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Italiaanse experts onderzoeken
kerken in het aardbevingsgebied
GERDT VAN HOFSLOT

UITHUIZEN Met geavanceerde mo-
dellen wordt de sterkte van ker-
ken in het bevingsgebied onder-
zocht. Alles begint met een mee-
tlint en een meetstok, blijkt in Uit-
huizen.

Terwijl Jacob Cazemier een meters-
lange meetstok krampachtig tegen
de acht eeuwen oude gevel van de Ja-
cobikerk drukt, noteert Chrysanthi
Tsioli (28) de afmetingen op een gro-
te plattegrond van het gebouw.

De Italiaanse is samen met haar
collega Alessandro Tomasi (22) twee
weken in Groningen om hier een
groep Nederlandse techneuten te le-
ren om te gaan met de werkwijze
van de gerenommeerde Italiaanse
hoogleraar en aardbevingsschade-
expert Michele Calvi. Zijn modellen
worden gebruikt om mogelijke
schade aan gebouwen door aardbe-
vingen te voorspellen.

In opdracht van Nationaal Coördi-
nator Groningen Hans Alders wor-
den in het hart van het gasgebied vijf
kerken in kaart gebracht door de Ita-
lianen. Alders wil graag horen of het
Italiaanse programma ook van nut
kan zijn in Groningen. Hij wil weten
welk godshuis wel en welk niet ver-
sterkt moet worden. Nadat de gege-
vens zijn verzameld, worden ze in
Italië ingevoerd. In totaal moeten er
bijna vijftig kerken worden bekeken.

,,We maken eerst vrij globale mo-
dellen van de kerken. Dan kunnen
we een eerste schifting maken tus-
sen kerken die wel en niet versterkt
hoeven te worden. Voor kerken die

wel aangepakt moeten worden,
wordt een nieuw en uitvoeriger mo-
del gemaakt’’, zegt Tomasi, terwijl
hij gadeslaat hoe Cazemier met een
meetlint de omtrek van de Jacobi-
kerk bepaalt.

De kerk ziet er van binnen en van
buiten trouwens tiptop uit. Dat is
ook de bedoeling, zegt Jur Bekooy
van eigenaar Stichting Oude Gro-
niger Kerken. ,,Dit gebouw had veel
scheuren, maar is twee jaar geleden
helemaal hersteld. Het ziet er nu
goed uit en dat houden we graag zo.’’

Vraag is of een eeuwenoud ge-
bouw eruit moet zien als nieuw. Be-
kooy vindt van niet omdat het ten
koste gaat van de sfeer en authenti-
citeit. ,,Een beetje kerk staat altijd
scheef. En dat kon ook. In de middel-
eeuwen werden veel zachtere mate-
rialen gebruikt, zoals kalk en zand-
steen, zodat gebouwen meer flexibel
waren en een beetje meegaven. Nu is
alles veel harder en onverzettelijker.
Net als het leven.’’

‘Een beetje
kerk staat altijd
scheef. En dat
kon ook prima’
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