De toren van de gereformeerde kerk deels eerder gepubliceerd in Aldnijs 25 (mei 2000)
Veel reacties op het artikel over de
gereformeerde kerk in Aldnijs 34.

Eerst enkele aanvullingen
Ds. H. Kakes, predikant van juli 1929 tot
september 1934 was niet de vader van
de latere ds. J.P. Kakes, maar zijn oom.
De vader van J.P. Kakes, van oktober
1955 tot september 1960 aan de geref.
kerk verbonden, was houthandelaar in
Zaandam. Terloops informeerden wij
ook naar de geografische naam ‘’Kakeshoek’’, zoals de landhoek tussen het
Van Panhuyskanaal (verbinding tussen
Makkum en de trekvaart Bolsward-Workum) en de afsplitsing naar Exmorsterzijl wordt genoemd. Hoewel zeer
vereerd, wist men hier niets van en dat
kan ook wel kloppen, want onlangs
kwamen we in het bezit van een kaart
uit 1890 waarop de Kakeshoek al aangegeven staat. Lang voordat de fam.
Kakes Makkum en omgeving aandeed.

Verder kregen we terecht mailtje van
Peter Dillingh uit Dordrecht. De gebruikte tekst over architect Tjeerd Kuipers in het artikel kwam namelijk van
zijn homepage en is niet vermeld:
http://home.hetnet.nl/~peterdillingh/
Dillingh had ook nog een aanvulling op
het rijtje kerken door Kuipers in Friesland gebouwd; n.l. de gereformeerde
kerk in Hallum (1912). Speciaal voor
hem en een aantal nieuwe donateurs,
die ook razend be-nieuwd waren naar
de toren, volgt hier het artikel van Jan
Lutgendorff geplaatst in Aldnijs 25 van
mei 2000. Helaas zijn de eerste nrs. van
Aldnijs niet allemaal digitaal bewaard.
Het deel over de verschillende predikanten is in deze versie weggelaten,
omdat dit uitvoerig in nr. 34 is behandeld.

van de kerk was evenwel wat anders
dan de vorm waarin de meesten van
ons het gebouw gekend hebben. Het
was namelijk de bedoeling om er een
toren op te zetten. Die zou moeten
komen waar in werkelijkheid het rechter
portaal gebouwd is. Het zou ook een
geweldig hoge toren moeten zijn geworden, want nametend in verhouding met
de kerk, zou deze een hoogte van +/- 40
meter hebben gekregen! Hoger dus
dan de hervormde kerktoren die
ongeveer 28 meter hoog is. Zou dat toeval geweest zijn?
De toren is er evenwel niet gekomen,
waar de kosten vast en zeker de
oorzaak van waren. Het zou ons echter
wel moeten spijten dat deze bouw niet
doorgegaan is. Misschien was de kerk
dan in 1964 niet afgebroken, vanwege
het markante uiterlijk en het medebepalend zijn van het dorpssilhouet.
Want het was toch wel een mooi kerkgebouw. Het orgel werd gebouwd door de
oud-bouwmeester van Groningen,
Doornbosch.
De eerder geciteerde L.P. de Boer, meldt
nog: als jongens hielpen we bij het
‘pûstertraapjen’ en het stemmen. Het
orgel werd overigens bespeeld, in latere jaren, vanaf de overkant zodat de
dominee de organist beter kon inseinen
om te beginnen.
Onder het orgel de preekstoel, links en
rechts de banken voor de ouderlingen
en diakenen. Achterin de banken waar
meestal families hun vaste plaatsen
hadden. Ik weet bijvoorbeeld nog, dat
onze familie een vaste bank had tussen
de beide ingangen. De banken waren
genummerd om misverstanden te
voorkomen.

De toren van de gereformeerde kerk

Dit is de oude Gereformeerde kerk. Een
prachtig kerkgebouw dat in 1889 in gebruik genomen is. De bouw (1888) vond
plaats naar een ontwerp van architect
Tjeerd Kuipers. Deze bouwde een
vergelijkbare kerk in Heeg (1889) en
later de bekende Koepelkerk in
Leeuwarden (1923). De kerk werd
gebouwd na de afscheiding in 1873
waar in 1892 de nieuwe afscheiding ‘’de
Doleantie” nog aan toegevoegd werd.
Lolle Piers de Boer weet zich in
”Makkum Sier en Sied” nog in uit zijn
jonge jaren te herinneren, dat op de
plaats (tegenover Lieuwkemastate) de
boerderij van Teade Palstra, een
roomse boer gestaan had. Het ontwerp
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Boven aan drie zijden de omloop, ‘’de
kreake’’, waar meestal de jongeren
zaten. Zoals men dan verwachten kan,
gebeurde daar tijdens de preek van
alles, wat er dan weer toe leidde dat de
koster boven kwam om te zien wie er zat
te donderjagen of zelfs de dominee
ophield te preken, om het jongvolk weer
bij de les te krijgen.
Jan Lutgendorff

