rijn, langs het dorp Oldeouwer en 
door het oude dorp van Ouwster-Nijega. Het pad, dat wordt bestempeld als 
singel, loopt dood tot vlakbij het dorp Ouwsterhaule. Ongeveer ter hoogte 
van Jetze Veldstraweg 89. 
Het lijkt een wat vreemd gegeven dat de oude kerkterp tegenwoordig zover 
buiten de bebouwing ligt, maar van oorsprong lag de streek dus wat verder 
naar het oosten. In 1718 was het omringende land nog niet in cultuur 
gebracht. Dit gebeurde aan het begin van de negentiende eeuw. Op de 
kadastrale minuut van 1830-1831 is de nieuwe verkaveling zichtbaar. Ten 
opzichte van 100 jaar eerder was er wel minder bebouwing. Het land liep 
vermoedelijk vaak onder water en hier was de bebouwing, inclusief de kerk 
niet goed tegen bestand. Tussen 1711 en 1713 werden kerk en toren al 
afgebroken.  
 

 
De “Vijf huisjes” in Ouwster-Nijega, 1946. Bron: Tresoar. 

 
Kadastrale minuut, 1832: verzamelkaart.  
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Kadastrale minuut 1830-1831, Langweer B4. Klokkenstoel en school staan ingetekend op het 
kerkhof met kavelnummer 647. 
 

 
Netteplan 1884-1887. Langweer Sectie B4. Bron: Tresoar. 
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In 1741 werd de Trije-gaaster-polder tussen de Dijksloot en Molensloot 
drooggelegd.  
In de atlas van Eekhoff (1850) bestond het dorp nog maar uit vier 
boerderijtjes en een klokkenstoel. Nog steeds gelegen aan het oude pad. 
Deze situatie bleef bestaan tot aan het begin van de twintigste eeuw. De 
polder werd verveend. Het dorp veranderde in rap tempo van een 
boerengehucht tot een echt vervenersdorpje. Aan de Dijksloot stonden rond 
1910 ruim twintig vervenerswoningen en een tweetal nieuwe grote 
boerderijen. In Oldeouwer kwamen grote turfschuren te staan. Aan het oude 
pad stonden toen nog drie oude boerderijen midden tussen de petgaten. En 
natuurlijk de klokkenstoel. 
In de loop van de jaren ’30 van de vorige eeuw verdwenen de kleine 
vervenerswoningen en werden ze vervangen door nieuwe grotere huizen of 
boerderijtjes. Pas in de jaren ’50 werd de laatste boerderij aan het oude pad 
afgebroken, maar toen herinnerde, op de klokstoel na, al niets meer aan de 
oude streek aan het pad van Ouwster-Nijega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atlas van Eekhoff, 1850. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   

 
              Chromotopografische kaart ca. 1910. 
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Kerkhof 
Het kerkhof kan worden bereikt via een pad van zo’n 200 meter aan de 
zuidzijde van de Jetze Veldstraweg aan de Dijksloot. Het kerkhof is een 
duidelijke opgeworpen verhoging in het landschap.  
Uit 1757 is bekend dat de verkoop van iepen rondom het kerkhof 3 gulden 
opbracht. De huidige windsingel lijkt op basis van oude foto’s in de jaren ’30 
van de vorige eeuw aangeplant, waarmee de hoogste bomen al minimaal 
80 jaar oud zijn.  
In 1898 was de klokkenstoel in slechte staat. Er waren plannen om de 
klokkenstoel te verwijderen en de terp te vervenen. Dit was wel mogelijk 
omdat men aannam dat er op de terp nooit begraven was. Daarna bleek dat 
het vervenen van de terp toch niet door kon gaan. Tijdens de 
werkzaamheden stuitte men op een grafzerk van de Andringa’s. De 
veenbaas moest de afgegraven grond terugbrengen. Bovendien was het de 
reden dat er alsnog plannen kwamen voor een nieuwe klokkenstoel. 
Rondom de terp staat een windsingel van hoge bomen. 
Aan de westzijde van de terp loopt een latere rechte sloot. Een latere rechte 
sloot aan de noordzijde is dichtgereden. 
 

 
Kerkhof met klokkenstoel, gezien vanuit het westen. 

 
Kerkhof met klokkenstoel, gezien vanuit het westen, 1962. Bron: RCE. 
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3. De klokkenstoel: geschiedenis en typologie 
 
 
Vroeger werd het dagelijks leven gereguleerd door het luiden van klokken. 
Een klokkenstoel op een kerkhof werd van oudsher gebruikt voor het luiden 
van de klok voor het dorp. Dit om simpelweg de tijd door te geven aan 
dorpsbewoners zonder klok of horloge. En natuurlijk bij sterfgevallen en 
begrafenissen. Oorspronkelijk is het klokluiden een afweermiddel tegen 
boze geesten. Het wordt ook wel het Sint Thomasluiden genoemd. 
De functie van een klokkenstoel is duidelijk, maar waarom werd er een 
klokkenstoel gebouwd in plaats van een kerktoren of een dakruiter bovenop 
een kerk? 
Het bouwen van een klokkenstoel is sterk afhankelijk van de streek waarin 
gebouwd werd, de grootte van het dorp en de welstand van streek of het 
dorp ten tijde van de behoefte aan het klokluiden. 
 
 
3.1 Geschiedenis van de klokkenstoel in Friesland 
 
De vroegste bekende voorbeelden van klokkenstoelen in Friesland stonden 
in een gebied, dat binnen een diagonaal die van het noordoosten naar het 
zuidwesten was gelegen. Bij wijze van spreken van Lutjepost (bij 
Buitenpost) naar Easterga (bij Lemmer), met enkele uitschieters in 
westelijke richting zoals Tjerkwerd en Ruigahuizen. Het gebied stond 
vroeger bekend als weinig bloeiend. De Zuidoosthoek bestond uit 
zandgrond en hoge venen en het Lage Midden uit laagveen, al dan niet met 
een dunne kleilaag bedekt. Het ligt voor de hand dat de aanwezigheid van 
kerkjes zonder toren, maar met klokkenstoel, in verband wordt gebracht met 
de vroegere slechte economische omstandigheden. 
Het oudst bekende archiefstuk dateert van 1543. Het handelt over de bouw 
van een nieuw klokhuis te Goingarijp. En toen was er dus al een ouder 
exemplaar aanwezig. 
In de zeventiende- en achttiende eeuw is de bovengrens van het 
klokkenstoelengebied van loop veranderd en heeft het gebied zich 
uitgebreid. Veel kerkjes met torens raakten indertijd in verval, maar de 
behoefte aan het luiden van de klok bleef bestaan. Als er geen geld was  

 
1 S.J. van der Molen, De klokkestoelen van het Noordererf: Dokumentatie van een landelijke 
bouwkunst, Zutphen 1978 

 
 
 
voor onderhoud of het vervangen van een kerk, werd er een houten 
klokkenstoel opgericht.1 
Behalve geldgebrek zal zeker ook de slappe bodem een rol hebben 
gespeeld. Een zware toren zou zeker gaan verzakken, indien deze niet  
extra diep gefundeerd zou worden, hetgeen een bijzonder kostbare 
aangelegenheid zou zijn. En zo komen we dan toch weer bij 
financieringsproblemen terecht. 
Ook het feit dat een dorp te klein was voor een eigen kerk, kan een reden 
zijn tot het bouwen van een klokkenstoel, omdat men wel graag een klok 
wilde luiden voor de tijd en bij sterfgevallen en begrafenissen. Ook in 
Groningen en in Oostfriesland (Duitsland komen klokkenstoelen met name 
voor in de van oudsher meer armoedige streken. 
 
Klokkenstoelen in andere provincies en landen 
Friesland is niet het enige gebied met klokkenstoelen. In de aangrenzende 
delen van Overijssel, Drenthe en Groningen komen ze ook voor. In het 
buitenland kun je ze ook aantreffen. Langs de gehele Oostzeekust, zowel 
open als omtimmerd. In Sleeswijk-Holstein en het zuidelijk deel van 
Denemarken komen allen gesloten klokkenstoelen voor, terwijl er meer 
noordelijk nogal wat openstoelen staan, die veel overeenkomst vertonen 
met de Friese. In Letland zijn open klokkenstoelen en in Zweden staan 
wellicht de fraaiste exemplaren die bovendien soms een hoogte van 40 
meter bereiken. Ook in Finland en Noorwegen staan klokkenstoelen.2 
 
Bovenstaande beschrijving geldt voor gewijde klokken. Er bestaan ook 
zogenaamde wereldlijke klokken, maar deze worden buiten beschouwing 
gelaten. 
 
 
  

2 C.W. Tempelmans Plat, Luidklokken, Klokluiden en klokkestoelen, Baarn 1974 
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3.2 Typologie 
 
Geen klokkenstoel is volkomen gelijk. Toch hebben de meesten schuine 
stijlen en horizontale trekbalken. De soort constructie van de klokkenstoel 
valt niet in verschillende soorten types te onderscheiden. Het type hangt af 
van het soortafdekking. De kappen zijn in drie hoofdgroepen te verdelen: 
schild-, zadel- en helmdaken. Maar ook de daken zijn per soort onderling 
weer verschillend. De meeste klokkenstoelen hebben één klok, maar er zijn 
ook stoelen met twee of drie klokken.  In 1978 is door S.J. van der Molen 
een lijst opgesteld met een onderverdeling in zelfs vijf groepen: 
1. 17 zadeldaken (waarvan 11 uit deze eeuw); 
2. 15 schilddaken; 
3. 20 helmdaken; 
4. 4 gebogen zadeldaken; 
5. 3 piramidedaken 
 
Een gebogen zadeldaken komt in Friesland alleen voor in Tijnje. En in 
Friesland is slechts één piramidedak, in Oosterwolde. Deze is niet oud.  
 
Zadeldak 
Het zadeldak met twee dakschilden is de meest eenvoudige afdekking van 
een klokkenstoel, maar mogelijk ook de oudste vorm. In tijden van 
geldgebrek of nood werd mogelijk voor een goedkope dakvorm gekozen. 
Ook veel van de oudste kerktorens hadden van oorsprong eenvoudige 
zadeldaken. 
Even ten westen van Heerenveen kan een lijn ongeveer noord/zuid worden 
getrokken, waarvan aan de westzijde, in het merengebied, vrijwel uitsluitend 
het sierlijke helmdak voorkomt en ten oosten ervan alleen het zadel- of 
schilddak.3 
 
Schilddak 
Het schilddak heeft twee lange dakschilden als het zadeldak, maar aan de 
kopse kanten ook driehoekige dakschilden. Qua ouderdom en voorkomen 
zijn ze waarschijnlijk vergelijkbaar met de zadeldaken. 
 
 
 

 
3 C.W. Tempelmans Plat, Luidklokken, Klokluiden en klokkestoelen, Baarn 1974 

 
 

 
Klokkenstoel met zadeldak in Snikzwaag, tekening van J. Stellingwerf 1720-1723. 
 

 
Klokkenstoel met schilddak en drie klokken in Wijnjeterp. 
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Gebogen zadeldak 
Ook het gebogen zadeldak moet al van vroege datum zijn. Die van Oud-
Staphorst heeft een dergelijk dak en dateert van vóór 1732. 
 

      
Klokkenstoel met gebogen zadeldak in Tijnje.      Klokkenstoel met piramidedak, Oosterwolde. 
 

Piramidedak 
Een piramidedak heeft vier puntvormige dakschilden. Het is een zeldzame 
variant. Historisch modellen zijn alleen in Overijssel, Drenthe en Groningen 
te vinden. 
 
Helmdak 
Jacobus Stellingwerf (1667-1727) was een tekenaar van landschappen en 
gebouwen. Zijn tekeningen zijn in veel gevallen historisch gezien onjuist, 
doordat hij een kopiist was die schetsen aangeleverd kreeg van derden. 
Toch mag hebben zijn tekeningen wel degelijk documentaire waarde. 
Stellingwerf tekende in de periode 1720-1723 onder andere veel Friese 
kerken. Als er door hem een klokkenstoel werd getekend, was het steevast 

 
4 S.J. van der Molen, De klokkestoelen van het Noordererf: Dokumentatie van een landelijke 
bouwkunst, Zutphen 1978 

van het type met zadeldak of schilddak, ongeacht de streek in Friesland. Dit 
kan te maken hebben met het feit dat zijn tekeningen niet altijd even 
nauwkeurig waren, maar je zou ook kunnen stellen dat er in zijn tijd nog 
geen helmdaken waren. Het helmdak is waarschijnlijk een vorm die pas in 
de tweede helft van de achttiende eeuwse opkwam, vermoedelijk beïnvloed 
door de zwierige lijnen van de heersende Lodewijk XV of XVI-stijl. In de 
onderranden van de helm treft men vaak fraaie versieringen aan.  
 
Helmdaken komen met name voor in het zuiden van Friesland (binnen de 
lijn van Akkrum langs Sneek naar de Gaasterlandse IJsselmeerkust en 
onderlangs via Spanga, Wolvega en Heerenveen). In dit begrensde gebied 
wijken alleen Idsega, Mirns, Smallebrug en Rottum af met respectievelijk 
tweemaal een schild- en tweemaal een zadeldak.4 
De aanwezigheid van vele scheepstimmerlieden in het waterrijke gebied, 
die gewend zijn met gebogen spanten te werken, is misschien wel van 
invloed geweest op het feit dat juist daar de helmdaken de meest 
voorkomende overkappingen zijn. 
 

 
Klokkenstoel van Snikzwaag met helmdak, 2000. Bron: RCE. 
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Beton 

Een andere groep is mogelijk als zesde type te onderscheiden. Niet door de 
dakvorm (allen met zadeldak), maar door het materiaalgebruik. De 
klokkenstoelen van Gersloot, De Knipe, Oudehorne en Rottum zijn allen van 
beton. Ze dateren waarschijnlijk uit de vroege jaren ’20 van de vorige eeuw 
(die van Oudehorne is gesigneerd met H. Diepenbroek, Heerenveen 1920). 
De klokkenstoel van Luinjeberd (1921) is ook van beton, maar van een 
ander ontwerp dan bovenstaande vier. 
 
Op basis van het materiaal was de klokkenstoel van Sonnega ook een uniek 
type. Men had in 1912 vermoedelijk meer vertrouwen in een klokkenstoel 
van ijzer dan een van hout. Maar ook deze was in 1989 alweer aan 
vervanging toe 
 

      
Betonnen klokkenstoel van Rottum.     Klokhuis Greonterp. 
 

Geen dak of plat dak 
Een laatste groep is te herkennen als klokkenstoel zonder dak of met een 
platte afdekking. Het betreft in de meeste gevallen recente moderne 
voorbeelden. In Friesland in Akkrum, Harlingen, Kollumerzwaag, 
Leeuwarden en Zwaagwesteinde.  

Wat je ook van een moderne klokkenstoel vindt, een stoel zonder afdekking 
is in ieder geval niet goed voor het behoud van de historische klok. 
 
Klokhuis 
Een klokhuis is in feite een omtimmerde klokkenstoel. Een klokhuis is een 
gemetseld gesloten bouwwerk met vaak een afgeknot piramidedak en 
daarbovenop een dakruiter of lantaarn met klok. Klokhuizen kunnen een 
middeleeuwse oorsprong hebben, maar er zijn ook recente voorbeelden. In 
Friesland zijn zeven klokkenhuizen te vinden: Gorredijk, Greonterp, 
Harkema, Hartwerd, Hennaard, Sneek en Surhuisterveen.  
 
Vrijstaande klokkentorens na sloop van een kerk, zoals in Joure, 
Nijemirdum en de Oldehove in Leeuwarden en dakruiters op kerken worden 
hier wel buiten beschouwing gelaten. 
 

      
IJzeren klokkenstoel van Spanga uit 1912.   Klokkenstoel van Kollumerzwaag. 
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4. Bouwhistorie klokkenstoel Ouwster-Nijega 
 
4.1 Constructie 
 
De klokkenstoel van Ouwster Nijega bestaat uit twee centrale dicht op 
elkaar staande rechte stijlen met vlak onder de klok een tussenbalk met 
twee korbeels. Bovenop de uiteinden van de stijlen ligt een dekbalk, die 
ruim over beide stijlen heen steekt. De verbinding van de dekbalk met de 
stijlen is vermoedelijk gemaakt met pengat en toognagels, maar dit was 
door de dikke verflaag slecht zichtbaar. De tussenbalk is aan de 
bovenzijde afgeschuind, om inwatering te voorkomen. Bovenop de dekbalk 
staat een vierkante makelaar. In de dekbalk is bij deze verbinding een stuk 
vernieuwd. Aan de bovenzijde verjongt de makelaar tot een achtkant en 
steekt door het helmdak heen.  
Tegen elke stijl staan aan de drie buitenzijden forse schoren. Ze hebben 
een wat kleiner formaat dan de stijlen. Ter hoogte van de klok ontmoeten 
ze de stijl met een schuine lip, zonder borsten, maar wel met pengat. De 
verbinding tussen de vier onderdelen aan beide zijden is voorzien van een 
draadeind met ringen en moeren. 
Halverwege de hoogte van de twee stijlen en de zes schoren zijn in totaal 
zes trekbalken geplaatst, aan weerszijden van elke balk. De verbindingen 
tussen de stijlen en de schoren met de trekbalken zijn gemaakt met stalen 
draadeinden met vierkante ringen en moeren. Alle trekbalken zijn iets 
ingelaten ter plekke van de stijlen en schoren. 
De twee stijlen en de zes schoren staan elk op grote zwerfkeien. In een 
later stadium zijn de zwerfkeien aan de ondereinden van de balken 
opgestort met beton. Er liggen ook nog twee lossen zwerfkeien. 
 
Afmetingen 
De bovenzijde van het helmdak zit op 6,8 meter vanaf de top van de terp. 
De grondslag bedraagt 4,35 x 5,12 meter. Afmetingen van de 
verschillende onderdelen zijn: 
Stijlen:   24 x 24 cm;  Schoren: 20 x 20 cm; 
Tussenbalk: 25 x 24 cm;  Korbeels: 18 x 16 cm; 
Dekbalk: 25 x 25 cm;  Makelaar: 14 x 14 cm; 
Trekbalken: 20 x 10 cm;  Windschoren: 10 x 10 cm; 
Muurplaten: 10 x 15 cm;  Sporen:    7 x   7 cm. 
  

Klokkenstoel van Ouwster-Nijega, gezien vanuit het zuiden. 
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Impressie van de constructie en de fundering.  
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4.2 Dak 
 
De kap van de klokkenstoel van Ouwster-Nijega is een zogenaamd 
helmdak. Het heeft aan vier zijden een gebogen dakvlak. De dakvlakken 
ontmoeten elkaar bij een achtkantige makelaar bovenin de nok. 
Het dak wordt gedragen door vier ‘zwevende’ muurplaten. Deze balken 
aan de onderzijde van de kap worden gedragen door geprofileerde 
consoles aan de buitenzijde van de rechte stijlen en door vier 
windschoren. De ‘zwevende’ muurplaten ontmoeten elkaar op elke hoek 
met een halfhoutse liplas. Op de muurplaten staan 12 vierkante sporen. 
De sporen op de hoeken zijn tweemaal gekromd. Bovenop de sporen ligt 
het potdekselwerk van het dak. 
De onderste rand of het boeideel van het helmdak is kenmerkend 
gedecoreerd met accolademotief. 
 

 
Uitzicht van onder de helm op het kerkhof, de windsingel en de weilanden. 

 
Onder de helm met muurplaten, gekromde sporen en potdekselwerk. 
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Torenkruis / windvaan 
Op de foto van 1962 heeft het torenkruis een andere haan dan 
tegenwoordig. Op foto’s van vlak vóór de restauratie is geen haan meer te 
zien op het torenkruis. Ook op de restauratietekening van 1975 is geen 
windvaan getekend. De windvaan zal waarschijnlijk vernieuwd zijn tijdens 
de restauratie van 1978 of 2000. 
 

 
Klokkenstoel, 1962. Bron: RCE.     Torenkruis met nieuwe haan. 
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4.3 Klok 
 
De klok hangt met drie stalen stroppen aan de luibalk. De luibalk is 
geplaatst tussen de twee rechte stijlen. De stijlen zijn ter plekke van de 
luibalk schuin ingekeept voor de oplegging van de luidas. Het luidsysteem 
is een vliegende klepel aan een rechte luidas. 
In de klokkenstoel hangt een van de oudste klokken van Friesland. De klok 
dateert van 1340.5 De diameter van de klok is 78 cm en het gewicht 
bedraagt 285 kilo. 
Op het randschrift aan de bovenzijde staat: 
ME FECIT / ON S SICE / DI:ICARE 
ANNO DOI MILLE CCC XL / SUO OBDIA 
Heerma van Voss: in het jaar 1340 heeft hier Thidbodus mij zo maken 
laten 
Anna van Dam: door mij gemaakt, een zware taak, aldus uitgevoerd 20 
december (of ingewijd) 1340, ter ere van god 
Leeuwarder Courant, 1975: in het jaar onzes Heren 1340 heeft pastoor 
Thid Bodus de klok aldus doen vervaardigen 
Het spiegelschrift zou erop wijzen kunnen dat het een van de eerste 
klokken is die met een opschrift gegoten zijn. Men beheerste de techniek 
vermoedelijk nog niet helemaal. 
 

 
Het opschrift van de klok, uitgeschreven en afgebeeld in het boek van C.W. Tempelmans 
Plat, 1974. 

 
5 De oudste klok van Nederland bevindt zich in de toren van de kerk van Oudega in Friesland 
en dateert van rond 1200. De vermoedelijk oudste klok in een klokkenstoel hangt in Hennaard 

 
 

 
Details van de klok. 

en dateert uit de dertiende eeuw. In Langedijke, De Knipe, Fochteloo, Boyl en Hartwerd 
hangen ook veertiende-eeuwse klokken. 
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De klok van 1340 in de klokkenstoel van Ouwster-Nijega. 

Er zijn bronnen die vermelden dat de klok afkomstig was uit St. 
Nicolaasga. Dit is echter onjuist. De klok is aan het eind van de 
negentiende eeuw even opgeslagen geweest in St. Nicolaasga. In 1898 
was de klokkenstoel in zeer slechte staat. De klok lag op de grond en er 
was een koper voor. De terp zou verveend worden. Dit was mogelijk 
omdat men aannam dat er op de terp nooit begraven was. De verkoop van 
de klok ging niet door. Er waren plannen gemaakt om de klok op te 
hangen in een nieuwe stoel bij een school bij de Scharsterbrug. Ondanks 
een wacht bij het kerkhof heeft opzichter Epke Meijer de klok op een nacht 
op laten halen. Daarna bleek dat het vervenen van de terp niet door kon 
gaan. Tijdens de werkzaamheden stuitte men op een grafzerk van de 
Andringa’s. De veenbaas moest de afgegraven grond terugbrengen en ook 
de klok moest weer terug. Waarschijnlijk is de klok van 1898 tot 1902 
opgeslagen in St. Nicolaasga. 
 

 
Leeuwarder Courant, 24-03-1900. 
 

 
Leeuwarder Courant, 10-02-1902. 
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De klok is in 1937 als monument beschermd, maar is toch door de 
Duitsers opgehaald op 5 mei 1943 en overgebracht naar een opslagplaats 
in Giethoorn. 6  De klok is waarschijnlijk nooit in Duitsland geweest. De klok 
heeft de oorlog gelukkig overleefd. De klok van Ouwsterhaule was niet 
terug gekeerd en na de oorlog is sprake geweest om de klok van Ouwster-
Nijega in de dakruiter van de kerk van Ouwsterhaule te plaatsen. Mede 
door standpunten van Gedeputeerde Staten en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg is dit voornemen verijdeld.7  
 
 

 
6 J. Slingerland, Oude torenklokken en klokkenrovers, Breukelen 1991: De Duitse bezetter 
liet circa 6700 klokken in ons land uit torens en klokkenstoelen halen. Ruim 4700 gingen 
voorgoed verloren in de smeltkroes. Toch bleven vooral veel van de oudste exemplaren 
gespaard. Al in 1937  besefte men in Nederland dat kerkklokken een rijke bron aan 
grondstoffen voor de eigen oorlogsindustrie konden vormen. In dat jaar heeft het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg aan de Nederlandse Klokken- en Orgelraad verzocht een lijst met 
klokken te maken die in tijd van oorlog zouden kunnen worden opgeofferd. Binnen het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg was begin 1940 de Inspectie Kunstbescherming 
("Inspectie voor de bescherming van schatten van kunst en wetenschap tegen 
oorlogsgevaren") opgericht. Deze maakte een lijst van de belangrijkste klokken en carillons, 
die in ieder geval gespaard moesten blijven. Het waren 28 carillons en 319 klokken (15% van 
het totale klokkengewicht). De beschermde klokken zouden worden voorzien van de letter M 
(van Monument) en een certificaat in vier talen krijgen met het verzoek de gemerkte klok te 
sparen, ondertekend door de ministers van OK&W en Defensie. M-klokken waren van 
vordering vrijgesteld. Later slaagden de Nederlanders er nog in om 25% van alle klokken van 
een M te voorzien. De te vorderen klokken werden gecategoriseerd als A-, B- en C-klokken. 
A-klokken waren de modernere, B-klokken de oudere, iets waardevoller, en C-klokken de 
waardevolste, historische, die zo lang mogelijk moesten worden behouden. Eind oktober 
1942 werd begonnen met het vorderen van de A-, B- en C-klokken. Op 12 februari 1943 
kwam het bericht dat ook alle M-klokken zouden worden opgehaald uit torens en 

Nieuwsblad van het Noorden, 06-11-1973.  

klokkenstoelen in de zogenaamde Sperr- en operatiegebieden. Een beschermingsmaatregel 
dus. De afgehaalde M-klokken uit Noord- en Zuid-Holland en Zeeland werden opgeslagen in 
Leerdam, de klokken uit de drie noordelijke provincies eerst in Steenwijk, later in Giethoorn. 
Op 13 februari 1943 werd besloten dat alle Nederlandse klokken precies zoals de Duitse op 
eventuele kunstwaarde zouden worden beoordeeld. Ze konden daarom het beste meteen 
naar Duitsland worden gebracht waar twee Nederlandse deskundigen ze mochten 
beoordelen. J.W. Janzen, adjunct inspecteur van de Inspectie Kunstbescherming deed een 
tegenvoorstel dat werd aangenomen door de Rüstungsinspektion: de Inspectie 
Kunstbescherming zou de klokken voorlopig selecteren waarna een Duitse deskundige dat 
later zou beoordelen. Deze klokken zouden worden gemerkt met een P (van Prüfung). Dit 
betekende voorlopig uitstel van executie voor de P-klokken. Iedere P-klok was winst. Janzen 
adviseerde alle klokken van vóór 1800 van een P te voorzien. Dit gebeurde. 
Tussen maart 1943 en maart 1944 werden uiteindelijk toch alle, behoudens enkele 
reddingspogingen, M- en P-klokken vanaf de opslagplaats op transport richting Duitsland 
vervoerd.  
Na de oorlog bleek dat alle Friese M-klokken behouden waren gebleven, In november 1945 
kwamen er zeven scheepsladingen Friese klokken terug uit Duitsland in de haven van 
Harlingen. Ook bijna alle 300 P-klokken waren teruggekeerd. 
7 Leeuwarder Courant, 04-01-1975. 



Bouwhistorisch onderzoek klokkenstoel Ouwster-Nijega                   4. Bouwhistorie klokkenstoel Ouwster-Nijega     

 

 22 

4.4 Bouwfasen 
 
Voorgeschiedenis kerk 
In de atlas van Schotanus van 1718 heeft Ouwster-Nijega een kerk zonder 
toren of dakruiter. In 1721 zou van een tekening van de kerk een kopie zijn 
gemaakt door J. Stellingwerf. Tekeningen van J. Stellingwerf kunnen 
echter niet als zeer betrouwbaar worden gezien. 
Wat betreft de voorgeschiedenis van kerk, toren en klokkenstoel van 
Ouwster-Nijega is een gedegen archiefonderzoek van Roel Piters de Jong 
de leidraad.8 
 
Volgens aantekeningen van tekenaar Jacobus Stellingwerf zou de kerk 
van Ouwster Nijega de mooiste van Trijegea zijn. De kerk zou met riet en 
pannen bedekt zijn, net als een boerenschuur. De toren was bedekt met 
leien. De kerk zou 20 meter lang zijn en 7 meter breed. Het gaat vast om 
aantekeningen van een andere kerk. Bovendien dateert de tekening van 
1721 van 10 jaar na de sloop van de kerk. Het kan wel zo zijn dat de 
originele tekening van eerder dateert, toen de kerk en toren er nog 
stonden.  
In mei 1713 werd de kerk afgebroken door Luyte Cornelis. In mei 1711 
was de toren al afgebroken voor 16 gulden en 16 stuivers. Van het 
afbraakmateriaal van de kerk werd op dezelfde plek een school gebouwd. 
Dat Schotanus de kerk afbeeld zonder dakruiter, kan betekenen dat het 
bezoek waar zijn kaart op is gebaseerd, van rond 1712 dateert. 
 

Schotanus, 1718. 

 
8 Roel Piters De Jong, De Ouster Trijegeaen: Skiednis Fan In Part Fan Doanjewerstal, 
Leeuwarden 1982 

 
Kerk met dakruiter van Ouwster-Nijega, J. Stellingwerf, 1721. 



Bouwhistorisch onderzoek klokkenstoel Ouwster-Nijega                   4. Bouwhistorie klokkenstoel Ouwster-Nijega     

 

 23 

Voorgeschiedenis klokkenstoel 
Toen de kerk en toren in 1711-1713 waren afgebroken moest er een 
klokkenstoel komen voor de klok van 1340. Voordat we belanden bij de 
beschrijving van de huidige klokkenstoel heeft het dorp een roerige 
klokkenstoelgeschiedenis gehad. 
In oktober 1711 heeft Sytse Wytses 5 grenen balken aangekocht in 
Lemmer, voor een klokkenstoel. De balken zijn echter nooit naar Ouwster-
Nijega gebracht. In 1712 volgt een nieuwe poging en beurde Foppe Abeles 
34 gulden en 8 stuivers voor het hout en het bouwen van een klokkenhuis. 
In 1730 en 1744 zouden er ook nieuwe klokkenhuizen zijn gebouwd. In 
1778 moest voor een nieuw klokkenhuis 208 gulden en 14 stuivers betaald 
worden. 
Op de kadastrale minuut van 1830-1831 staat op de terp een bouwwerk. 
Volgens de kadastrale legger was de terp met bouwwerk een erf met 
school, in eigendom van het dorp. De school stond aan de oostzijde op de 
terp (nummer 647). Als je goed kijkt, is er op de westzijde van de terp een 
klokkenstoel met helmdak getekend. Het zal de klokkenstoel van 1778 
moeten voorstellen. De smalle kavels ten westen en oosten van de terp 
waren in 1831 nog in eigendom van de Hervormde kerk van Nijega. Ten 
zuidoosten van de terp stond een boerderij (646). 
 

 
Kadastrale minuut 1830-1831, Langweer Sectie B volgnr. 4 (Trijega). Bron: Tresoar. 

Op de schematische kaart van Eekhoff van 1850 is op de terp alleen een 
klokkenstoel afgebeeld. De school zal afgebroken zijn. 
Het netteplan van 1884-1887 laat een onbebouwde terp zien. Ten noorden 
van de terp staat echter wel bebouwing. Het zal waarschijnlijk niet om een 
klokkenstoel gaan. Op de terp lijkt in potlood het woord Kerkstl te staan. 
 

 
Kaart van Eekhoff, 1850. 

 

 
Netteplan 1884-1887. Langweer Sectie B4. Bron: Tresoar. 
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In 1878 is in de Leeuwarder Courant te lezen dat aan de raad van de 
gemeente Doniawerstal een voorstel is gedaan om het dorpsklokhuis van 
Nijega weg te ruimen. Alvorens een besluit te nemen werden ingezetenen 
van het dorp en verdere belangstellenden in staat gesteld om eventuele 
bezwaren in te dienen. 
 

 
Leeuwarder Courant, 15-10-1878. 
 

Waarschijnlijk waren er voldoende bezwaren en is de klokkenstoel van 
1778 nog even opgeknapt. In 1890 is namelijk in dezelfde krant te lezen 
dat de Kerkvoogdij van Ouwsterhaule een burgerwoonhuizinge te huur 
aanbiedt bij het klokhuis te Nijega.  
 

 
Leeuwarder Courant, 17-11-1890. 
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In 1898 was de klokkestoel van 1778 al lang aan zijn einde. De klok lag op 
de grond en er was een koper voor. De terp zou afgegraven worden. Er 
waren rond 1900 door de gemeente en de veenbazen plannen gemaakt 
om de klok op te hangen in een nieuwe stoel bij een school bij de 
Scharsterbrug. De bevolking bleek behoorlijk tegen. Ondanks een wacht 
bij het kerkhof heeft opzichter Epke Meijer de klok op een nacht op laten 
halen. Daarna bleek dat het vervenen van de terp niet door kon gaan. 
Tijdens de werkzaamheden stuitte men op een grafzerk van de Andringa’s. 
De veenbaas moest de afgegraven grond terugbrengen en ook de klok 
moest weer terug. De turfmakers van Ouwster Nijega brachten in 1901 
100 rijksdaalders bijeen voor de bouw van een nieuw klokhuis. Dit vond de 
gemeente een dusdanig mooi gebaar dat ze het geld teruggaven aan de 
turfmakers en in 1902 een nieuw klokkenhuis lieten bouwen. 
Ouwster-Nijega had eindelijk een nieuwe klokkenstoel, maar niet lang 
daarna ontstond wellicht de meest opmerkelijke discussie. 
 

 
Leeuwarder Courant, 24-03-1900. 
 

 
Leeuwarder Courant, 10-02-1902. 

In 1930 werd namelijk besloten dat de klokkenstoel van Ouwster-Nijega 
verplaatst zou worden naar Oldeouwer. De klokkenstoel van dit dorp 
diende namelijk te worden vernieuwd. De afstand tussen beide 
klokkenhuizen bedroeg nog geen 1000 meter en de stichting van een 
nieuw klokkenhuis in het buurdorp zou 1100 gulden moeten kosten. Uit 
oogpunt van bezuiniging werd deze beslissing genomen. 
Veel inwoners van Ouwster-Nijega kwamen tegen dit besluit in verweer. 
Het is ternauwernood voorkomen dat de klokkenstoel verplaatst werd. In 
Oldeouwer zou een nieuwe klokkenstoel worden gebouwd. 
 

 
Leeuwarder Courant, 28-10-1930. 
 

 
Leeuwarder Courant, 09-12-1930. 
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Bouwfase 1902 
Van de klokkenstoel van 1902 lijkt na slecht onderhoud gedurende de hele 
twintigste eeuw nog maar weinig bewaard gebleven. 
De fundering van zwerfkeien dateert mogelijk nog van de eerste 
klokkenstoel van 1712 en werden bij alle vernieuwingen in de achttiende 
eeuw en in 1902 waarschijnlijk hergebruikt.  
 

 
De klokkenstoel van Ouwster-Nijega, gezien richting het noorden, 1920-1940. Bron: Tresoar. 
Welk bouwwerk staat op de achtergrond? Let ook op de windsingel, die lijkt recent geplant. 

Van de houten constructie en de helmkap dateren vermoedelijk alleen de 
bovenste dekbalk, de boveneinden van de twee middenstijlen, de 
geprofileerde consoles, de gekromde daksporen en de ‘zwevende’ 
muurplaten nog van de oorspronkelijke bouwtijd van 1902. Al deze 
onderdelen zijn van eiken. 
Op oude foto’s is te zien dat de klokkenstoel oorspronkelijk in het bezit was 
van een ladder. 
 

 
De klokkenstoel van Ouwster-Nijega, gezien vanuit het zuidoosten, 1971. Bron: Tresoar   
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Restauratie 1975 
In 1973 en 1975 stonden er artikelen in de krant over de slechte toestand 
van de klokkenstoel. Ook bij de gemeente kwamen verschillende brieven 
binnen, waarin de ondergetekenden hun zorg uitten over de slechte 
toestand van de klokkenstoel en over het gevaar dat de oude klok kapot 
zou vallen. De meest verrotte poot was tot 1,5 meter boven de grond 
geheel verdwenen. Een andere totaal vermolmd. Er waren grote zorgen 
dat de klokkenstoel en daarmee de klok kapot zouden vallen. 
In november 1973 maakt de Gemeente Doniawerstel een tekening voor 
complete nieuwbouw van de klokkenstoel (zie volgende pagina). In 
december van dat jaar komt aannemer Noppert uit Ouwsterhaule met een 
begroting van 13.800 gulden voor sloop en herbouw van de klokkenstoel. 
IJzerwerk en schilderwerk was niet in deze prijs opgenomen. In januari 
1974 werd door de gemeente subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg (RDMZ). In 1974 was er echter geen subsidie 
mogelijk en bovendien ging de RDMZ niet akkoord met de plannen voor 
totale nieuwbouw van de klokkenstoel. In juni 1974 gaat RDMZ wél 
akkoord met een aangepaste begroting van 8.700 gulden. Er zullen dus 
onderdelen uit de begroting zijn gehaald. Dit komt er op neer dat bepaalde 
onderdelen van de klokkenstoel van 1902 bewaard zouden blijven. 
 

 
Alinea uit een brief van RDMZ, 10 mei 1974. Bron: Archief van de Gemeente Doniawerstal 
(1895) 1925-1983 (1994). 

 
In april 1975 krijgt de gemeente een beschikking van 10.977 gulden 
subsidie van RDMZ. Dit was 50% van de subsidiabele kosten van de totale 
begroting van 21.953 gulden. Inmiddels was ook restauratie en 
archeologisch onderzoek van de terp in de planvorming betrokken. Tevens 
zou er een nieuw schelpenpad op de terp worden aangelegd, een nieuwe 
afrastering met hekken worden gemaakt en er kwam een betegeld pad 
richting de weg. 
De restauratie van 1975 werd uiteindelijk wel uitgevoerd door aannemer 
Noppert. Waarschijnlijk werd in 1975 (behoudens de hierboven 
beschreven onderdelen van 1902) de klokkenstoel grotendeels vernieuwd. 
Stijlen werden aangelast, maar alle schoren werden vervangen. Ook de 

makelaar, de tussenbalk, de korbeels, de luibalk en de luistok werden 
vernieuwd. Waar de makelaar de dekbalk ontmoet, werd een nieuw stuk 
eikenhout in de dekbalk ingelast. Bij de restauratie werd eikenhout 
gebruikt, dezelfde houtsoort als in 1902. Dus niet pitch-pine, zoals in de 
eerste begroting staat beschreven. Wellicht had de RDMZ aangedrongen 
op het gebruik van dezelfde houtsoort als in 1902.  
De bovenste boutverbindingen dateren ook nog van 1975. Het 
potdekselwerk van de kap en de versierde onderrand waarschijnlijk ook. 
 

 
Begroting voor herbouw van de klokkenstoel door aannemer Noppert te Ouwsterhaule, 21 
december 1973. Bron: Archief van de Gemeente Doniawerstal (1895) 1925-1983 (1994). 
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Foto’s van vóór de restauratie. Bron: C.W. Tempelmans Plat, 1973 / Archief van de 
Gemeente Doniawerstal (1895) 1925-1983 (1994). 

Op een foto van voor de restauratie van 1975 is overigens te zien 
dat er al funderingsherstel had plaatsgevonden in de vorm van een 
opgemetselde poer. Bij de restauratie van 1975 is de ladder niet 
teruggekeerd. 
 

 
Leeuwarder Courant, 04-01-1975. 
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Foto van vlak vóór de restauratie. Bron: C.W. Tempelmans Plat, 1974. 

 
Foto van na de restauratie. Bron: S.J. van der Molen, 1978. 
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Nieuwsblad van het Noorden, 06-11-1973 
 

Restauratie 2000 
Ook sinds de restauratie van 1975 heeft de gemeente de klokkenstoel 
laten verwaarlozen en was 25 jaar later alweer restauratie noodzakelijk. 
Bij de laatste restauratie lijken alle onderdelen van 1902 bewaard 
gebleven. Enkele vernieuwde onderdelen van de restauratie van 1975 
bleken echter alweer verrot, lassen waren niet uitwaterend aangebracht. 
De ondereinden van de twee schoren op het noorden en het ondereind 
van de schoor op het zuidoosten werden vervangen. De overige drie 
schoren werden compleet vervangen. Ook de westelijke stijl lijkt 
vervangen. Alle vier windschoren en alle acht trekbalken werden 
vernieuwd en ook de boutverankering werd vervangen. De stalen 
ophanging van de luibalk is ook vervangen. Bij de restauratie van 2000 is 
bilingahout gebruikt. 

Door de droge zomer van 2018 is de veenlaag ingeklonken en is een 
zwerfkei weggezakt. 
 

 
Leeuwarder Courant, 20-08-1999. 
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5. Waardestelling 

 
5.1 Uitgangspunten 
 
In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over de waarden van het object 
van onderzoek, gebaseerd op de interpretaties en gekoppeld aan 
referenties en vergelijkingen. Het is een onafhankelijke en objectieve 
waardestelling, zuiver en alleen gebaseerd op de cultuurhistorische 
waarden van de bestaande situatie. De bouwtechnische toestand en 
toekomstige gebruikersbelangen zijn niet meegenomen in de afweging. 
Aan de hand van een beschrijving worden de verschillende onderdelen 
gewaardeerd in hun historische context. Ze krijgen op basis van gaafheid 
en/of zeldzaamheid een hoge monumentwaarde, een positieve 
monumentwaarde of een indifferente monumentwaarde. Binnen de context 
van het object wordt gekeken naar het exterieur (bouwmassa, kapvormen 
en gevels), de constructie en het interieur per bouwlaag. 
 
Het toekennen van waarde aan het gebouw is gedaan aan de hand van de 
Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek, uitgegeven in 2009. 9 In deze 
Richtlijnen worden drie categorieën aangegeven:  
 
Hoge monumentwaarden: van cruciaal belang voor de structuur en/of de 
betekenis van het object (categorie 1, behoud noodzakelijk). 
 
Positieve monumentwaarden: van belang voor de structuur en/of de 
betekenis van het object (categorie 2, behoud wenselijk). 
 
Indifferente monumentwaarden: van relatief weinig belang voor de 
structuur en/of betekenis van het object (categorie 3, aangepaste 
vervanging mogelijk). 
 

 
 
 
 

 
9 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst, Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009 

 
 
5.2 Algemeen 
 
Over het algemeen heeft de klokkenstoel van Ouwster-Nijega hoge 
monumentwaarde. Dit geldt niet zozeer voor de intrinsieke houten 
onderdelen van de klokkenstoel, maar wel vanwege de cultuurhistorische 
waarde van een klokkenstoel op deze plek in het dorp. Aan de hand van 
de geschiedenis van de klokkenstoel is veel duidelijk geworden over de 
ontstaansgeschiedenis van het dorp en het belang van een klokkenstoel 
voor de inwoners. Vanzelfsprekend wordt de historische waarde van de 
klokkenstoel ook nog eens benadrukt door de luidklok van 1340. Een van 
de oudste klokken van Friesland is de luide getuige van de roerige 
geschiedenis van Trijega. 
De onderdelen die aangebracht zijn bij de laatste restauraties hebben 
intrinsiek geen monumentwaarde. De bouwmassa en de constructie op 
zichzelf heeft wel grote historische waarde. 
De situering in het landschap heeft hoge cultuurhistorische waarde. 
 
Nationaal belang 
De klokkenstoel is van algemeen nationaal bouwhistorisch belang 
vanwege de karakteristieke verschijningsvorm, de gebruikshistorische- en 
de cultuurhistorische waarde.  
Nationaal belang geldt ook voor de klok vanwege de ouderdom en het 
zeldzame opschrift in spiegelbeeld. 
 
Regionaal belang  
De klokkenstoel is van belang voor het dorp en de streek vanwege de 
gebruikshistorie, de herinnering aan de dorpshistorie (morfologisch en 
cultureel) en het kenmerkende helmdak. 
De hoog boven het landschap uitstekende terp met windsingel heeft hoge 
ensemblewaarde, vanwege de locatie en de herinnering aan de oude 
streek van Ouwster-Nijega. 
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5.3 Bouwmassa 
 
De karakteristieke bouwmassa van de klokkenstoel met helmdak heeft 
hoge monumentwaarde. Niet alle onderdelen hebben intrinsiek een hoge 
monumentwaarde, maar het eeuwenoude silhouet van de klokkenstoel op 
de plek van de voormalige streek van Ouwster-Nijega heeft grote 
cultuurhistorische- en ensemblewaarde 
 
5.4 Constructie  
 
De unieke constructie van twee stijlen, zes schoren, trekbalken, 
tussenbalk, korbeels, dekbalk, luibalk, windschoren en de kapconstructie 
heeft hoge monumentwaarde vanwege de eeuwenoude karakteristieke 
verschijningsvorm. 
De zwerfkeien waren mogelijk al gebruikt in de fundering van de oude kerk 
en zijn wellicht bij de bouw van de eerste klokkenstoel in 1712 al als 
fundering in gebruik geweest. Ze hebben hoge monumentwaarde. 
Alleen de oorspronkelijke onderdelen in eikenhout van 1902 hebben hoge 
monumentwaarde. Dit betreft in feite alleen de dekbalk en de consoles. 
De eiken onderdelen van de restauratie van 1975 hebben positieve 
monumentwaarde. Specifiek geldt dit voor alle overige eiken onderdelen 
als tussenbalk, korbeels, luibalk, luistok, makelaar en enkele (stukken van) 
stijlen en schoren. 
De onderdelen van de laatste restauratie hebben intrinsiek geen 
monumentale waarde. 
 
5.5 Helmdak 
 
Het helmdak heeft hoge monumentwaarde vanwege de kenmerkende 
verschijningsvorm, maar ook omdat het nog enkele oorspronkelijke eiken 
onderdelen bevat, als zwevende muurplaten en gekromde sporen. 
Positieve monumentwaarde geldt voor het vernieuwde potdekselwerk met 
sierrand. Het is op een historisch verantwoorde manier gereconstrueerd. 
De loodbedekking en het torenkruis / de windvaan hebben intrinsiek geen 
monumentale waarde. 
 
 
 
 

5.6 Klok 
 
De klok van 1340 heeft hoge monumentwaarde omdat het een van de 
oudste klokken van Friesland is. Het heeft grote bouwhistorische waarde 
vanwege het opschrift in spiegelbeeld uit 1340. Het biedt een uniek inzicht 
in de geschiedenis van de klokgieterij. En het heeft cultuurhistorische 
waarde vanwege de rol die de klok heeft gespeeld in de geschiedenis van 
het dorp en haar bewoners. 
De luibalk en de luistok zijn vervangen bij de restauratie van 1975 en 
hebben positieve monumentwaarde. De stroppen dateren slechts van de 
restauratie van 2000, maar dit is op een historisch verantwoorde manier 
gebeurd, wat een positieve monumentwaarde oplevert. 
 
5.7 Kerkhof 
 
Het oude kerkhof op de hoge terp met windsingel heeft hoge 
ensemblewaarde. Ondanks de inpoldering, de veenontginning en de 
ruilverkaveling heeft de terp al die tijd stand gehouden. De terp herinnert 
aan de plek waar van oudsher de kerk van Ouwster-Nijega stond en waar 
ook het vroegere buurtschap was gelegen. 
De solitaire ligging in het wijde cultuurlandschap is inmiddels ook alweer 
een situatie die bijna 100 jaar bestaat. 
De oude bomen vertegenwoordigen ook een grote historische waarde. 
Toch komt de tijd dat ook deze windsingel geleidelijk aan verjongt. 
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6. Aanbeveling 

 
6.1 Algemeen 
 
Eventuele restauratie en verbouwingsplannen zullen getoetst moeten 
worden aan deze bouwhistorische opname. Op basis hiervan kan een 
gedegen plan worden gemaakt en zal sloop van waardevolle elementen 
kunnen worden voorkomen. Met de historisch waardevolle onderdelen 
dient zo voorzichtig mogelijk te worden omgegaan. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
Het wordt aanbevolen om de restauratie- en verbouwwerkzaamheden uit 
te laten voeren door een architect en aannemer met affiniteit en ervaring in 
de restauratie. 
 
Restauratie 
Klokkenstoelen zijn gemaakt van vergankelijk materiaal. Het vervangen 
van een vergankelijk materiaal als hout is inherent aan het type bouwwerk 
van een klokkenstoel. Door voortdurende blootstelling aan weer en wind 
worden historische klokkenstoelen eens in de zoveel tijd vervangen of 
gerestaureerd. Uit de geschiedenis van vele klokkenstoelen is bekend dat 
ze eens in de zoveel tijd, vaak niet veel langer dan 100 jaar, aan 
vervanging toe waren. Het op een vakkundige, historisch verantwoorde en 
op ambachtelijke manier restaureren of vervangen van klokkenstoelen is 
inherent aan het type bouwwerk. 
 
Toch is het niet voor niets geweest dat nagenoeg alle historische 
klokkenstoelen van Friesland vanaf 1967 en later een monumentenstatus 
hebben gekregen. De essentie van monumentenzorg is het zoveel 
mogelijk behouden van oude gebouwen en materialen. Het verdient dan 
ook de aanbeveling om de onderdelen van de oorspronkelijke bouwtijd van 
1902 te behouden en waar nodig te restaureren.  
Hoewel bilinga een veelgebruikte houtsoort is geweest bij restauraties 
sinds de jaren ’70 en zich heeft bewezen als een houtsoort die goed 
bestand is tegen de elementen, lijkt het in deze tijd van duurzaamheid en 
circulair bouwen niet verantwoord om bij toekomstige restauraties weer 
hout te gebruiken uit beschermde tropische regenwouden. 
 
 

 
 
 
 
Gezien de kenmerkende houtsoort van restauraties sinds de jaren ’70 
verdient het de aanbeveling om, ondanks de indifferente 
monumentwaarde, ook zoveel mogelijk het bilingahout te behouden. 
Mochten er nieuwe onderdelen aan de constructie moeten worden 
toegevoegd dan is goed behandeld eikenhout hier waarschijnlijk de meest 
(historisch) verantwoorde optie. 
 
Windsingel 
Net als met de klokstoel is het inherent aan bomen dat ze eens in de 
zoveel tijd gekapt worden, maar zo lang mogelijk behoud is wenselijk.  
 
 
6.2 Nader bouwhistorisch onderzoek 
 
Nader bouwhistorisch onderzoek zal de kennis over de bouw- en 
verbouwgeschiedenis van de kerk vergroten.  
 
Kleuronderzoek  
De meeste klokkenstoelen krijgen regelmatig een schilderbeurt. Dit 
gebeurde mogelijk in de achttiende eeuw al. Het blijft echter de vraag of 
klokkenstoelen van begin af aan geschilderd werden. Kleuronderzoek op 
de onderdelen van 1902 zou dit uit kunnen wijzen. 
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