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Eesdrum, Aestru m, ljstrum...... Eestrum (in h€t Fries Jistrum)dateert van
1230. De meest êa nnemelijke verkla ring van de naam van het dorp is dat
'EesteÍ' zoveel als 'op de schapenkam pen' betekent. lmmers schapen zullen in
het leven van de eerste bewoners van Eestrum een belangrÍke rolgespeeld
hêbben. Erwas hier veel woeste gÍond (heídelen de behoefte aan wol, mest,
leeren melk zalgroot zijn geweest. Eestrum liSt in de Friese 'Walden' niet te
vêÍwaíren met het Nederla ndse woord 'wouden' dat bossen betekent
EestÍum ais nederzetting is waarschijn lÏk ontstaan doordater mensên uit het
noorden en oosten kwamên die hun behuizingen bouwden op de hoger
gelegên gedeelten. De eerste bewoners bouwden hun huizen op de grensvan
uitgestrêkte heidevelden in het noorden en gÍaslandenvoor hetvee in het
zuiden. Bovendien had men het Beígumermeer (overblijfsel ijstijd) voorhanden
voor de visvoorzienin& een ideaal vestigingsoord.

Bouwgesahiedenis en exterieur
ln het begin van de 13de eeuw voelt de bevolking de bêhoefte om overeen
eigen kerkgebouwte kunnen beschikken. Het kerkrechtwas in dietijd nogal
streng, wanteen dorp mocht niet eerder over een eigen parochle beschikken
dan nadat de bewoners het bewijs hebben geleverd datze êr ook iets voorover
hadden. De kerk wordt gebouwd in oost westelijke richting zoals in veel
andere dorpen. Het kooraan de oostkant, detoren west
De Sint-Petruskerk van Eestrum is eenvan de vele middeleeuwse kerken in
Friêsland. Een eaaÍ Romano-Gotisch gebouwvangrote baksteen, versierd met

kep€íries. Determ Romano-Gotiek isgeen overgangsstijl tussen romaans en
gotiek. Het is een geheeleigeo bouwstijlmet dgentypische kenmerken.
Kenmerken ztn; de sterke muurgeleding, het gêbruikvan koepelgewelven met
sieÍribben, siermetselwerk en kraalprofi elen.
De keÍkwas ooit€en rooms-katholi€ke kerkgewijd aan pêtrus maarweÍd
tijdens de refoÍmatie in 1587 ontdaanvan heiligê beelden en beschilderde
muren en werd zo eên Protestantse Kerk.
íngpngen
,adêldaktoren bevindt zich de ingang. Tussen 1947 en 1950 zijn
Aan de noord- en zuidzijdevan het
schip zÍn oude, dichtgemetselde ingangen weer zichtbaar gemaa kt. De
nooÍddeur was vroegeÍ de ingang voor vrouwen ên kinderên, terwijlde
mannen en ouderejongens van de zuiddeurgebruik maakten. Van een
vroegere Romaanse ingang is nog een afgêschuinde lijst aanwezigwaarop êen
boog steunt. De dichtgemetseldê ingangen zijn bij de laatste restauratie weer
zichtbaar gemaa kt.
De dakbedekking bestaat uit oude 'Friesche holle rode pannen', maartor begin
18de eeuw zal het dak met riet bedekt zijn gewêes! een materiaalwat langs de
oever van het meeí aanwez;gwas,
ln de

sla n ke

kerkentoren ingrtpend gerestaureerd.
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Dê zadeldaktoren gebouwd in 1230 is sinds de Napoleontische tUd eigendom
van degemeentêlÍke overheid. De toren heeft een hoogtevan 20.5 meter. Het
bovenste deelvan detoren isversierd metspaarvelden, afgesloten met
rondboogfriezen. ln de oostelijke topgevel zijn nisveÍsieringen aa ngebracht.
Op êen kerktoren van Fryslán staat in de regeleen gouden haan alssymbool
vooí Christus die alsVerlosserde macht van hetdonker doorbreekt, verlostvan
zoíden ên oproept tot de taak van de nieuwe dag. tn Eestrum staat een Paard
op detoren. VÍoegerstond er weleen haan op de toren, maardeze is êr
afgewaaid. Herstelwas niet mogelillq maarvooreen zacht prijsje kon er wet
een windwijzerin devorm van een paard wo.den aangekocht. Daarmeewas de
prijs belangÍijkêr dan desymbolische waarde.
Dê luidklok uit 17s9 werd in dejaren 1940-1945 door d€ bezetter geroofd,
maardegemeente liet in 1949 een nieuwe klok aanbrengen, met het opschrift:
Van Bergen Heiligerlêe 1949 Gemeente ïêtjerkstera ldeel

Mijn bÍonzen sten
Roept u tot Hem
die u het oonzijn goÍ
vonoÍ de wies tot aan het
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lnteaieur
Íussen 1948 en 1950 zijn kerken kooringrijpend gerestaureerd. Hetinterieur
wàsstemmig en had aan de noordzÍde vaste banken en verdeÍ losse
knopstoelen. Het bestaat uit een schip, een hêlfrond gesloten koor uit het
midden van de 13de eeuw. Bï binnenkomst imponeert hetschip watgedekt is
doorRomano-Gotischekoepelgewelven (meloengewelven). lnelketravee
komen acht ronde ribben samen in een ring. ln het schip en kooí bevinden zich
rondbogige vensters. ln de zuidgevel zUn twee grote spitsbogige rêmen
aangebracht, waar vroeger waaÍschijnlik kleine Romaanse venster hebben
gezeten. Hei koor heeft nog hetoude gewelf Gymbolisch hemelgewelo en de
kleine ramen, koornissen.
Bijrestauratie ín de noord en zuidgevel zijn twee hagioscopen
(leprozenvenster/dodenlicht) ontdekt. Algemeen neemt men aan dat de
hagioscoop het middelwas om het heilige ahaarofde heilige godslamp te
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De laatste restauratievan het kerkinterieur en de kapconstructie zijn

200/2008 uitgevoêrd. opvallend

kleurstêlling, aangebracht tijdens de
laatste restauratie.'Art D€coÍ'te Heerenveen is vera ntlvoordelÍk voor het
ontweípen en de uitvoeÍing van het kleuÍenplan.
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Bij restauraties va n kerkgebouwen zijn vercchillende kansels verplaatst van

bijvoorbeeld dezuidzijde (epistelzijde)

naa r

de noordzijde. Ookveranderende

litLrrgische inzichten speelden hierbijeen belangríke rolen soms

aÍchitectonische aÍgumenten.
ln Eestrum werd de kansel, 2onder klênkbord, verplaatst naar de
noordoostel;jke zijdevan de kerk. Een dergelijke verplaatsing staêt losvan elke
traditie op hetgebied van kerkinrichgting maar heeft waarschijn Itk te maken
gehad met de invalvan zonlicht door de zuidvensteís.
ln de 17de eeuwwaren het hoofdzakelijkde kistenmakers die dê
kuipversieringen va n een kansel aanbrachten. Ookenkele kanselkuipen, zoals
die in Eestrum, dragen slechts€en eenvoudige geca nneleerde lijst als
hoekversiering. De kanseldateert uitde 17de eeuw en heeftgegroefdê
hoekpilasters en toogpanelen.
Hetopvallende aan kanselkuipen zijn niet de hoekversieringen, maar de
versieringen op de panelen. Dezetoogpanêlen dragên €en boog a ls versiering.
Zo'ntoogveísie ngvinden weookop de kanselin Eestrum. BÍ de kênsêlstaat
een modern doopvont met reliêfs.

oryel
Op de oígelgalerij bevindt zich €en historisch orgel. Hetorgelis rond 1715
gebouwd door een Holla ndse orgelmaker. Voor de veronderstelling dat het
hierbijom Cornelis Hoornbeeck uitAmsterdam gaat, ontbreekt tot d usver het
bewijs. Rond 1850 plaatste deorgelmaker P. Mêarschalkerweerd (Utre€ht)het
in de Rooms-katholieke kerkteVleuten. Hetorgelkrijgt dan een nieuwe
windlade, nieuwe mechanieken en een nieuwe klaviatuur. De disposítiewordt
door Maarschalkerweerd gewijzigd.ln 1897 krijgtde kerkvan Vleuten een
nieuworgel, Hetoudewordt door defirma Maaíschalkerweerd & Zoon,
Utrecht, overgeplaatst naar de
Rooms-katholi€ke longelingencongregatie te Delft .
De firma A.S.J. DekkeÍ (Goes) plaatst het in 1938oveí naarde cereformeerde
kerkvan Eestrum.ln 2008 restaureende Bakker &Tímmenga (teeuwarden)
het orgelen plaatst het over naar de Dorpskerk. Pas rond 1985 werd ontdekt
dát hetom een bijzonder instíument ging. Plaatsing op de
RÍksmonumentenlijst volgt in 1993.

Dispositíe:
Manuaal: Prestant 8'- Holpijp

tluit4 -Quintl -OctadÍ2'.
Pedaal: aangehangen.
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Viola 8' (C-H in Holpip, ca. 1850) - Octaaf4'-

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: c-f;|. Pedaalomvang: C-d. windd.uk:
74mm. WK.
Zo zijn twêe pláetselijke monumenten bijeengebracht tot eên uiterst Ímai
harmonieus geheel,

titeratuur:
'Vroomheid in houtensteen', R. Steensma
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