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Damster kerk krijgt zijn oude glorie terug

’’Rondevormen
zijn nu

eenmaal
veel

gezelliger
dan rechte

hoeken

REPORTAGE
GEREFORMEERDE KERK

3 Nazaten van bekende noordelij-
ke architect bezoeken Appinge-
dam

Door Geert Job Sevink

dam

Appingedam Wie de kerkzaal van de Gere-

formeerde Kerk aan de Dijkstraat in Appin-

gedam binnenstapt, kan vaak een kreet van

ontzag niet onderdrukken. Wat het eerste

opvalt, is het enorme gekromde dak dat is

voorzien van hoge, smalle glas-in-loodra-

men, die bijna tot de nok toe doorlopen. Bo-

ven de ramen is een schildering aangebracht

in hetzelfde patroon. Het dak wordt ge-

schraagd door enorme spanten die van grote

ornamenten zijn voorzien.

Frederiek Reitsma en haar vader Lammert

Reitsma zijn wel wat gewend, maar toch kij-

ken ze verrukt rond in de door hun opa en

grootvader Egbert Reitsma ontworpen kerk.

Elk detail, elke kleur nemen ze aandachtig in

zichop. Ze zijngekomensamenmet tweebe-

stuursledenvandeGereformeerdeKerkVrij-

gemaakt, de nieuwe eigenaar van het ge-

bouw, en bouwkundige ChristiaanVelvis van

de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze

laatste gaat de restauratie begeleiden.

Werklieden zijn al bezig aan een kant van

de kerk de glas-in-loodramen te verwijde-

ren. Ze worden grondig hersteld enwaar no-

dig opnieuw ’gelood’. "Je kunt wel zien dat ze

hier en daar doorhangen", zegt Velvis.

Er is in Appingedam een ’kerkencarrousel’

gaande, vertelt hij. "Dit gebouw was oor-

spronkelijk van de gereformeerde en de Ne-

derlands hervormde kerk. Die zijn samenge-

gaan in PKN en in de Nicolaïkerk getrokken.

De Vrijgemaakten kerkten sinds de Tweede

Wereldoorlog indevoormalige synagoge.Die

is nu gekocht door de gemeente en vervol-

gens aan ons overgedaan. De synagogewordt

ook gerestaureerd."

De vanouds gereformeerde kerk is in 1928

gebouwd in de zeer karakteristieke stijl van

de Amsterdamse School. Als bakstenen zijn

’misbaksels’ gebruikt, stenen die zijn krom-

getrokken omdat ze tijdens het bakken te

dicht bij het vuur hebben gelegen. Maar de

wand die het minst zichtbaar is, heeft toebe-
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hoord aan de kerk die eerder op deze plek

stond en in 1926 in vlammen is opgegaan.

"Mijn vader heeft wel veertig kerken ont-

worpen", vertelt Lammert Reitsma (1922),

die zelf ook architect is geweest. "Daarnaast

deed hij ook villa’s, maar ook fabrieken. Tot

de oorlog woonden we aan de oostzijde van

deGroteMarkt inGroningen,maar die is vol-

ledig verwoest. Vervolgens zijn we in Glim-

mengaanwonen. Frederiek en ikwonendaar

nu nog."

Tot de oorlog leefde Reitsma zich uit in de

Amsterdamse School-stijl,maar na de oorlog

moest alles goedkoper, vertelt Lammert. "Je

kreeg toen een veel zakelijkere stijl, zonder

ornamenten enmet goedkoperematerialen."

Frederiek herinnert zich haar in1976 over-

leden opa nog goed. "We maakten wel eens

een autorit en dan wees hij me aan wat hij

allemaal hadgebouwd. Erwas ook eengarage

met deuren die aan de bovenkant rond wa-

ren, heel ongebruikelijk. Frederiek: "Ik zei:

’Opa, hoe komt het dat die garage er zo gezel-

lig uitziet?’ Hij zei: ’Ronde vormen zijn nu

eenmaal veel gezelliger dan rechte hoeken’."

Velvis verwacht dat de restauratie zeker

een half jaar in beslag neemt. "We hebben al-

le oorspronkelijke kleuren laten onderzoe-

ken, want er zijn geen bestekken en tekenin-

gen meer. Het blijkt dat er een heel mooie

kleur kobaltblauw inwas toegepast endeko-

zijnen waren knaloranje."
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