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Een stille gever voor de Mariakerk
Een man zit in
2014 in de Maria-
kerk in Ooster-
wijtwerd. Er ge-
beurt iets met
hem. Wat, dat
blijft een raadsel,
maar vier jaar la-
ter krijgt de kerk
een bijzonder
gulle gift.

HERMAN SANDMAN

D
e oprichting van het Uni-
co Ripperda Fonds voor
de Mariakerk in Ooster-
wijtwerd, door een man

die anoniem wil blijven, is bijzon-
der. Ook voor Stichting Oude Gro-
ninger Kerken (SOGK), die het geld
gaat beheren. De toezegging is dat er
in ieder geval 45.000 euro komt,
voor behoud van het twaalfde-
eeuwse godshuis. Het geld komt uit
de erfenis van de moeder van de ge-
ver.

Een gevolg van een bezoek aan de
kerk in 2014. Peter Breukink, direc-
teur van SOGK, zegt een foto te heb-
ben gezien dat de anonieme dona-
teur in de kerkbanken zat: ,,Wat hem
zo geraakt heeft, is moeilijk uit te
leggen. Blijkbaar was hij getroffen
door de sfeer, heeft hij iets beleefd
en is hij dat nooit meer vergeten.
Nee, geen mystieke ervaring. Verge-
lijk het met een concert dat zo ex-
ceptioneel was dat de herinnering
altijd blijft. De stilte van het omrin-
gende land zal aan de beleving heb-
ben bijdragen. Of het gevoel van ver-
bondenheid met de geschiedenis op
die historische plek.’’

Wat Breukink over zijn identiteit
kan zeggen, is dat het een Amster-
dammer is van ‘in de vijftig’ en dat
zijn roots in Twente liggen. De man
bedacht zelf de naam van het fonds.
Breukink: ,,Hij heeft iets met de Rip-
perda’s, deed onderzoek naar het ge-
slacht, zegt ook dat hij er ‘een relatie’
mee heeft. Geen bloedband, nee.

Maar er is wel een fascinatie voor
een van de oudste en invloedrijkste
geslachten van ons land.’’

Koning Willem-Alexander is een
nazaat van een Unico Ripperda,
maar dat is een andere. De suggestie
dat de gulle gever wellicht van ko-
ninklijken bloede is, wijst Breukink
van de hand: ,,Nee. Het is ook in ons
contact ter sprake gekomen, maar
toen klonk het heel duidelijk: die is
van een andere tak.’’

De Amsterdammer wil anoniem
blijven omdat hij vindt dat ‘het doel’
centraal staat en niet de gulle gever.
De man draagt al jaren in stilte bij
aan sociale projecten, voornamelijk
in de hoofdstad. Breukink kreeg te
horen, nadat de oprichting van het
fonds deze week wereldkundig
werd, dat hij vooral blij was voor
SOGK en Mariakerk.

Breukink: ,,Hij is niet onze eerste
anonieme gever. Maar meestal tre-
den mensen, gestreeld door de aan-

dacht, toch naar buiten. Dat is hier
niet het geval. De man vindt het juist
voor de stichting zo mooi en wil een
voorbeeld zijn voor anderen.’’

Er kwam drie weken geleden een
berichtje binnen, op het algemene
mailadres. De Amsterdammer vroeg
of hij de kerk mocht ondersteunen
en een bijdrage kon leveren aan de
grote restauratie. Maar die was in
oktober 2015 al afgerond.

Een overigens bijzondere opknap-
beurt, want de historische gelaagd-
heid werd behouden. Het interieur
was nog origineel en dat moest zo
blijven, inclusief ‘sleetsheid’. Daar-

bij: de spreekstoel dateert uit de ze-
ventiende eeuw en de kerkbanken
uit de negentiende. Die ‘fasering in
tijd’ werd eveneens gekoesterd.

Breukink: ,,Ik legde uit dat het na
restauratie een enorme klus is zo’n
kerk in goede staat te houden. Of we
het daarvoor mochten gebruiken.
Was ook goed, al wilde hij wel iets
concreets. Toen hebben we de res-
tauratie van het uurwerk voorge-
legd. Dat is dus het eerste wat uit het
nieuwe fonds betaald wordt.’’

Het Unico Ripperda Fonds wordt
in de jaarrekening van SOGK opge-
nomen. Dat betekent niet dat de
naam van de gever daaruit te distil-
leren is. Alleen een korte omschrij-
ving en stortingen en uitgaven wor-
den in de boeken zichtbaar. Breu-
kink: ,,De man blijft dus anoniem.
Bij andere fondsen verwijst de naam
naar schenker of schenkster. Hij
koos zeer bewust voor een naam die
niet refereert aan zijn eigen naam.’’

‘De man heeft iets
met de Ripperda’s,
maar er is geen
bloedband’

‘Alex’ geen nazaat van
deze Unico Ripperda

Unico Ripperda, in 1335 geboren en
in 1400 overleden in Farmsum, is de
stamvader van een van de oudste en
voornaamste adellijke geslachten van
Nederland. Zijn familiewapen is de
ridder te paard. Overal in Groningen
en Overijssel is dat nog te zien. Ko-
ning Willem-Alexander is nazaat van
een Unico Ripperda, maar dat is een
andere tak. De takken van Oosterwijt-
werd, Winsum, Farmsum, Vorden en
Weldam stierven reeds vóór 1800 uit.
De Ripperda’s waren politiek invloed-
rijk, werden als ‘jonker’, ‘nobiles’ en
‘erentfest’ aangeduid en bezaten
‘heerlijke rechten’. De leden bekleed-
den belangrijke (kerkelijke) ambten.
Het geslacht bestond aanvankelijk uit
drie hoofdtakken, te weten die van
Farmsum, Oosterwijtwerd en Win-
sum. Leden van de Oosterwijtwerder
hoofdtak waren buiten de Ommelan-
den gevestigd. Daar kwam pas veran-
dering in toen Gijsbert Herman Rip-
perda rond 1650 naar de Ripperda-
borg in Oosterwijtwerd terugkeerde.

Mariakerk een van de
oudste van Groningen

De Mariakerk in Oosterwijtwerd,
gebouwd eind twaalfde eeuw, behoort
met die van Marsum en Eenum tot de
oudste bakstenen kerken van de
provincie Groningen. Het orgel, ge-
bouwd door Christiaan Müller, stamt
uit 1746. Diensten worden er niet
meer gegeven. Herenbank, avond-
maalsbeker en bel aan de collectezak
dragen het wapen van de familie
Ripperda, die in het Huis te Ooster-
wijtwerd woonde. Onder de vloer van
het koor bevindt zich een grafkelder
waarin vier leden van de familie zijn
bijgezet. Schutspatrones in de mid-
deleeuwen was de Moeder des Heren,
die in Oosterwijtwerd zodanig werd
vereerd dat het dorp volgens pater
Mijlemans in zijn handschrift Omme-

lands Eer (1664) enige tijd bede-
vaartsoord was. De restauratie van
het godshuis, eigendom van Stichting
Oude Groninger Kerken (SOGK), werd
in oktober 2015 afgerond. Bij die
opknapbeurt bleef de sleetsheid, of
beter ‘historische gelaagdheid’, zicht-
baar.

De SOGK kent meer
fondsen op naam

Het Unico Ripperda Fonds is uniek
vanwege de anonieme oprichter,
maar de SOGK kent meer fondsen op
naam. Zoals het P.H. Wijkfonds, voor
behoud en herstel van kerkhoven.
Daarop is ook het Ausema-de Jong
Fonds gericht, in het bijzonder op die
van Borgsweer en Wijnjewoude. Het
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema
en het Tempel-Zwartsenberg Fonds
stimuleren de belangstelling voor
respectievelijk historische kerkgebou-
wen en het geestelijk en maatschap-
pelijk leven. Het Tuikwerd Fonds richt
zich op cultureel erfgoed en het Gro-
ninger Klokken- en Orgelfonds spreekt
voor zich. Daarnaast zijn er het
M.V.A. Dierckxfonds, voor restauratie
van Romaanse kerken, Thesingefonds
(kerk Thesinge), Peter Breukink
Noodfonds (divers), Herstelfonds
getroffen kerken (bevingsschade),
Swarts-Jansema Fonds (Hoogezand-
Sappemeer) en Hoeksema Du Pui
Fonds, voor kerkbeheer in Godlinze.

De gulle gever (niet de persoon op deze foto) werd in de Mariakerk getroffen door de sfeer. FOTO JAN ZEEMAN


