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Een nieuwe kerk voor Wierhuizen 

In Wierhuizen (nabij Pieterburen), waar de kerk ooit werd weggespoeld door de Kerstvloed van 1717, 
wordt begin mei 2009 een kunstwerk geplaatst van het geraamte van een kerk uit het Afrikaanse 
Benin, het geboorteland van de kunstenaar Meschac Gaba. Op dit moment wordt zijn ontwerp in de 
werkplaats van Klaas van Driezum in Groningen in betonstaal uitgevoerd. De bedoeling is dat de ‘kerk’ 
begin mei wordt geplaatst. Dit werk is het vijfde kunstwerk uit het project Op Hoogte Gedacht. 
 
Op Hoogte Gedacht is een project rond beeldende kunst op kerkhoven. Het project startte in 2004, 
met als doel historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier onder de aandacht te 
brengen. Om de kerkhoven bij het publiek (meer) onder de aandacht te brengen, werd in 
samenwerking met de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) uit Amsterdam en de Provincie 
Groningen een kunstproject bedacht. Er werden negen kunstenaars geselecteerd, die een plan 
indienden voor acht kerkhoven. Ieder te realiseren werk reflecteert op eigen wijze de specifieke functie 
en betekenis van de plek, en net als de locatie waar het wordt geplaatst, heeft ieder werk een 
permanent karakter. Beeldende kunst als link tussen heden en verleden. De tijd mag zijn gang gaan. 
 
Meschac Gaba is geboren in 1961 in Cotonou, Benin. Hij woont en werkt sinds 1996 in Amsterdam. 
De kunstenaar legt verbindingen tussen de kunst van het verhalen vertellen in Afrika en het 
gedachtegoed van de hedendaagse westerse kunst. Hij groeide op in Benin, een klein en arm land dat 
geen kunstacademies kent. Daarom leerde Gaba het vak bij plaatselijke kunstenaar Zassou Gratien. 
In 1995 meldde hij zich aan op de Rijksacademie in Amsterdam, waar hij werd aangenomen.  
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het kunstwerk in de werkplaats van het bedrijf Van 
Driezum Metaalbewerking in Groningen. In de loop van de maand maart gaat het in delen naar de 
verzinkerij van het bedrijf Nedcoat eveneens in Groningen. Vervolgens wordt het vanaf eind april 
geplaatst op het kerkhof van Wierhuizen. 
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Annemieke Woldring, 
medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-3672042 of 
woldring@groningerkerken.nl 
Wanneer u belangstelling heeft om eens een kijkje te komen nemen bij de totstandkoming van dit 
kunstwerk, dan kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring. 

  


