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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:   
 
Leeuwarderweg 2 
8505 AA Snikzwaag 
Gemeente Fryske Marren 
Friesland 
 
 
Kadastrale gegevens: 
 
1821: Gemeente Joure, Sectie C, volgnr. 1 (Snikzwaag)  

Kadastraal object 197 
 
1887:  Gemeente Joure, Sectie C1 
  Kadastraal object 359 
 
2020: Kadastrale Gemeente: Joure 

Sectie E; kadastraal object 361 
 

 
Gegevens rijksmonument: 
 
Monumentnummer: 20854 
Inschrijving register: 10-09-1968 
Rijksmonumentenomschrijving: 
Klokkenstoel met klok van L. Haverkamp, 1787, diam. 68,1 cm.  
  

 
Situering: 
 
Snikzwaag is een dorp ten westen van Heerenveen, tussen Joure en 
Akmarijp. Het dorp kent drie wegen. De klokkenstoel staat aan een 
kronkelweggetje aan de zuidzijde van het buurtschap. Het staat op een 
ovaalvormig kerkhof ten oosten van de Leeuwarderweg. Het kerkhof wordt 
omgeven door een terpsloot. Aan de oostzijde staat een baarhuisje. 

Kaart:  
 

 
Het buurstchap Snikzwaag. De plek van de klokkenstoel is rood omcirkeld. Rechtsonderin een 
nieuwbouwwijk van Joure. Bron: bagviewer.nl, 2020. 
 

Situatie 2020.
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1. Samenvatting 
 
 
1.1 Samenvatting bouwhistorie 
 
Op het huidige kerkhof van Snikzwaag heeft van oudsher een kerk met 
dakruiter gestaan. Wanneer de kerk exact gesloopt is en wanneer er voor 
het eerst een klokkenstoel stond is onduidelijk. De kerk werd in ieder geval 
vóór 1821 afgebroken. Mogelijk stond er in het begin van de achttiende 
eeuw al een vrijstaande klokkenstoel. 
De klok werd in 1787 voor Snikzwaag gemaakt. Het ligt niet voor de hand 
dat deze in een bouwvallige kerk werd opgehangen en dat er in 1787 ook 
een nieuwe klokkenstoel werd gebouwd. Mogelijk dus de tweede vrijstaande 
klokkenstoel van Snikzwaag. Van de klokkenstoel van 1787 is behalve de 
klok niets bewaard gebleven.  
In 1896 kreeg het dorp een nieuwe klokkenstoel. Het bovendeel van de 
constructie dateert nog uit deze tijd. 
In 1970-1971 werd de klokkenstoel gerestaureerd, waarbij grote delen van 
de oorspronkelijke stijlen en schoren werd vervangen. Ook de helm en de 
poeren werden vernieuwd. 
 
 
1.2 Samenvatting waardestelling 

 
Over het algemeen heeft de klokkenstoel van Snikzwaag hoge 
monumentwaarde. Dit geldt met name voor karakteristieke type bouwwerk, 
maar ook vanwege de historische klok en dat grote delen van de constructie 
nog oorspronkelijk (1896) zijn. 
De onderdelen die aangebracht zijn bij de laatste restauratie 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 en de omgang met torenvalken. 
 
Nader bouwhistorisch onderzoek 
Nader bouwhistorisch onderzoek zal de kennis over de bouw- en 
verbouwgeschiedenis van het pand vergroten.  
Er wordt nader kleurhistorisch onderzoek en archiefonderzoek aanbevolen. 
 

 
De klokkenstoel met kerkhof in Snikzwaag in de winter. 
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2. Landschappelijke context 
 
Snikzwaag is een vaartdorp dat in de middeleeuwen is ontstaan. Het was 
het kleinste dorp van de grietenij Haskerland. Het vroegste beeld van het 
buurtschap dateert uit de atlas van Schotanus van 1718. Aan de Swaag 
Manne Vaart en aan een pad ten westen daarvan stond wat verspreide 
bebouwing. Op de terp stond een kerk met dakruiter. Het kerkhof was 
omzoomd met bomen. 
 

 
Atlas van Schotanus, 1718. 

 
Op de kadastrale verzamelkaart van 1813 en op de kaart in de atlas van 
Eekhoff uit 1849 is de bebouwing in het dorp niet noemenswaardig 
toegenomen ten opzichte van de vroege achttiende eeuw.  
De verzamelkaart laat nog wel het oude kerkje van Snikzwaag zien. 
Op de kaart van 1849 is te zien dat ten oosten van het dorp en het kerkhof 
het land in cultuur is gebracht. De kerk is op deze kaart niet meer 
weergegeven. Wel is er een klokkenstoel getekend op de terp met ringsloot. 
 

 
Kadastrale minuut, 1832: verzamelkaart.  
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Atlas van Eekhoff, 1850. 
 

Kerkhof 
Het tegenwoordige kerkhof wordt omringd door een terpsloot. Aan de 
waterkant staan beuken, berken en elzen. De oudste van deze bomen zijn 
vermoedelijk niet veel ouder dan 50 jaar. De bomen op een foto van 1962 
waren hoger dan de huidige.  

 
Het kerkhof met klokkenstoel, gezien vanuit het zuiden, 1962. Bron: RCE. 

 
Binnen de singel van bomen staat een beukenhaag. Ze hebben dikke 
stammen en zijn vermoedelijk ook ongeveer 60 jaar oud. Op een foto van 
1978 staat er namelijk al een behoorlijke beukenhaag. 
Gezien de sloop van de kerk tussen 1813 en 1821, de ontginning van het 
omringende landschap en het ontbreken van een echte verhoging in het 
landschap, lijkt het aannemelijk dat de voormalige kerkterp in de periode 
1813-1821 is afgegegraven. 
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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 Snikzwaag 
 
4.1 Constructie 
 
De klokkenstoel van Snikzwaag 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. Alle 
onderlinge verbindingen tussen stijlen, tussenbalk, korbeels en dekbalk 
zijn gemaakt met pengat en voorzien van elk twee toognagels. De 
tussenbalk is aan de bovenzijde afgeschuind, om inwatering te 
voorkomen. Bovenop de dekbalk staat een vierkante makelaar. Aan de 
onderzijde verbonden met pengat en een toognagel. 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 
hetzelfde formaat als de stijlen. Ter hoogte van de klok ontmoeten ze de 
stijl met een schuine lip, zonder borsten, maar mogelijk wel met pengat. In 
elke schoor zitten twee draadeinden met vierkante ring en moer. 
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. 
Bovenop de bovenste vier trekbalken liggen twee loopplanken. 
De twee stijlen en de zes schoren staan elk op een gemetselde poer van 
Friese geeltjes. Tussen de poeren en de ondereinden zitten gefrijnde 
hardstenen stelplaten. 
 
Afmetingen 
De bovenzijde van het helmdak zit op 8,76 meter vanaf het maaiveld. De 
grondslag bedraagt 4,73 x 4,73 meter. Afmetingen van de verschillende 
onderdelen zijn: 
Stijlen:   24 x 24 cm;  Schoren: 24 x 24 cm; 
Tussenbalk: 25 x 25 cm;  Korbeels: 25 x 13 cm; 
Dekbalk: 25 x 25 cm;  Makelaar: 21 x 21 cm; 
Trekbalken: 24 x 13 cm;  Windschoren: 15 x   7 cm; 
Muurplaten: 10 x 20 cm;  Sporen:    9 x   9 cm. 
 

 
Klokkenstoel van Snikzwaag, gezien vanuit het zuidwesten. 
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4.2 Dak 
 
De kap van de klokkenstoel van Snikzwaag 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. 
Bovenop de sporen ligt het potdekselwerk van het dak. 
De onderste rand of het boeideel van het helmdak is kenmerkend 
gedecoreerd met accolademotief. 
 

 
Onder de helm met luibalk, stijl, dekbalk, muurplaten, windschoor, sporen en potdekselwerk. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder de helm met makelaar, vlaggenmast, sporen en potdekselwerk. 
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Torenkruis / windvaan 
Het torenkruis bovenop het dak van de klokkenstoel is na 2000 vervangen. 
Tot en met dit jaar werd het torenkruis op de oude foto’s en tekeningen 
altijd afgebeeld als negentiende-eeuws smeedwerk met voluten. Ook de 
haan zag er anders uit dan tegenwoordig. 
De windvaan zal recent vervangen zijn. Mogelijk gelijktijdig met het 
hekwerk in 2001. 
 

 
Helmdak met voormalig torenkruis, 2000. Bron: RCE. 

 
 
 
 

 
Helmdak met nieuw torenkruis. 
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4.3 Klok 
 
De klok hangt met vier stalen stroppen aan de luibalk. De luibalk is 
geplaatst tussen de twee rechte stijlen. De stijlen zijn ter plekke van de 
luibalk ingekeept voor de stalen oplegging met luidas. Het luidsysteem is 
een vliegende klepel aan een rechte luidas. 
De klok is voor Snikzwaag gemaakt in 1787 door L. Haverkamp uit Hoorn. 
Op het randschrift bovenaan de klok staat L. HAVERKAMP ME FECIT 
HORNÆ SNIKSWAAG A° 1787. Boven en onder het randschrift is de klok 
versierd met florale motieven in Lodewijk XVI-stijl. 
De diameter van de klok is 68,1 cm en het gewicht bedraagt 220 kilo. 
De klok werd in de oorlog door de Duitsers in beslag genomen en 
gecategoriseerd als P-klok.5 In november 1945 werd de klok teruggebracht 
naar de haven van Harlingen. 
 

 
5 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 

 
Klok met randschrift en decoratie. 

kwam het bericht dat ook alle M-klokken zouden worden opgehaald uit torens en 
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. 
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Klok met randschrift en decoratie. Onderin staan de woorden Snikzwaag en A° 1787. 

 
 

Leeuwarder Courant, 26-11-1945. 
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4.4 Bouwfasen 
 
Voorgeschiedenis 
In de atlas van Schotanus van 1718 heeft Snikzwaag een kerk met 
dakruiter. Deze kerk zou op basis van kadastrale kaarten pas tussen 1813 
en 1821 zijn afgebroken. Op een tekening van J. Stellingwerf van 1720-
1723 is de kerk echter al weergegeven als ruïne. En bovendien staat er 
dan al een klokkenstoel. Tekeningen van J. Stellingwerf kunnen echter niet 
als zeer betrouwbaar worden gezien. 
 

 
Kerkruïne en klokkenstoel van Snikzwaag, J. Stellingwerf, 1720-1723. 

 
 
 
Wanneer de kerk van Snikzwaag is afgebroken is dus niet geheel duidelijk. 
Maar van meer belang voor dit onderzoek is de bouwgeschiedenis van 
een klokstoel in Snikzwaag. Hierbij nemen we de klok van 1787 als 
uitgangspunt. Het lijkt onlogisch om in 1787 een nieuw gemaakte klok in 
een vervallen kerk te hangen. In 1787 moet er dus een nieuwe 
klokkenstoel zijn gebouwd. Het is namelijk ook niet logisch om een nieuwe 
klok in een oude klokkenstoel te hangen. Het is wel mogelijk dat in 1787 
een oudere klokkenstoel is afgebroken of hersteld. De klokkenstoel van 
1787 is zeer schematisch weergegeven op de kadastrale minuut van 1821. 
Wel is te zien dat het een helmdak had. 
De klok van 1787 is er nog wel, maar de klokkenstoel uit die tijd in ieder 
geval al niet meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Kadastrale minuut 1821, Joure Sectie C volgnr. 1 (Snikzwaag). Bron: Tresoar. 
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Nieuw klokhuis 1896 

Op 10 juni 1896  werd door het burgerlijk armbestuur de vernieuwing van 
het klokhuis aanbesteed. L.H. De Vries uit Broek werd het werk gegund 
voor 501 gulden. 
 

 
Leeuwarder Courant, 10-06-1896. 
 

Hoewel de klokkenstoel van grenenhout werd gemaakt, heeft de 
constructie het nog behoorlijk lang volgehouden. In de periode 1918-1926 
heeft Ids Wiersma nog een tekening van de klokkenstoel in de staat van 
1896 gemaakt. Hij tekende destijds geen vlaggenmast. De vlaggenmast is 
voor het eerst te zien op een foto van 1962. Linksboven op zijn tekening 
staat een scheefgegroeide beuk. Een vergelijkbaar exemplaar staat er nu 
weer en hangt over de terpsloot op het zuidwesten. 
Ondanks latere restauraties en noodzakelijke vervangingen is er van de 
klokkenstoel van 1896 nog behoorlijk wat bewaard gebleven. Van alle 
stijlen en schoren (behalve de schoor op het zuidwesten) dateren de 
boveneinden nog van 1896. De oude delen zijn te herkennen aan het 
grenenhout boven de las. De tussenbalk, de korbeels, de dekbalk, de 
windschoren, de zwevende muurplaten, de makelaar (allen van 
grenenhout) en alle pengatverbindingen en de bovenste stalen 
verbindingen dateren ook nog van 1896. Op de dekbalk is zelfs nog het 
ijzeren plaatje met jaartal 1896 behouden gebleven. Enkele sporen van de 
helmkap zijn nog van grenen en zullen van 1896 dateren. 

 
Tekening Ids Wiersma, vermoedelijk 1918-1926. 
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IJzeren jaartalplaatje op de dekbalk. 
 

 
Op deze foto uitsluitend onderdelen van 1896 met pengatverbindingen en toognagels. 

Restauratie 1970-1971 

De klokkenstoel van  Snikzwaag werd gerestaureerd in 1970-1971.  De 
schoor op het zuidwesten en alle ondereinden van de stijlen en de overige 
schoren werden vervangen in de tropische hardhoutsoort bilinga.  De 
restauratie is vakkundig uitgevoerd: de lassen zijn allen uitwaterend 
aangebracht in rechte liplassen met schuine lippen. De bovenste lip van de 
lassen van de schoren is haaks, maar door de schuine stand is de las wel 
uitwaterend. 
De zes trekbalken werden in het geheel vervangen door bilinga 
exemplaren. De loopplanken, de luibalk en de luistok werden ook 
vervangen in bilinga.  
Niet al het hout dat tijdens deze restauratie gebruikt is, was van tropisch 
hardhout. Enkele gekromde daksporen zijn van eiken. Het potdekselwerk 
van het dak is vervangen in Red Cedar hout. Het loodwerk en de windvaan 
zullen vermoedelijk ook bij de restauratie vervangen zijn. 
De onderste ijzeren draadeinden, vierkante ringen en moeren dateren ook 
van de restauratie. Dit geldt ook voor de gemetselde poeren en 
hardstenen stelplaten. Het voegwerk is recent vernieuwd. 
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 negentiende-eeuwse onderdelen zou dit uit kunnen wijzen. 
 

 
Gemetselde poer met hardstenen stelplaat. 
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Foto vlak vóór de restauratie van 1970.                 Foto van vlak na de restauratie, 1972. 
Bron: Tresoar. 
 

 
Restauratie 2001 
In 2001 werd het negentiende-eeuwse hekwerk (mogelijk ook van 1896) 
gerestaureerd. Het metselwerk werd vernieuwd. Ook de klokkenstoel 
kreeg een grondige onderhoudsbeurt. 
 
 
 

 
Schoor met uitwaterende liplas.
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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. 6 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). 
 

 
 
 
 

 
6 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 Snikzwaag hoge 
monumentwaarde. Dit geldt met name voor karakteristieke type bouwwerk, 
maar ook vanwege de historische klok en dat grote delen van de 
constructie nog oorspronkelijk (1896) zijn. 
De onderdelen die aangebracht zijn bij de laatste restauratie 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 zeldzaamheid, de 
gebruikshistorische waarde en de redelijke mate van gaafheid.  
De klok van 1787 heeft eveneens grote historische waarde vanwege het 
kenmerkende ontwerp in Lodewijk XVI-stijl, maar ook vanwege de 
herinnering aan de roerige geschiedenis tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Regionaal belang  
De klokkenstoel is van belang voor het dorp en de streek vanwege de 
gebruikshistorie en het kenmerkende helmdak. 
Het kerkhof met ringsloot, windsingel en haag heeft hoge 
ensemblewaarde. Ondanks de afgraving van de terp herinnert het aan de 
plek waar van oudsher de kerk van Snikzwaag stond.  
 
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 in 
het kleine buurtschap heeft grote cultuurhistorische- en ensemblewaarde 
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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 en de redelijke mate van gaafheid. 
De oorspronkelijke onderdelen in grenenhout hebben hoge 
monumentwaarde. 
De onderdelen van na de restauratie hebben intrinsiek geen monumentale 
waarde, maar de restauratie is wel vakkundig, historisch verantwoord en 
met behoud van oude onderdelen uitgevoerd. Bovendien op een dusdanig 
ambachtelijke manier (met uitwaterende liplassen) dat de complete 
tegenwoordige constructie in zichzelf hoge monumentwaarde heeft. 
Daar komt bij dat klokkenstoelen zijn gemaakt van vergankelijk materiaal. 
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. 
De vervangen onderdelen van 1970-1971 in bilinga, grenen en eiken 
hebben intrinsiek indifferente monumentwaarde. Specifiek geldt dit voor de 
zuidwestelijke schoor, de ondereinden van de stijlen, de trekbalken, de 
loopplanken en de luibalk van bilinga en de grenen windschoren. 
De fundering van Friese geeltjes en hardstenen stelplaten heeft positieve 
monumentwaarde. Het is een historisch verantwoorde manier van herstel 
geweest, in tegenstelling tot vele andere vervangen funderingen in beton. 
 
5.5 Helmdak 
 
Het helmdak heeft alleen hoge monumentwaarde vanwege de 
kenmerkende verschijningsvorm, de grenen zwevende muurplaten van 
1896 en enkele behouden grenen sporen. Positieve monumentwaarde 
geldt voor de vernieuwde eiken sporen en het vernieuwde potdekselwerk 
met sierrand. Het is op een historisch verantwoorde manier 
gereconstrueerd. De loodbedekking en de windvaan dateren van na 2000 
en hebben intrinsiek geen monumentale waarde. Dit geldt ook voor de 
vlaggenmast. 

5.6 Klok 
 
De klok van 1787 heeft hoge monumentwaarde vanwege het 
kenmerkende ontwerp in Lodewijk XVI-stijl, maar ook vanwege de 
herinnering aan de roerige geschiedenis tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. 
De luistok en de stroppen zijn vervangen bij de restauratie van 1970-1971 
en hebben positieve monumentwaarde. 
 
5.7 Kerkhof 
 
Het kerkhof met ringsloot, windsingel en haag heeft hoge 
ensemblewaarde. Ondanks de afgraving van de terp herinnert het aan de 
plek waar van oudsher de kerk van Snikzwaag stond.  
De ligging in het wijde cultuurlandschap met verspreide bebouwing van 
een klein buurtschap is eeuwenoud en een gaaf bewaard gebleven 
situatie.  Nog verdere uitbreiding van Joure of een uitbreidingswijk van 
Snikzwaag is even ondenkbaar als het kerkhof zonder klokkenstoel. 
Het knekelhuisje heeft geen monumentale waarde. 
 

 
Kerkhof en klokkenstoel, gezien vanuit het zuidwesten. 
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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 
Het vervangen van een vergankelijk materiaal als hout is inherent aan het 
type bouwwerk van een klokkenstoel. Zelfs het vervangen van complete 
onderdelen of zelfs het geheel vernieuwen van een klokkenstoel is vanuit 
historisch oogpunt te verantwoorden, omdat dit bij vele klokkenstoelen 
meerdere malen gebeurd is. Mits dit dan op een historische verantwoorde, 
vakkundige en ambachtelijke manier gebeurd. 
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 
1896 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 grenenhout hier waarschijnlijk de 
meest (historisch) verantwoorde optie. 

 
 
 
 

 
Klokkenstoel van Snikzwaag, 1975-1978. Bron: S.J. van der Molen. 
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Torenvalken 
In de klokkenstoel huizen torenvalken. De braakballen en de ontlasting 
bevorderen de conditie van de houten onderdelen en de klok niet. Ook het 
onderhoud wordt ermee bemoeilijkt. 
Het is aan te bevelen om een speciale kast voor torenvalken op te hangen 
op zo’n 5 meter hoogte in een boom op het kerkhof. De opening dient naar 
het open veld richting het oosten worden gericht. 
Twee vliegen in een klap voor het voortbestaan van de torenvalk en 
klokkenstoel. Voor meer informatie over (of bouwtekeningen van) een 
torenvalkkast kunt u contect opnemen met ondergetekende. 
 
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. Een 
beukenhaag kan wel meer dan 150 jaar oud worden. 
 
 
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 negentiende-eeuwse onderdelen zou dit uit kunnen wijzen. 
 
Archiefonderzoek 
Een uitgebreid archiefonderzoek viel buiten deze opdracht. Toch wordt 
aanbevolen om nader archiefonderzoek te doen om nog meer te weten te 
komen over de geschiedenis van de klokkenstoel en de voormalige kerk 
van Snikzwaag. Dit kan bij Tresoar in Leeuwarden, in eventuele 
kerkboeken en kerkrekingen van Snikzwaag of uit dorpsliteratuur. 
 
 
 

 
Toegangshek en klokkenstoel.
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