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Eindelijk een wc in Mariakerk Krewerd
REPORTAGE

De eeuwenoude
Mariakerk in Kre-
werd heeft voor
het eerst in al die
lange eeuwen van
haar bestaan een
toilet en niet on-
belangrijk: ook
een waterpunt
binnen haar mu-
ren.

GEA VAN LOON

V
oor het eerst hoeven be-
zoekers van de kerk niet
meer naar elders om hun
behoefte te doen. ,,Geluk-

kig niet”, zegt Riet van Eijden, lid van
de plaatselijke commissie die de
kerk beheert. Eigenaresse is de Stich-
ting Oude Groninger Kerken.

,,De kerk wordt gebruikt voor al-
lerlei activiteiten. We hebben ten-
toonstellingen, concerten en als je
wilt kun je er ook een feestje hou-
den. Heel lastig als je dan niet naar
de wc kunt of water van elders moet
halen.”

Het probleem werd grotendeels
opgevangen door de bewoners van
de tegenovergelegen kosterij. ,,Op
den duur ook niet echt fijn als 25
mensen ineens bij je naar de wc wil-
len. We losten het ook wel eens op
door een dixie bij de kerk te plaat-
sten. Dat was ook maar een nood-
maatregel, niet ideaal en bepaald
niet fraai. We wilden het graag defi-
nitief oplossen met een verbouwing
waardoor de kerk een wc en een pan-
try rijker zou worden.”

Omdat het hier een Rijksmonu-
ment betreft, en ook nog hele bij-
zondere, moest aan een groot aantal
eisen worden voldaan. ,,Het verkrij-
gen van de vergunningen en het
geld bij elkaar krijgen heeft tijd en
moeite gekost. Maar uiteindelijk is

het gelukt. De verbouwing heeft
plaatsgevonden in de maanden juni
en juli en de voorzieningen hebben
hun nut al kunnen bewijzen”, vertelt
Riet van Eijden. De kerk, met het op
één na oudste bespeelbare orgel van
Nederland, trekt veel bezoekers. De
bezienswaardigheid wordt ook veel
aangedaan door passerende wande-
laars die het oude wierdedorpje op
hun route meenemen. ,,Ook deze
wandelaars zijn blij dat ze op een
rustpunt in hun wandeling gebruik
kunnen maken van de wc en het wa-
terpunt.”, aldus Van Eyden. ,,Dat le-
zen we ook in het gastenboek. Zeker
met de hete zomer die we achter de
rug hebben en die hete zomers die
mogelijk in het verschiet liggen.”

Gistermiddag was er een feestelij-
ke bijeenkomst in de kerk voor do-

nateurs, dorpsbewoners en vrijwilli-
gers om te vieren dan na acht eeu-
wen de bezoekers eindelijk niet
meer naar buiten hoeven om een
plasje te doen.

De openingshandeling was voor-
behouden aan wethouder Hans
Ronde (VVD) van de gemeente Delf-
zijl. De gemeente is een van de subsi-
diënten van de nieuwe voorziening
in de kerk. Die subsidie komt uit de

pot Toerisme en Recreatie. ,,Omdat
deze kerk een belangrijke trekker is
voor toeristen”, aldus de wethouder.
De opening werd luister bijgezet
door een miniconcert op het orgel.
,,De verbouwing werd aangegrepen
om ook de windvoorziening van het
orgel een opknapbeurt te geven”,
legde orgelbouwer Winold van der
Putten, een van de sprekers, uit.

,,De ‘schreeuwerd van Krewerd’
wordt het orgel genoemd. De akoes-
tiek is in de loop van de jaren veran-
derd, onder meer doordat de tegels
van de vloer vroeger los in het zand
lagen maar in beton werden vastge-
legd. Daardoor klinkt het orgel veel
luider dan het vroeger gedaan moet
hebben. Al zullen we nooit zeker we-
ten hoe het vroeger heeft geklon-
ken.”

‘Heel lastig als
je bij een feestje
niet naar
de wc kunt’

Het orgel in de Mariakerk werd ook aangepakt en ingewijd door organist Hans Nomen. FOTO: JAN ZEEMAN


