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Kunst in kerken langs oude dijken en paden

Iedere zaterdag van 7 juli t/m 8 september 2018 van 13.30 -17.00 uur, toegang gratis.

Kunst in Kerken is een jaarlijks terugkerende initiatief waarbij historische kerken worden 
(her)gebruikt als podium voor beeldende kunst. Dit jaar zijn er andere kerken aan de 
route toegevoegd en bieden een nieuw perspectief op het Noordwest Friese landschap. 
Volg de eeuwenoude dijken en paden en laat u verrassen door het eigentijdse werk van 
verschillende Friese kunstenaars. 

De noordelijke route loopt van Berltsum, Wier, Minnertsga, Pietersbierum, Dongjum, 
Ried, Dronryp en Menaam. Tijdens deze tocht van circa 41 kilometer maakt u kennis met 
recent werk van de Friese kunstenaars: Klaas Werumeus Buning, Hendrik Elings, Linus 
Harms, Truus Huijbregts, Reinder Homan, Paulien Ploeger, Catrinus Spinder en Wim van 
der Veer. 

De zuidelijke route, van ca. 32 km loopt via Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, 
Easterlittens, Mantgum en Boksum. In deze route staat het werk van Giovanni Dalessi 
centraal. Hij heeft speciaal voor elke kerk een schilderij gemaakt van de patroonheilige. 
Friese dichters schreven er een gedicht bij. Voor de Mariakerk in Mantgum maakte hij 
een vloot van twaalf keramische beeldjes van een staande madonna met kind.

Beide routes zijn ook in delen af te leggen en zo korter te maken.

Kunst in Kerken is een initiatief van Keunstwurk en is gerealiseerd door een samenwerking 
met culturele initiatiefnemers van de deelnemende kerken, Stichting Keunst yn Tsjerken 
en Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken. Een project als dit is alleen mogelijk door de 
medewerking van sponsoren die kerk en kunst een warm hart toedragen.

Met dank aan:

de plaatselijke kerkgemeenschappen

en alle vrijwilligers

FGD Assurantiën, Leeuwarden

Stichting Keunstwurk

Gemeente Waadhoeke

Fonds Nij Bethanië

Stichting Tsjerkepaad

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Wonen Noordwest Friesland 

P.W. Janssen’s Friesche stichting

Prins Bernhard Cultuurfonds

Juckema Siderius Fonds

Fonds Nij Bethanië



Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041 AV Berltsum

De Koepelkerk met de achtkantige koepel werd gebouwd 
tussen 1777 en 1779 op de fundamenten van de oude kruis-
kerk uit de 14e eeuw. In de lantaarn (de koepel bovenop de 
kerk) hangt een kleine luidklok (1593), nog afkomstig uit die 
eerste kerk. De versiering op de kathedervormige preekstoel 
is uitgevoerd in Louis XVI-stijl, maar de versiertrant uit de tijd 
daaraan voorafgaand komt naar voren in de symbolen van 
de vier jaargetijden met o.a. landbouwgewassen en fruit (een 
verwijzing naar de vele ‘hofkers’ (fruittelers) in de 18e en19e 
eeuw). Het orgel stamt uit 1780 en is gebouwd door Johannes 
 Mitterreither uit Leiden.

Hendrik Elings

Hendrik Elings (St.Annaparochie, 1967) schildert behalve figu-
ratieve landschappen ook portretten van mensen en dieren. 
Kwetsbaar, weerloos en zichzelf in hun doen en laten. Met 
een ingetogen palet, losse penseelstreek en relativerende 
knipoog geeft hij op een ontroerende wijze uiting aan een 
herkenbaar stukje van onszelf.
www.hendrikelings.nl

Ioannis Theatertsjerke, Lautawei 5a, 9043 VN Wier

De kerk stamt uit de 12e eeuw en heeft een spits-
bogig eikenhouten tongewelf uit de 15e eeuw. 
Bijzonder is de avondmaalsruimte in het koor. Het 
orgel van Radersma dateert uit de 19e eeuw. Het 
astronomisch uurwerk aan de toren is in de tweede 
wereldoorlog door een onderduiker gemaakt.

Catrinus Spinder

Catrinus Spinder (Leeuwarden, 1953) laat zich bij zijn werk  
inspireren door hergebruik. Het steeds weer experimenteren 
met de talloze mogelijkheden hiervan is een grote fascinatie 
voor hem en in zijn kunstwerken laat hij een verrassende 
variëteit aan creaties van dit hergebruik zien. Spinder volgde 
zijn opleiding aan de ABK Vredeman de Vries  in Leeuwarden 
en exposeert voornamelijk in het noorden van Nederland.
www.facebook.com/catrinus.spinder



Meinardskerk, Meinardswei 3, 9047 KD Minnertsga

De eenbeukige kerk uit de 16e eeuw (met delen uit 
de 13e eeuw) was oorspronkelijk gewijd aan de hei-
lige Martinus. De toren uit 1505 had een spits die in 
1552 door bliksem werd getroffen. Omstreeks 1590 
kreeg de toren een zadeldak. Naast het ‘noorder-
poortje’ is een dichtgemetseld raam met een laag 
venster dat het tegenovergelegen hoofdaltaar ver-
lichtte. Mensen met een besmettelijke ziekte of geëxcommuniceerden konden de mis 
zo van buitenaf bijwonen. In 1955 werd het orgel vervangen door een orgel uit 1785.

Paulien Ploeger

Paulien Ploeger (Den Haag, 1958) is keramist en 
woont sinds 1981 in St. Jacobiparochie. In haar 
werk verbeeldt zij elementen van de natuur; 
waterstromen, boombast, sporen van leven in 
steen. Zij voelt zich verbonden met de rijke kera-
mische geschiedenis. In de hier getoonde serie 
Bast uit 2013, werkte ze aan elke zijde van de 
driekantige vaas met een andere oppervlakte-

techniek. Kleurige kleislibs in combinatie met reliëfs geven het werk een heldere uitstra-
ling en zorgen voor een herkenbaar handschrift. www.paulienploeger.nl

Petruskerk, Tsjerkhofspaed 1, 8856 BZ Pietersbierum

Na een blikseminslag is het schip van de kerk herbouwd 
in 1845 volgens het plan van de de neoclassicistische 
 bouwmeester  Thomas Romein. Met grote gietijzeren 
ramen – wat voor veel licht zorgt – en als het donker 
werd kon de gasverlichting aan: ook in Pietersbierum 
brak de nieuwe tijd aan. Het  interieur is dat van de zoge-
naamde waterstaatskerk: een zaalkerk met romaanse 
(neoklassieke) elementen. De toren is in 1878 gebouwd 
in neogotische stijl. In 2012 zijn grafzerken ontdekt uit eind 15e eeuw.

Klaas Werumeus Buning

Klaas Werumeus Buning (Workum,1955) bouwt in dikke, 
korte verfstreken zijn impressionistische schilderijen op. Hij 
is veelzijdig in zijn onderwerpen: landschappen, portretten, 
dieren, interieur en natuur. Hierbij gaat de aandacht voor 
het kleine en gevoel voor het monumentale samen. ‘Ik waak 
over het spel tussen verf en wereld. Ik beeld wel iets af van 
de wereld, maar ook weer niet. Het schilderij is ook een 
ruimte die zelf gevuld raakt met licht en kleur. Het wordt 
een verstilde dans van vormen en stemmingen, een eenma-
lige verbintenis tussen beeld, materiaal en visie.’
www.werumeusbuning.nl



Donatuskerk, Dorpsstraat 8, 8808 HL Dongjum

De oude kerk, een groot gebouw met stompe toren 
is in 1776 afgebroken en in 1777 vervangen door 
een bakstenen kerk met spitse toren. Pronkstuk is 
de tegen de oostwand gesitueerde graftombe 
voor S. van Goslinga en Joh. Is van  Schwartzenberg. 
Het eenklaviersorgel is in 1849 gemaakt door L. van 
Dam & Zonen uit Leeuwarden.

Reinder Homan

Het werk van Reinder Homan (Smilde, 1950) staat in 
een lange traditie van landschapsetsers, die al 500 jaar 
teruggaat. Hij is een meester in expressie van licht, 
lucht, ruimte en de natuur dicht om ons heen, in een 
techniek die niets aan het toeval overlaat. Hij laat de 
wind ruisen, de bloemen geuren in zijn prenten. De 
vrijheid die Homan daarin vindt kan alleen wanneer de 
techniek volledig beheerst wordt. Diezelfde allesover-
weldigende vrijheid ervaar je als kijker in zijn prenten.
www.reinderhoman.com

Walburgakerk, Kerkepad 1, 8811 HE Ried

De oorspronkelijke kerk is van omstreeks 1100 en de 
toren uit 1625. In 1653 volgde een ingrijpende ver-
bouwing, waarbij grote ramen werden aangebracht 
en de ramen aan de noordzijde dichtgezet. In 1871 
werd de kerk voorzien van ijzeren spitsboogvensters 
en witte bepleistering. In de 19e en 20e eeuw vol-
genden meerdere verbouwingen en restauraties en 
in 2015 zeer groot onderhoud aan ramen, muren, 
leiendak en toren. De kerk heeft een rijkelijk met houtsnijwerk versierde preekstoel met 
trap, achterschot en klankbord. Het door Jan Franssen (orgelmaker in Zweins) begin 18e 
eeuw gebouwde orgel is in 1829 gerestaureerd door L.J. en J. van Dam.

Wim van der Veer

Wim van der Veer (Leeuwarden,1939) schildert 
het Friese, Groningse en Franse  landschap. Daar-
naast zijn scheepswerven en portretten onder-
werp van zijn expressionistische schilderijen. Zijn 
schilderkunst is spontaan, zonder overbodige 
detaillering. In de gekleurde emotie heeft hij zijn 
beeldtaal gevonden.
www.wimvanderveer.nl



Salviuskerk, Tsjerkebuorren 1, 9035 BA Dronrijp 

De Romaanse kerk is oorspronkelijk gewijd aan de 
H. Salvius en dateert uit de 12e eeuw. Begin 16e eeuw 
kreeg de kerk zijn laatgotische karakter. De vloer in 
de kerk bestaat voor een groot deel uit fraai gebeeld-
houwde grafzerken uit de 17e eeuw. Het interieur 
bestaat onder andere uit 7 herenbanken ook uit de 17e 
eeuw. De kerk bezit het oudste kerkorgel van Friesland 
gebouwd in 1653 door de gebroeders Baders. Aan de 
zuid- en oostzijde is de kerk voorzien van bijzondere 
ingangspoorten uit 1650. Naast de ingang aan de zuidzijde bevindt zich een gedenk-
steen van Eise Eisinga, de bouwer van het Planetarium te Franeker.

Linus Harms

Een rode draad in het vrije werk van Linus Harms 
(Vlaardingen, 1957) is zijn belangstelling voor vege-
tatie. Beter gezegd: zijn fascinatie voor de oerkracht 
van planten en bomen, het mysterie van groei en ver-
val. In verschillende van zijn fotoseries komt dit thema 
terug, telkens vanuit een ander gezichtspunt en met 
een andere fotografische techniek. www.linusharms.nl

Nederlands Hervormde kerk, Skilpaed 2 , 9036 MH Menaam

Deze kerk werd in 1874 gebouwd op funderingen van een 
ouder godshuis. De toren verving eerder (1866) de oude 
zadeldaktoren. Het interieur bestaat o.a. uit de fraai gesne-
den preekstoel met doophek en een overhuifde herenbank 
(1672), voorzien van een alliantiewapen (Camstra-Aebinga) en 
een herenbank aan de oostzijde. Het overige meubilair stamt 
uit 1874, evenals de hangende petroleumlampen. Onder de 
vloer bevinden zich grafkelders en -stenen. Het Hardorff-orgel 
verving in 1861 het orgel uit 1747 van Chr. Müller. In de toren 
hangen twee luidklokken (1473 en 1619).

Truus Huijbregts

Truus Huijbregts (Haarlem, 1954) laat 
zich inspireren door de omgeving 
van Baard waar zij woont en werkt. 
Met verwondering registreert zij wat 

gaande is in het landschap en verbeeldt dit op symbolische wijze in haar werk: vilt, dat 
op ambachtelijke wijze met de hand gemaakt is. Met haar werk wil ze laten zien dat het 
tactiele en de warme zachtheid van vilt kan beroeren, emoties kan losmaken, kracht kan 
uitstralen. Huijbregts streeft naar een mate van abstractie in haar werk. Door kleurge-
bruik en gelaagdheid wordt een intense diepte verkregen. www.truushuijbregts.nl



ZUIDELIJKE ROUTE – NIEUWE ICONEN VOOR OUDE KERKEN

Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens, Mantgum en Boksum 

Deze route voert langs acht kerken in het Friese weidegebied direct ten zuidwesten van 
Leeuwarden. Voor zeven van deze acht kerken maakte Giovanni Dalessi in 2013 een 
groot schilderij (150 x 120 cm) van de patroonheilige van de kerk. De Stichting Nieuwe 
Kunst in Oude Kerken heeft begin 2018 deze zeven schilderijen aangekocht en pre-
senteert die tijdens deze zomerexpositie. Friese dichters schreven een gedicht bij deze 
schilderijen. Daarnaast is in de kerk van Mantgum recent werk van Dalessi te zien.

Giovanni Dalessi

Giovanni Dalessi (Eindhoven, 1964) is één van de beste figuratieve schilders van dit 
moment. Hij studeerde in 1991 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kun-
sten in Den Bosch. In 2013 was hij kunstenaar van het jaar. Zijn expressieve werk is sterk 
beïnvloed door de Vlaamse primitieven en de Renaissance, al heeft hij daarbij wel een 
onmiskenbaar eigen stijl ontwikkeld . Kenmerkend voor zijn werk is de reductie die hij 
toepast. Dat levert expressieve beelden op van een haast religieuze lading.
www.giovannidalessi.com

Sint Jan, Tsjerkepaed 3, 9033 WT Deinum

Het meest markante aan deze kerk is de robuuste 
laatgotische toren uit 1550 met de voor Friesland 
unieke uivormige bekroning. Bij binnenkomst valt 
meteen het gebrandschilderd raam in de koorslui-
ting op, bij de grote restauratie in 1972 gemaakt 
door Hans Allemekinders. Het stelt de doop van 
Jezus door Johannes, de patroonheilige van de 
kerk, voor. Het fraaie Hartdorff- orgel uit 1867 is 
vorig jaar geheel gerestaureerd.

Giovanni Battista (Johannes de Doper)

Dalessi heeft Johannes de Doper afgebeeld als een wat 
beteuterd kijkende peuter, zittend op een tafel, de blik 
gericht op een punt buiten het schilderij. Het is een ver-
stild en intiem tafereel doortrokken met een van buiten 
naderende dreiging, waartegen de vrouw het kind pro-
beert te beschermen. Puttertje en distels verwijzen in de 
traditie naar Johannes’ wrede marteldood. Sytze Jansma 
schreef bij het schilderij een gedicht. Daarin treft hij de 
kern van de emotie van dit schilderij, al brengt het ons bij 
een heel andere situatie.



Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC Blessum

De aan Maria gewijde kerk is van eind 13de of begin van de 14de 
eeuw. De noordmuur en de driezijdige koorsluiting zijn groten-
deels in originele toestand bewaard gebleven. Het gave interieur 
is uit de 19de eeuw en is nog volledig intact. Oudste elementen 
zijn het Tiengebodenbord en het bord met een beschrijving van 
de slag bij Boksum, beide uit 1657, en het orgel uit 1659. Op 
videoschermen kunt u twee films bekijken van Margriet Reinalda. 
Zij woont in Blessum en heeft in 2012 een aantal inwoners van 
Blessum geïnterviewd over wat de kerk voor hen betekent en die 
vraag in 2018 herhaald.

Madonna met zwaluw

We zien een zwarte Madonna tegen een blauwe lucht met 
witte wolken. Naast haar een zwaluw, in de iconografie sym-
bool voor de hemel. Op een schilderij van de annunciatie van 
Fra Angelico zit hij tussen Gabriel en Maria op een stang in het 
portiek. Van dat tafereel zijn bij Dalessi alleen de zwaluw en de 
overweldigende blauwe lucht met witte wolken overgebleven. 
Het meest intrigerende zijn het zwarte gezicht van Maria en 
haar mysterieuze blik. Elske Kampen schreef een lied waarin 
Maria in gesprek is met de zwaluw, maar eigenlijk met zichzelf.

Catharinakerk, Leons 1. 8833 KA Leons

Het oudste gedeelte van de kerk stamt uit ongeveer 
1300 en verving een eveneens aan de heilige Catharina 
van Alexandrië gewijde kapel van honderd jaar daar-
voor. De kerk is gebouwd van Oude Friezen en gele 
moppen en heeft een eenvoudige driezijdige koorslui-
ting. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de 
kerk grondig gerestaureerd. 

De heilige Catharina

Catharina, letterlijk ‘de zuivere’, leefde begin 4e eeuw in 
Alexandrië. Volgens de legende was ze een zeer begaafde 
en intelligente vrouw met een brede belangstelling. Zo kwam 
zij ook in aanraking met het christendom. Vanwege haar wei-
gering haar geloof op te geven en bijvrouw van de keizer te 
worden werd ze begin 310 onthoofd. Dalessi schildert haar 
naakt – een toespeling op haar naam – en lezende in het 
boek Hooglied. Hij zoomt daarbij helemaal in op de verstil-
ling en de intimiteit van het lezen. Albertina Soepboer ver-
bindt legende en beeld in een verrassend gedicht.



Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 3834 XB Baard

Deze eenvoudige zaalkerk is gebouwd in 1876 ter vervanging 
van de Middeleeuwse kerk uit midden 13e eeuw die gewijd was 
aan de heilige Gertrudis van Nijvel. De twee rode Bremerstenen 
kinderzerken (14e eeuw) van het geslacht Dekama in het portaal 
komen uit deze Middeleeuwse kerk. Het orgel is van 1888 en is 
van orgelbouwer Bakker en Timmenga uit Leeuwarden.

Sint Gertrudis

Gertrudis van Nijvel was abdis en overleed in 659 op 33– 
jarige leeftijd. Ze begeleidt volgens een vroegmiddeleeuwse 
traditie na hun dood de zielen van de overledenen. Al in 
de Romeinse tijd werden die verbeeld als ratten of muizen. 
Daarom wordt ze vaak afgebeeld met een rat of muis onder 
haar kleed verstopt. In later tijd wordt zij aangeroepen om 
huizen en landerijen tegen ratten en muizen te bescher-
men. Deze hele symboliek inspireerde Giovanni Dalessi tot 
dit schilderij, waarop zij een levensgrote rat in haar handen 
houdt. In het gedicht dat Eppie Dam erbij maakte krijgt die 
nog weer een heel andere betekenis.

Mariakerk, Tsjerkebuorren 1, 8831 XH Winsum

De kern van deze aan Maria gewijde zaalkerk met 
driezijdige koorsluiting stamt uit de 16e eeuw. 
De noordgevel is 18e eeuws. Bij de verbouwing 
in 1977 is een deel van het typisch 19e eeuwse 
interieur helaas verloren gegaan, maar de fraaie 
stucwerken consoles onder het oude blauwe ton-
gewelf zijn gelukkig bewaard gebleven. In 2011 
is de vloer gerestaureerd en is een aantal van de 
oude grafzerken uit de 17e en 18e eeuw weer 
zichtbaar geworden.

Blauwe Madonna

Op het schilderij een moeder die haar kind de borst geeft. 
Haar hemelsblauwe kleed en de kerk waar het hangt maken 
duidelijk dat het wel eens Maria zou kunnen zijn die de pas-
geboren Jezus voedt. Het is een close-up. Zo ontstaat een 
intiem tafereel met een haast religieuze sfeer dat liefde en 
geborgenheid ademt. Het gedicht van Sannemaj Betten sluit 
daarbij aan.



Sint Margarethakerk, Huijlckensteinstraat 4,
8835 XM Easterlittens

De oudste delen van de kerk stammen van rond 
1200. In de 14e eeuw werd de kerk verlengd en 
kreeg een halfronde koorsluiting. De in de 19e 
eeuw verbouwde sacristie aan de noordzijde stamt 
oorspronkelijk uit de 15e eeuw. De fraaie ingang 
aan de zuidzijde met een boog uit zand- en bak-
steen en engelenkopje is uit 1665. Het interieur is typisch protestants en dateert gro-
tendeels van eind 1753 begin 1754. Ook de kansel met fraai houtsnijwerk is uit die tijd. 

Sint Margaretha van Antiochi

Margaretha van Antiochië (3e eeuw) stierf als martelares. 
Opgesloten in haar cel worden koude, honger, pijn en twij-
fel tot een enorme draak met wie ze eenzaam strijd levert. 
Ze houdt stand en blijft trouw aan haar geloof. Zo blijft ze 
vrij ondanks de dikke muren. Het is die innerlijke vrijheid die 
Dalessi hier verbeeldt en waar ook het gedicht van Margryt 
Poortstra op uit loopt.

Mariakerk, Seerp van Galemawei 3,
9022 AA Mantgum

Bijzonder aan de kerk van Mantgum die in 1500 
werd gebouwd en eind 19e eeuw ingrijpend werd 
verbouwd is het prachtige interieur uit 1780. Het is 
het werk van één man: de uit Leeuwarden afkom-
stige schrijnwerker Hermannus Berkebijl. Hij heeft er 
meerdere jaren aan gewerkt. De preekstoel is door zijn ronde vorm uniek in Friesland. 
De voorstellingen op de vijf panelen hebben als thema ontmoetingen met Christus.

Maria Sterre der zee

In de Mariakerk een recent gemaakte groep 
van 12 keramieken beelden van Dalessi. Twaalf 
keer een Madonna, staande in een schip. Zo 
legt hij een verbinding tussen het verhaal van 
Maria en de nog steeds doorgaande stroom 
vluchtelingen die via de Middellandse Zee 
Europa probeert te bereiken.



Sint Margriet, Sint Margrietwei 1,
9031 XG Boksum

Het interieur van de kerk van Boksum dateert uit 
de 17e eeuw en is sindsdien vrijwel ongewijzigd. 
Het gebouw zelf dateert al van rond 1200. Rechts 
achter in het koor restanten van een piscine uit die 
tijd voor het wassen van het liturgisch vaatwerk. In 
de kerk ook een aantal fraaie grafzerken waaronder een renaissancezerk uit 1560. Het 
orgel is van 1675 en is één van de oudste van Friesland. Sinds 2011 hangt in het koor het 
schilderij ‘De hongerigen te eten geven’ uit de reeks Zeven Werken van Barmhartigheid 
van Frans Franciscus. 

Sint Margaretha van Antiochië

De heilige Margaretha van Antiochië, in de 3e eeuw als 
martelares gestorven, wordt hier afgebeeld als een strijd-
bare vrouw. Ze gaat schuil achter rode klaprozen die haar 
martelaarschap verbeelden. In haar hand een zwaard waar-
mee ze strijd met de draak, symbool voor haar onderdruk-
kers. De parel om haar hals is een toespeling op haar naam 
die is afgeleid van het Griekse woord voor ‘parel’. Vanwege 
haar strijd voor het leven wordt zij in de Middeleeuwen 
door vrouwen aangeroepen bij de bevalling. Dat is het uit-
gangspunt voor het gedicht van Margryt Poortstra.



Twee aantrekkelijke fiets- en wandelroutes voeren over eeuwenoude zeedijken, langs  pronkjes van kerken waar 
werk te zien is van hedendaagse kunstenaars. Alle kerken zijn ook per auto en deels per boot bereikbaar.
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