Boer
Hetterpdorp Boer, gelegen in de gemeente Franekeradeel,ligt samen
met de Oostelil k ge legen dorpen Dongjum en Ried op een kwelderwal
temidden van akkers en weilanden. Een pear boeÍderuen en enkele
hLrizen waaronder een oude pastorie vormen het gehele dorp. Achter het
dorp loopt de Ried, vroegêÍ de Riedst.oom geheten, wat een overblijfsel
is van een slenk uit de tijd dat Fryslàn nog niêtwas bêdijkt. Naast de
bescheiden kern hoort nog ten Westen van de kerk, op de terp, de
voormaliBe pastorie tot het dorp. Een bakstenen gebouw van omstreeks
1500 met eên zijgevel met duivengaten in de top lnwendig heeft de nu
als woonhuis gebruikte pastorie oude balken met sleut€lstukken met
pee*roalproÍie! ea ovetwelfde kelders. De vooímalige pástorie behoort

tot de oudste woonhuizen van Fryslán.
Bouwgeschiedenis en extetieur
Het meest markante gebouw in Boer is zonder meer de Mariakerl! in de
vroegê 12de eeuw op de terp verrezen. De kerk is in Romaanse vormen
van grote, gemêleerd Sele en rode kloostermoppen Sebouwd. Kerk en
toren zijn in de 19d" êeuw geheelgeblokt gepleisterd Hetkoorheefteen
eigenaardige sluiting die wel als Romaans halfrond wordt gezien. maar
vaker als vijfzUdi8 Gotisch. De kern is vrij zeker Romaans met een
halfronde hoofdvorm. ln de 15d" oÍ 16d" eeuw is hieromheen met zware
lisenen en gemetselde togen een soort korset gebouwd. Hêtvijfzijdig
effect wo rdt versterkt door steunberen.ln de muíen staan brede
Íondboogvensters met ízeren roeden uit de tijd waarin de kerkwerd
bepleisterd.

uit v

Aan de zuidzude van de kerk bevindt zich de ingang met een poortje
1664, afftomstig van de atgebroken ElgeÍsmastate die in de nabiiheid
stond. Het bestaat uit pilasters met festoenen met bloemen, schelpen en
vÍuchten. Op de kroonlijst steán twee wapenhoudend€ leeuwen.ln het
met een pijnappel bekroonde ÍÍonton zitten een kwabornament en de
initialen ry(, waarschijnlijk een verwijzing near /gnotiusvan Kíngmo,die
op Kingmastate in Zweins woonde. Hij heeft een band met Boeígehad,

want zijn naam staat ook op de preekstoelvermeld.

Helaas gebeurde in Boêr hetzelfde als in zoveel andere dorpen: het
inwonersaantal liep terug ên de gemeente kon de keak niêt meer
onderhouden. ln 1975 zrjn de kerk en detoren overgênomen door de

StichlinqAlde Fryske Tsjerkel' en in 2008 is de kerk met zorg
gerestaureerd, Daarbij is o.a. de buitenkant weerterrarood bepleisterd
zoals dat ook in de 19de eeuw werd Eedaan. Een opvallend en bijzonder
gezicht in het Fryske kleilandschap.

Toren

terrarood bêpleisterde toren is opgetrokken vên rode
baksteen van een kleinerformaat en zalin de 16d" eeuw zijn verrezen, ln
de westgevel staat een rondboogvenster en bovenin heeft elke zijde twee
De eveneens
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rundbogige galmgaten, maarverder is de toren gesloten. De toÍen heeft
een spits die het ooíspronkelijke zadeldak vervangt. ln de toren hangt
een I7o" eeuws torenuurweÍl en een door Willem Wegewaít uit Deventer
gegoten luidklok uit 1561.

lnterieur
lnwendig heeft de kêrkruimte een houten tongewelf dat stamt uit 1570,
voorzien van tíekbalken. De ribben en randen zijn versierd met eiedijsten.
De lambrisering tegen de muren is p rachti8 gema rmerd in ro2etinten. Het
belangrijkste onderdeelvan de inventaris is de bijzondere ejkenhouten
preekstoel mêt klankbord uit dejaren'60van de 17du eeuw. Deze !s
voorzien van ornamentaal sníwerk op de panelen en gewrongen
balusters op de hoeken. Op hetvoorpàneel is een wapenschild te zien

waarvan helaas hetwapen in de FÍanse tijd is verwijderd. Daaronder is de
naam van de schenker a an9ebrecht LV.Kingma. Hêt wepen zal, gezien de
naam van de gever, ongetwijfeld het Kingma-wapen ztn. Ná de
verwijdering is blÍkbaareen soort bloemmotief a a ngebracht. ;nteressa nt
blijft de vÍaag waarom de schenker, die zelf katholiek was en in zweins
woonde, deze preekstoelaan Boerschonk, Voorde preekstoel, ter
afsluiting vàn het koor, is een eveneens 17de eeuws doophek met
gedraaide balusters aangebracht.

oÍgel
op de WestgalerÍ, met een afscheidingswand uit het derde kwartvan de
17d" eeuw, behoort een 19d" eeuws kabinetorgelte staani een Frans
/orque
expressive'. Helaas moet dit orgelgerenoveerd
exemplaar, een z,g,
worden en is dan ook niet in de kerk aanwezig. Welstaat ereen z.g.
huisorgelwat bij gelegenheden bespeeld kan worden.
Tot slot hangt in het voorportaal va n de kerk een likbaar die vroeger door
de gemeenschap bij begrafenissen werd gebruikt.
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