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HEMELSE LOFPRIJZING VERSUS HELS LAWAAI  
een excursie langs muurschilderingen in Groninger kerken 
 
Op zondag 13 mei organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een bijzondere 
dagvullende excursie o.l.v. Elizabeth Kooy naar vier Groninger kerken. Het onderwerp van deze 
excursie zijn de middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen waarbij de nadruk ligt op de afgebeelde 
muziekinstrumenten. Behalve een uitleg over de afgebeelde instrumenten, maakt een klein concert 
ook onderdeel uit van deze excursie. 
 
In twaalf Groninger kerken zijn middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen of fresco’s met 
muziekinstrumenten te zien. De meeste instrumenten worden bespeeld door engelen, maar er zijn ook 
mensen en zelfs duivels met instrumenten in de handen afgebeeld. De vier kerken die we deze dag 
bezoeken, zijn die van Middelstum, Uithuizen, Loppersum en Huizinge.  
 
Deze excursie staat onder leiding van Elizabeth Kooy. Zij is als godsdienstwetenschapper 
afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij rondde haar studie af met een scriptie over 
muziekinstrumenten op middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen in Groninger kerken. Tijdens 
haar studieperiode raakte Elizabeth Kooy geïnteresseerd in de klassieke zang en daarom startte zij 
met de vooropleiding klassieke zang aan het Prins Claus conservatorium te Groningen. Inmiddels zit 
ze in het vierde jaar van de voltijdopleiding.  
 
Opgave 
De excursie van zondag 13 mei start om 9.30 uur per bus bij het Hoofdstation in Groningen; we zijn 
hier rond 17.00/17.30 uur ook weer terug. De deelnameprijs bedraagt € 39,50 (incl. lunch), donateurs 
van de SOGK betalen € 35,00. De lunch wordt om 12.30 uur gebruikt in het café restaurant ‘t 
Schathoes van de Menkemaborg in Uithuizen. Opgave voor deze bijzondere excursie kan via 
info@groningerkerken.nl of 050-3123569. De excursie wordt georganiseerd i.s.m. High Standard 
Travel. 
 
NB: Deze tocht gaat door bij minimaal vijftien deelnemers. 
 
EINDE BERICHT 

 
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, 
woldring@groningerkerken.nl of 06-52102342. 
 
Foto’s gemaakt door Regnerus Steensma (bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden) 

 Middelstum – Laatste Oordeel, duivel met hoorn en duivel met fluit en trom in de hel, ca. 1535 

 Loppersum – engel met j-vormige trompet, ca. 1500 
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