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Kerken, zerken en behoedzaam werken
‘De Waalse Kerk en de Nieuwe Kerk in Haarlem. De Dorpskerk in Moordrecht,
de Boomkerk in Amsterdam, de Havenkerk in Schiedam.’ Jilles, één van
onze timmermannen, kan zo een hele rij kerken opnoemen waar hij in de
afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Ook onze uitvoerders Rian en Joris en
timmerman Milan hebben al ﬂink wat kerken gerestaureerd. De meest
omvangrijke in die reeks is de Pieterskerk in Leiden, daar is van de zerkenvloer tot en met de vieringtoren alles onder handen genomen.
Kerkbesturen zijn zuinig op hun vaak eeuwenoude erfgoed en weten dat
bij ons in goede handen is. Of, zoals Jilles het zegt: ‘Wij mogen het werk
van al die vakmensen in de eeuwen vóór ons bewaren en herstellen. Dat
doe je dan met de grootste zorg en aandacht.’
Groot, groter, grootst

Vragen we de vakmensen van Burgy naar wat de
restauratie van kerken nu zo anders maakt dan de
restauratie van bijvoorbeeld oude hofjeswoningen,
dan antwoorden ze allemaal als eerste: ‘De grootte.
Deuren van soms wel vier meter hoog. Massieve

balken van 20 bij 30 centimeter.’ En daarna: het feit
dat er in de loop van vaak eeuwen voortdurend aan
die kerken is gewerkt, door vele generaties vakmensen vòòr ons. ‘Fascinerend’, vindt timmerman Jilles
dat. ‘Timmerlieden vroeger en nu laten vaak in het
hout een signatuur achter, een jaartal en naam. Zo
kwam ik ergens het jaartal 1724 tegen, in het hout
gekerfd. Of het jaartal 1930. Het doet je beseffen dat
je deel uitmaakt van een keten, dat je aan het werk
van anderen zit. Op de Dorpskapel in Moordrecht
werkte ik aan de restauratie van de spits, waar we
met lood de nieuwe koningsstijl bekleedden. Uit
respect voor het vakwerk van de loodgieter uit het
verleden hebben we een plaatje met zijn signatuur uit
het oude loodwerk gehaald en op het nieuwe werk
gesoldeerd. Dat is voor mij de essentie van dit werk:
restaureren is de kunst van het behouden.’
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“Restaureren is de kunst van
het behouden”

Strijd tegen het vocht

Bij alle kerken is de strijd tegen vocht een hoofdthema. Joris: ‘In de loop der eeuwen kunnen dikke
kerkmuren enorm veel water hebben opgenomen
veroorzaakt door lekkages van goten, slecht voeg- en
metselwerk. Dat zie je bijvoorbeeld sterk bij de steunberen. Vocht leidt tot houtrot, loszittend stucwerk,
zoutuitbloei, roestende muurankers en schade aan
metsel- en voegwerk. Gevels worden poreus. Dan
moet je goed nadenken over duurzame oplossingen.
Rian: ‘In kerken heb je ook vaak te maken met
optrekkend vocht, komend vanuit de bodem. Hoe
dan ook: lapmiddeltjes werken niet, je moet het
grondig en vakkundig doen. Zo hebben we in de
Waalse kerk Haarlem al het stucwerk verwijderd, tot
op de ruwe steen. Voor het herstel brengen we een
zoutbufferende stuclaag aan met zogeheten
saneermortels. Die nemen zout op of laten het door.
We herstellen al het metselwerk en voegwerk zodat
de muren geen vocht meer opnemen.

onevenredig hard stoken om het ook op vloerniveau
behaaglijk te hebben. Vloerverwarming is dan veel
efficiënter, die geeft een constantere temperatuur.
Nu hebben veel kerken deels een zerkenvloer. Dan
moet je kijken hoe je dit optimaal combineert met
vloerverwarming. Veelal verwijderen we de gehele
vloer, dus ook de zerken. We brengen op de geschikte plekken de vloerverwarming aan en storten
een vlakke betonvloer waar we de zerken geheel
egaal weer op terugplaatsen.’
Isoleren met beleid

Hot issue: verwarming

Bij restauraties van kerken wordt vrijwel altijd de
verwarming meegenomen in het project. Logisch,
meent Rian. ‘De traditionele verwarming geeft vooral
warmte die eerst tot boven in de kerk stijgt. Maar je
wilt het onderin warm hebben. Dan moet je dus
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‘Het aanbrengen van verwarming gaat hand in hand
met het isoleren van de kerk’, vult Jilles aan. ‘Ook
daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Vloerisolatie is belangrijk om de warmte niet te verliezen
via de grond. Voorzetramen aan de buitenzijde van
glas-in-loodvensters helpen ook enigszins, maar die

voorzetramen zijn toch vooral bedoeld om het vaak
oude, waardevolle glas-in-lood te beschermen. De
houten of stenen gewelven bovenin zijn weer een
verhaal apart. Die werden aan de bovenzijde in het
verleden werden deze nog wel eens geïsoleerd met
steen- of glaswol. Dat raakt vervuild en gaat kapot,
dus dat wordt niet meer gedaan. Als het even kan,
werken we hier met harde isolatie van purschuim.
Een heel intensief karwei, maar zeker het werk
waard. Voor de bovenzijde van de kap is het van
belang dat je isolatie combineert met ventilatie.’
Verbinding tussen oud en nieuw

Elke restauratie is per definitie een combinatie van de
oude situatie en de nieuwe aanpassingen. Milan:
‘Niet elke aanpassing uit het verleden is een succes
geweest, je kunt ook niet zomaar iets nieuws aanbrengen. De vuistregel is dat je bij elke schade de
oorzaak onderzoekt. Het kan een constructiefout
zijn, of een gevolg van het stoken in de kerk. Vaak
zie je dat het lood niet meer de goede kant op staat,
zodat water niet naar beneden loopt. Joris: ‘We
weten uit ervaring dat natuurstenen goten lekkagegevoelig zijn. Vaak worden er dan loden, zinken of
koperen goten ingelegd. Er zijn ook kerkbesturen
die deze oplossing niet fraai vinden, men wil de kerk
zo authentiek mogelijk wil houden. Dan moet je

gaan zoeken naar de balans tussen authenticiteit en
bescherming. Dat heb je ook bij glas-in-loodramen.
Daar zie je vaak dat de montanten en traceringen
kapot gedrukt worden door roestende metalen
brugstaven. Die kun je vervangen door messing
brugstaven, die roesten niet. Het kan een hele toer
zijn om de juiste materialen te vinden voor een
restauratie. Het is voorgekomen dat alleen een
fabriek in Duitsland voor een montant de juiste
stenen in een speciale vorm en kleur kon bakken.’

Nooit een hamer vastgehouden en nu een top-timmerman

Jilles staat op de top van de Dorpskerk in
Moordrecht. ‘Geweldig, dit uitzicht. Dat
blijft voor mij toch een van de geweldige
aspecten aan dit vak.’ Jillis begon bij Burgy
als volkomen leek. ‘Ik kom uit de zorg, had
nog nooit getimmerd. Maar na een gesprek
mocht ik in opleiding en aan de slag. Kasper
zag dat ik, hoe toepasselijk voor een timmerman in spe, uit het goede hout gesneden was.
Ik begon onderaan. Letterlijk en figuurlijk,
want ik moest in een kelder van een kerk pompen aanbrengen.
Ik stuitte op de meest bizarre vondsten, zoals een hele serie koppen van
porseleinen poppen die me daar
ineens aanstaarden. Ik mocht van
Burgy alle nodige vakopleidingen
doen. En kijk waar ik nu sta: aan
de top!’
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