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Donateur vanaf de oprichting in 1969, werd hij in 1974 lid van 

de redactie van de publicatieband. In de hem kenmerkende, 

soms wat plechtstatige stijl heeft hij ook zelf belangrijke bij-

dragen geschreven. In 1984 speelde hij een grote rol bij het 

besluit van het bestuur om de stap te wagen naar een tijd-

schrift, dat toen vier keer per jaar ging verschijnen om de 

band tussen de Stichting en de donateurs te verstevigen. Als 

secretaris van de redactie heeft hij sterk bijgedragen aan het 

succes van het blad, niet alleen door het schrijven van artike-

len, waarmee hij doorging na zijn terugtreden als redactielid 

in 1997, maar de eerste jaren ook door zelf op aanwijzing van 

de toenmalige vormgever het blad voor de drukker gereed te 

maken.

 In het onderzoek was hij een ‘amateur’ in de ware zin van 

dat woord; van professie was hij ‘zenuwarts’, zoals hij het 

zelf gewoonlijk omschreef, bij de psychiatrische inrichting 

Dennenoord in Zuidlaren, waar hij tussen 1979 en 1993 direc-

teur patiëntenzorg was. De Olde wist vaak aspecten en on-

derdelen van de kerkgebouwen naar voren te halen die voor-

heen maar weinig of in elk geval geen systematische aan-

dacht hadden gekregen. Te denken valt aan zijn doorwrochte 

artikelen over het gebruik van tufsteen en zijn inventarisatie 

van vlechtwerkverbanden. Ook het samen met Adolf Rots  

geschreven nieuwe overzicht van het klokkenbestand in Gro-

ningen (2005) getuigt van de hang naar nauwkeurigheid en 

volledigheid, die hem zo eigen was. Verder wist hij vaak  

anderen tot het schrijven van artikelen aan te zetten, vooral 

wanneer hij die deskundiger achtte dan hijzelf, al weerhield 

dat hem niet de resultaten kritisch te beoordelen – zowel 

naar inhoud als stijl.

De Olde verenigde in zijn persoon bestuurskracht en kalme 

overreding met een grote historische kennis van zaken. Die 

kennis betrof ook Noord-Duitsland en Denemarken, waar hij 

in de loop van de jaren, veelal per fiets, de monumentale ker-

ken systematisch verkende. Aldus was hij als voorzitter in de 

tijd dat er veel grote restauraties plaatsvonden, een geduchte 

gespreksgenoot voor architecten en aannemers tijdens de 

vele bouwvergaderingen die toen werden gehouden. Op dit 

belangrijke aspect van zijn voorzitterschap was hij voor-

bereid door zijn intensieve betrokkenheid bij de restauratie 

tussen 1972 en 1974 van de hervormde kerk in zijn woon-

plaats Zuidlaren. Het had dan ook een bijzondere betekenis 

dat hij op 17 april vanuit dat kerkgebouw is begraven, bege-

leid door vele betrokkenen uit de Stichting, maar ook uit de 

monumentenwereld in bredere zin.

 De in Nederland eind jaren zeventig inzettende tendens  

om steeds terughoudender te restaureren werd mede door 

zijn toedoen al snel het uitgangspunt voor restauraties in  

opdracht van de Stichting. Deze omslag betekende dat in het 

vervolg veranderingen en toevoegingen uit de negentiende 

en soms ook het begin van de twintigste eeuw ongemoeid 

werden gelaten. In De Olde’s optiek was restaureren namelijk 

iets heel anders dan reconstrueren.

 Voor zijn grote verdiensten inzake het erfgoed werd hem  

in 1985 door het Prins Bernhardfonds de Prijs voor de Monu-

mentenzorg toegekend. In 1991 nam hij voor de Stichting de 

prestigieuze Europa Nostra Award in ontvangst, waarna hij-

zelf in 1993 vooral ook wegens zijn werkzaamheden voor 

onze Stichting tot officier in de Orde van Oranje-Nassau werd 

benoemd. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2002 ontving hij 

als blijk van erkentelijkheid de erepenning van de Stichting. 

Zij zal hem dankbaar in herinnering houden.

Namens de redactie, Kees van der Ploeg

In memoriam 
Harry de Olde
Op 11 april is op 78-jarige leeftijd Harry de Olde 

overleden. Tijdens zijn voorzitterschap van 1981 

tot 2002 heeft hij een belangrijke rol gespeeld  

bij de uitbouw en professionalisering van onze 

Stichting tot een van de grootste monumenten-

organisaties van Nederland – en dat betreft  

zowel het gebouwenbezit als de achterban.  

Zijn grote betrokkenheid bij het behoud van  

de oude Groninger kerken omvatte echter meer 

dan het voorzitterschap en omspande een veel 

langere periode dan de genoemde jaren.
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Een bijzondere voorstelling

boeiend om hun bouwkunst maar zij vertellen ook 

het een en ander over denken en leven in de middel-

eeuwen. Een voorbeeld is de console met een  

exhibitionistische vrouw aan de kerk in Ten Boer.

In Ten Boer staat een langgerekte eenbeukige kerk met een 

rechtgesloten koor. Zij werd gebouwd in het derde kwart van 

de dertiende eeuw bij het klooster van de benedictinessen. 

De lange zijden zijn verdeeld in twee zones. De bovenste 

heeft nissen en vensters met kraalprofielen. In de onderste 

zone zijn rondbogen zichtbaar die de muralen van vroegere 

gewelven vormen. Aan de noordzijde is in het midden een 

uitgemetselde traptoren aangebracht. Oostelijk van die toren 

bevindt zich een gedichte doorgang die vroeger de verbin-

ding vormde tussen het koor en de kruisgang. De boog van 

de doorgang rust aan beide kanten op een console met een 

voorstelling.

 De consoles zijn gemaakt van terra-cotta en werden vóór 

het bakken uit de halfdroge klei gesneden. Ze zijn bescha-

digd, maar wel herkenbaar. Het westelijke beeldje stelt een 

Wiert Berghuis

vrouw voor die gezeten is op haar naar achteren gevouwen 

rechterbeen. Haar linkerbeen is afgevallen, maar stak naar 

voren. De vorm ervan is nog in het breukvlak te herkennen. 

Haar rechter elleboog rust op haar rechter bovenbeen. Met 

haar rechterhandje (nu sterk verweerd) wijst ze naar haar  

genitaliën; duim en vagina zijn nog te herkennen. Het beeldje 

is erg achteruit gegaan sedert ik het de eerste keer zag (om-

streeks 1945). De oostelijke console stelde blijkens de gecoif-

feerde vacht een schaap voor. Helaas ontbreekt de kop van 

het beest.

Context
De sculptuur in Ten Boer is zeker geen rariteit. Scabreuze 

voorstellingen aan kerken kunnen worden aangetroffen in de 

hele West-Europese kustregio: copulerende paren, als ook 

afbeeldingen van solitaire exhibitionistische mannen en 

vrouwen. In Ierland en Groot-Brittannië staan beelden van de 

laatste bekend als ‘sheela-na-gigs’; in de negentiende eeuw 

trokken ze daar voor het eerst wetenschappelijke aandacht. 

 Voor de achtergrond van de seksuele voorstellingen zijn 

tal van verklaringen aangevoerd. Prominent afgebeelde fal-

lussen zouden kwaadafwerende symbolen zijn, vrouwen die 

hun vagina tonen representaties van vruchtbaarheid. Niet 

zelden wordt bij deze duiding een voorchristelijke oorsprong 

opgevoerd. 

 James Jerman en Anthony Weir wijzen in hun inventarisatie 

van seksueel expliciete sculpturen, Images of lust, op een 

hoge concentratie in Frankrijk. Zij zien vanuit dit land een ver-

spreiding over delen van West-Europa. Opvallend is inder-

daad dat de meeste sheela-na-gigs op de Britse eilanden 

voorkomen in gebieden onder invloed van de Normandiërs. 

De beelden die in Spanje zijn aangetroffen, liggen aan pel-

grimsroutes vanuit het noorden naar Santiago de Compostel-

la. Jerman en Weir schrijven aan de beelden een voornamelijk 

‘pedagogische’ achtergrond toe: ze zouden waarschuwen  

tegen vleselijke zonden. Het verlies van controle over zijn lus-

ten door de mens sinds de zondeval was een populair thema 

in bijvoorbeeld de werken van de in de middeleeuwen veel-

gelezen Sint-Augustinus. De meeste desbetreffende beelden 

dateren dan ook uit de periode van het midden van de twaalf-

de tot midden dertiende eeuw.

 In ‘ons gebied’ zijn scabreuze voorstellingen aan kerken 

schaars. Behalve het kapiteel in Ten Boer is van de Marien-

kirche in Marienhafe (Oostfriesland) een zandsteenreliëf  

bewaard gebleven, eveneens een exhibitionistische vrouw 

voorstellend. Deze kerk dateert uit de dertiende eeuw en was 

uitzonderlijk vanwege de rijke decoratie met sculpturen. In 

dit geval wordt invloed uit Frankrijk via het Rijnland vermoed. 

Het reliëf is afkomstig uit een circa tweehonderd meter lang 

fries met tal van voorstellingen van deugden, ondeugden en 

demonische figuren; een aantal ervan bleef bewaard na de 

verkleining van de kerk in de negentiende eeuw. De context 

van de afbeelding suggereert een didactische voorstelling, 

evenals de sculptuur in Ten Boer, als we de andere console 

daar interpreteren als het ‘Lam Gods dat de zonden der we-

reld wegneemt’. 

Overige voorbeelden
Dat de middeleeuwen dikwijls rauw en realistisch waren en 

niet gebukt gingen onder angst voor preutsheid, zelfs niet  

in de kloosters, blijkt ook uit de voorstelling op een tegel  

uit het premonstratenzerklooster Mariëngaarde in het Friese 

Hallum. Op de geglazuurde tegel uit de dertiende eeuw staat 

waarschijnlijk Susanna afgebeeld die werd lastig gevallen 

door twee oudsten, naar het apocriefe hoofdstuk dertien uit 

het bijbelboek Daniël. De oudsten benaderden de getrouwde 

vrouw met de bedoeling geslachtsgemeenschap met haar  

te hebben. Op de tegel is dit zeer duidelijk in beeld gebracht 

door de buitenproportioneel grote fallus van een der bela-

gers. Deze tegel uit het Fries Museum was te zien op de ten-

toonstelling Hel en hemel. De middeleeuwen in het noorden 

(Groningen 2001). 

 Uit de stad Groningen zijn daarnaast twee profane insig-

nes met seksuele voorstellingen bekend: een doedelzakspe-

ler met fallus en fles aan zijn voeten, gevonden aan het Kat-

tendiep, en een ‘gevleugeld fallusdier’ met een bel om zijn 

nek en een kroontje achter zijn achterlijf. Het eerste insigne 

wordt gedateerd in de tweede helft van de veertiende eeuw, 

het tweede in de vijftiende eeuw. 

 Wat er in de afgelopen eeuwen door preutsheid aan het 

oog is onttrokken of zelfs vernield, zullen we nooit te weten 

komen. 
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Een scabreuze 
sculptuur  
in Ten Boer
De oude kerken in Groningen zijn niet alleen heel 

1  (boven) Gehavende console met beeltenis van een exhibitionistische vrouw 

aan de kerk van Ten Boer. Foto: Martin Hillenga.

2  (onder) Noordzijde en voorgevel van de kerk van Ten Boer. De pijl geeft de 

plaats van de console aan, links naast de traptoren. Tekening door C.H. Peters, 

ca. 1900. Collectie RHC Groninger Archieven.

3  Tekeningen van exhibitionistische vrouw en man op de fries van 

de Marienkirche, Marienhafe.  Fragmenten van de sculpturen zijn 

daar tegenwoordig in het torenmuseum te zien.
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De eerste aanblik van de kerk van Saaxumhuizen 

doet niet vermoeden dat we hier te maken heb-

ben met een kerk van middeleeuwse oorsprong. 

De gestucte, negentiende-eeuwse buitenkant  

en het interieur verbergen het oorspronkelijke 

middeleeuwse metselwerk. Tijdens de recente 

restauratie van het gebouw moesten wegens  

de slechte technische staat daarvan de onderste 

twee meter van het stucwerk worden afgekapt 

om te worden vervangen. Het was een aange-

name verrassing toen daarbij verschillende 

bouwsporen in het oorspronkelijke metselwerk 

tevoorschijn kwamen. In sommige gevallen  

liepen deze bouwsporen naar boven door als 

oneffenheden in het pleisterwerk hogerop, dat 

niet hoefde te worden verwijderd. In een aantal 

gevallen is achter het secundaire metselwerk van 

de dichtzettingen zelf ook weer een pleisterlaag 

aangetroffen, wat erop wijst dat het hier om  

nissen, vensteropeningen of toegangsdeuren 

moest gaan. 

Noordgevel
Ter hoogte van de zuilen onder de orgelgalerij, die in 1849 is 

geplaatst, bevinden zich in de noordmuur sporen van een 

dichtgezette doorgang. Het gaat hier om de oorspronkelijke 

vrouweningang. Aan de bovenzijde zit in het muurwerk nog 

een eikenhouten balk – voorzien van resten van een blauwe 

afwerking – die waarschijnlijk als bovendorpel heeft gediend. 

Bij de overgang van het kerkschip naar het oorspronkelijke 

koor zijn sporen gevonden van een betrekkelijk lage koor-

afscheiding. Een horizontale inkassing doet vermoeden dat 

aan de schipzijde hieraan een zitting was bevestigd met 

daarvoor weer een schot.

 Links van deze afscheiding zijn de sporen gevonden van 

een grote nis met aan de bovenzijde een boogvormige afslui-

ting. Op korte afstand boven de vloer was links van deze nis 

Christiaan Velvis

Bouwsporen in de kerk  
van Saaxumhuizen

1  (boven) Exterieur van de kerk van Saaxumhuizen. Foto: Regnerus Steensma.

2  (onder) Interieur van de kerk van Saaxumhuizen, na restauratie. Foto: 

Regnerus Steensma.

3  Noordgevel, bouwsporen achter de tijdelijk verwijderde herenbank. In het midden de inkassing van de koorafscheiding, waaraan een zitting was 

bevestigd. Ervoor was een schot in de muur verankerd. Rechts van de sporen van de koorafscheiding is de in marmerimitatie geschilderde lambrise-

ring zichtbaar. Foto: documentatie SOGK.

4  (boven) Zuidgevel ter hoogte van het koor. Links het restant   

van een hagioscoop, rechts de sporen van een vroegere venster-

opening. Foto: documentatie SOGK.

5  (onder) Zuidgevel, buitenzijde. Bij de gedeeltelijke ontpleistering 

tijdens herstelwerkzaamheden in 2000 was ook hier de hagioscoop  

tijdelijk zichtbaar. Foto: documentatie SOGK.

6  Noordwesthoek. Aanzet van verdwenen gewelf en hersteld bin-

nenmuurwerk. Foto: Jacob Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.
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een veel kleinere en diepe rechthoekige nis aangebracht. Op-

vallend zijn de sporen van drie kleine rechthoekige nissen in 

het koorgedeelte. Deze hebben in de katholieke eredienst 

waarschijnlijk een liturgische functie gehad. Bij het derde 

raam vanaf het westen zijn de sporen te zien van een ouder 

venster dat meer naar het westen en hoger heeft gezeten dan 

het bestaande raam. Bij het tegenoverliggende raam in de 

zuidgevel zijn precies dezelfde sporen van een ouder venster 

gevonden. Verder naar de westzijde zijn ter hoogte van de  

orgelgalerij de muraalbogen teruggevonden van een gemet-

seld gewelf. Deze verstoort de muraalboog, wat erop wijst 

dat dit raam later is aangebracht.

Oostgevel
In de oostgevel zijn twee opvallende bouwsporen aangetrof-

fen. Als eerste is dat het dichtgezette venster achter de preek-

stoel. Dit zal dichtgemetseld zijn toen hier in 1829 de preek-

stoel werd geplaatst. Achter de toemetseling bevindt zich 

een holle ruimte waarin nog duidelijk de contouren van het 

raam zichtbaar zijn. Onder het dichtgezette venster zijn de 

restanten tevoorschijn gekomen van een eerdere vensterope-

ning – deze had andere afmetingen. Onder het dichtgezette 

venster zijn de restanten van een brede en diepe nis terugge-

vonden.

Zuidgevel
In het koor bevindt zich tegen de oostgevel een dichtgezette 

rondboognis die bij uitwendige ontpleisteringen tijdens eer-

dere restauraties ook al aan de buitenzijde te zien is geweest. 

Vermoedelijk gaat het hier om een hagioscoop, een klein  

venster waardoor men van buitenaf op het altaar in het koor 

kon kijken. Bij het eerste raam vanuit de oostgevel zijn de 

sporen te zien van een ouder venster dat meer naar het wes-

ten en lager heeft gezeten dan het bestaande raam.

 Bij de overgang van het koor naar het schip zijn, net als 

aan de noordgevel, sporen gevonden van dezelfde vermoe-

delijke koorafscheiding. Uit de aansluiting van het pleister-

werk met de geschilderde lambrisering op dit verdwenen hek 

valt af te leiden dat deze afwerklaag in samenhang met de 

koorafscheiding zal zijn aangebracht, en dat waarschijnlijk 

eerst na de ingebruikneming van de kerk voor de protestant-

se eredienst, dus op zijn vroegst rond 1600. Rechts naast de 

inkassing van het koorhek bevinden zich de sporen van res-

pectievelijk een klein venster, een trapopgang naar een eer-

dere preekstoel en daarnaast een nis. Ter plaatse van de spo-

ren van deze preekstoel zijn twee verticale gleuven in het 

muurwerk gehakt en blijkt het metselwerk gedeeltelijk hol te 

zijn. Dit is een aanwijzing dat ook deze vroegere kansel eerst 

aanzienlijk veel later zal zijn aangebracht, waarschijnlijk pas 

na de Reformatie. In deze kleine nis rechts naast de oorspron-

kelijke plaats van de preekstoel is een sjabloonbeschildering 

aangetroffen met een motief van afwisselend zwart en rode 

bloemen. Deze decoratie is waarschijnlijk in de vroege zes-

tiende eeuw aangebracht. Ter hoogte van de zuilen onder de 

orgelgalerij bevinden zich sporen van een dichtgezette door-

gang; dit zal de mannendeur zijn geweest. Gezien de flauwe 

boogafsluiting lijkt deze ingang eerst in de vijftiende eeuw 

deze vorm te hebben gekregen.

 Bij het derde raam vanuit de westgevel zijn, net als aan de 

noordgevel, de sporen te zien van een ouder venster dat meer 

westelijk en hoger heeft gezeten dan het bestaande raam. 

Ook zijn, net als in de noordgevel, de muraalborgen terugge-

vonden van een gemetseld kruisgewelf. Verder is in de zuid-

gevel een aantal dichtgezette kortelingsgaten (steigergaten) 

te zien. 

Westgevel
In het kader van de meest recente restauratie is ook de west-

gevel boven de orgelgalerij geheel ontpleisterd, evenals de 

delen van de noord- en zuidgevel ter hoogte van de orgel-

galerij. In dit metselwerk zijn de muraalborgen teruggevon-

den van een gemetseld gewelf. In de hoeken is nogal wat 

metselwerk in een vroeg stadium hersteld. Waarschijnlijk zijn 

de buitenmuren onder het gewicht van het gewelf naar buiten 

gaan wijken, waardoor dat gewelf uiteindelijk niet gehand-

haafd kon worden. Na de sloop van het gewelf moest het aan-

sluitende binnenmuurwerk hersteld worden. In de westgevel 

zijn verder de restanten te zien van een venster dat waar-

schijnlijk is dichtgezet toen in 1858 de toren hier tegenaan is 

gebouwd – voordien had de kerk een losstaande klokken-

toren. Gezien de excentrische plaatsing van dit venster valt 

aan te nemen dat achter de balgenkamer, waar het pleister-

werk niet is weggehaald, de sporen van een tweede venster 

schuilgaan.

11  Zuidgevel. Dichtgezette nis met een sjabloondecoratie van zwarte en – nauwelijks zichtbaar – rode bloemen op wit pleisterwerk.  

Foto: Jacob Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.

8  (boven) Zuidgevel. Op verschillende plaatsen in de kerk is de 

geschilderde lambrisering in marmerimitatie teruggevonden.  

Op de foto zijn twee lagen marmerimitatie zichtbaar. Foto: Jacob 

Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.

9  (onder) Zuidgevel. Nadat de manneningang was dichtgemetseld, 

is deze bepleisterd. Gezien de verschillende op elkaar liggende 

pleisterlagen moet dit al in een vrij vroeg stadium zijn gebeurd. 

Foto: Jacob Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.

10  Zuidgevel. De muurvulling die de geschilderde lambrisering 

draagt, was strak tegen de koorafscheiding aangezet. Bij A is een 

houten klos in het muurwerk opgenomen als bevestigingspunt voor 

de koorafscheiding. Bij B blauwgesmoorde estrikken als vulwerk. 

Bij C de aanzet van het pleisterwerk bij de koorafscheiding. Foto: 

Jacob Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.

7  Zuidgevel. In de dichtgezette vrouweningang is de bovendorpel 

van eikenhout nog aanwezig. Opvallend zijn de resten van een 

blauwe afwerking op het hout. Tijdens reparaties aan de buitenzij-

de in 2000 is aan de buitenzijde ook een deel van deze bovendor-

pel waargenomen. Foto: Jacob Schiphof, Schiphof Bouwhistorie.
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Geschilderde lambrisering
In het gehele koorgedeelte en op de zuidgevel is een lage ge-

schilderde lambrisering aangetroffen, bestaande uit een 

marmerimitatie met daarboven een geschilderde bies. In 

deze lambrisering zijn duidelijk twee lagen van marmer-

imitatie herkenbaar. Bij de onderste laag zijn de aders duide-

lijk scherper en hoekiger aangebracht en is de bies breder 

met een versiering in een iets lichtere kleur. Van de bovenste 

laag marmerimitatie zijn de aders vloeiender en speelser en 

is de bies simpeler. Waarschijnlijk heeft de noordgevel een-

zelfde geschilderde lambrisering gehad. Hierboven is al vast-

gesteld dat uit de omstandigheid dat de ondergrond van de 

lambrisering tegen de koorafscheiding was aangebracht, valt 

af te leiden dat beide in samenhang zijn ontstaan, waar-

schijnlijk kort na de Reformatie. Wanneer precies de lambri-

sering met een tweede laag is vernieuwd, valt niet goed uit  

te maken.

Conclusie
Uit de vele bouwsporen die in de kerk van Saaxumhuizen zijn 

aangetroffen, kunnen in elk geval drie opeenvolgende fasen 

afgelezen worden.

 Eerste fase: katholieke periode (voor 1594): zaalkerk van 

drie traveeën met gemetselde gewelven, in het koorgedeelte 

nissen voor liturgisch gebruik.

 Tweede fase: protestantse periode I (ca. 1600 tot begin ne-

gentiende eeuw): de gewelven vervangen door een houten 

zoldering, waarschijnlijk in samenhang met het aanbrengen 

van grotere vensters, het koorgedeelte afgesloten door een 

lage afscheiding, de preekstoel aan de zuidzijde, de liturgi-

sche nissen uit de katholieke periode dichtgezet, de gehele 

kerk voorzien van een geschilderde lambrisering. Mogelijk 

zijn toen ook de noord- en zuidingang van de westelijke  

travee dichtgezet.

 Derde fase: protestantse periode II (vanaf 1829): preek-

stoel tegen de oostgevel, herenbanken aan weerszijden daar-

van in het koor, alsmede verwijdering van de koorafschei-

ding.

Alle bouwsporen zijn tijdens de werkzaamheden uitgebreid 

opgemeten en gedocumenteerd. Na de restauratie zijn de 

bouwsporen weer achter het herstelde pleisterwerk verdwe-

nen. Ze zijn daardoor nu niet meer in de kerk zichtbaar.

Christiaan Velvis (velvis@groningerkerken.nl) studeerde 

Bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hoge-

school van Utrecht en Bouwkunde aan de Hanzehogeschool 

te Groningen. Hij is werkzaam als bouwkundige bij de Stich-

ting Oude Groninger Kerken.

De viering van het avondmaal in 
Groninger kerken 
In 24 kerken in Groningen bevindt zich een vaste avond-  

maalsinrichting in het koor.1 De provincie Groningen vormt 

daarmee een uitzondering in Nederland: elders komt dit ver-

schijnsel ook voor, maar op een veel geringere schaal. In zijn 

artikel van 2004 opperde Steensma verschillende redenen 

voor deze afwijkende situatie in Groningen, waaronder de na-

bijheid van het lutherse Oostfriesland, waar het altaar in het 

koor meestal was blijven staan, of beïnvloeding door de cal-

vinistische Grote Kerk van Emden (ook in Oostfriesland), waar 

het avondmaal eveneens in het koor werd gevierd. In beide 

gevallen betekent dit dat de achtergrond van de vaste avond-

maalsinrichtingen in het koor van de Groninger kerken in 

Oostfriesland gezocht moet worden. 

Uitzonderlijke Groningse situatie
Uit een onderzoek van Steensma naar het gebruik van Neder-

lands hervormde kerken in de provincie Groningen uit 1972 

bleek dat het aantal kerken waarvan het koor met vast avond-

maalmeubilair was ingericht oorspronkelijk nog groter was.2 

In het vervolg van dit artikel zal deze situatie als ‘avond-

maalskoor’ worden aangeduid. In negen kerken werd de 

avondmaalsinrichting in de twintigste eeuw opgeruimd. Uit 

de koren van de stad-Groningse Martini- en Der Aakerk waren 

de avondmaalsmeubels in de achttiende eeuw al verwijderd. 

Voor nog eens twee koren gold dat ze naast avondmaalsruim-

te ook als consistorie werden gebruikt, en om die reden zijn 

deze niet meegenomen in de telling. In totaal is dus van 37 

Groningse koren bekend dat ze als vaste avondmaalsruimten 

in gebruik zijn of waren. 

 In 2001 studeerde ik aan de Groningse universiteit af in de 

theologie op een onderzoek naar de betekenis van het koor-

hek in relatie tot het avondmaal. In de rest van Nederland 

kwam ik 28 kerken op het spoor waar na de Reformatie het 

avondmaal in het koor werd gevierd.1 Dat betekent dat de 

avondmaalskoren in de provincie Groningen de som van voor-

beelden in de andere provincies ruimschoots overtreft. Daar-

bij komt dat de meeste avondmaalskoren buiten Groningen in 

de loop van de tijd een andere bestemming hebben gekre-

gen, terwijl in Groningen 24 vaste inrichtingen tot op heden 

in het koor bewaard zijn gebleven. 

Oostfriese invloeden op de 
inrichting van Groninger kerken
Voor de Reformatie was het koor de belangrijkste ruimte in de kerk. Hier stond het hoofdaltaar,  

waarbij de hoogmis werd opgedragen. Toen calvinisten de kerken overnamen, werd de preekstoel  

in het schip het centrum van de eredienst. In veel Groninger kerken behield het koor wel een aparte  

status, met een min of meer aanwijsbare koorafscheiding en een vaste avondmaalsopstelling. 

1 R. Steensma, 'De viering van het avondmaal in Groninger kerken - Ritueel en ruimte', Groninger kerken 21 (2004) 101-107.
2 R. Steensma, Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen (Groningen 1974).

12  (boven) Opmetingstekening van het oostelijk gedeelte van de 

noordgevel, met de bouwsporen van de koorafscheiding. Tekening: 

O.V.T. architecten.

13  (midden) Opmetingstekening van het oostelijk gedeelte van de 

zuidgevel met de bouwsporen van een hagioscoop en een dichtge-

zet venster. Tekening: O.V.T. architecten.

14  (onder) Opmetingstekening van het westelijk gedeelte van de 

zuidgevel met de latere korfbogige afsluiting van de manneningang 

en een gewelfaanzet. Tekening: O.V.T. architecten.

1  Avondmaalsopstelling in de kerk van Noordwolde. Anne Baljeu
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Groninger avondmaalskoren
Bij een avondmaalskoor is de koorruimte gedurende het hele 

jaar ingericht met tafels en banken ten behoeve van de avond-

maalsviering. Het gaat vaak om zware tafels en moeilijk te 

verplaatsen banken, zoals banken die aan lambriseringen 

bevestigd zijn. Ter illustratie kan gewezen worden op drie ken- 

merkende voorbeelden uit verschillende ontstaansperioden. 

 In Noordwolde is het koor ingericht met een avondmaal-

sensemble uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De 

opstelling bestaat uit muurbanken, losse banken en een mo-

numentale bolpoottafel uit het midden van de zeventiende 

eeuw. De muurbanken zijn tegen de  lambrisering langs de 

noord-, oost- en zuidmuur van het koor aangebracht. Aan 

weerszijden van de bolpoottafel kan het blad worden uitge-

schoven, waarmee deze een groot deel van de koorbreedte  

in beslag neemt. Het koor wordt van het schip gescheiden 

door een laag houten hek. Wanneer dit hek gesloten is, is 

vanuit het schip niet te zien wat er in het koor staat. Het hek 

is voorzien van decoratief snijwerk en beslaat de gehele 

breedte van de kerk. Het dateert uit het midden of de tweede 

helft van de zeventiende eeuw.2

 In Zandeweer staat in het koor een avondmaalstafel uit 

1758, die versierd is met snijwerk in rococostijl. De tafel heeft 

een marmeren blad en bestaat uit massief eikenhout, wat de 

tafel tot een zwaargewicht maakt. De koormuur is voorzien 

van een houten lambrisering die enkel onderbroken wordt 

door een deur aan de oostkant, de adelspoort. Aan deze lam-

brisering zijn muurbanken bevestigd. De koorgrens wordt ge-

markeerd door het verhoogde achterschot van twee fraai ver-

sierde herenbanken uit 1679. Tussen beide banken bevinden 

zich twee traptreden die de doorgang van koor naar schip 

mogelijk maken. 

 In Middelstum wordt het koor van de rest van de kerk af-

gescheiden door een herenbank uit 1704 (tegenwoordig is 

deze bank op wielen verplaatsbaar en staat hij doorgaans in 

het zuidtransept). Links en rechts bevinden zich smalle  

deuren, die samen met hun tegenstukken aan de noord- en 

zuidwand van het koor toegang geven tot het koor. In geslo-

ten toestand wordt de avondmaalsinrichting in het koor dus 

geheel aan het zicht onttrokken. De avondmaalstafel heeft 

een marmeren tafelblad en een fraai gesneden houten onder-

stel. Hij dateert vermoedelijk uit het begin of midden van de 

achttiende eeuw.3 Aan weerszijden van deze centrale tafel  

is een houten stellage aangebracht waarop in u-vorm een-

voudigere houten tafels en banken uit het eind van de acht-

tiende eeuw zijn opgesteld. 

De Reformatie in Oostfriesland en 
Groningen
Hoewel Groningen en Oostfriesland aan elkaar grenzen, ver-

liep de Reformatie in beide gebieden op sterk uiteenlopende 

wijze. Terwijl de opvattingen van Luther in Oostfriesland al in 

de jaren twintig van de zestiende eeuw brede ingang vonden, 

kwam de definitieve overgang naar de Reformatie in Gro-

ningen pas met de Reductie in 1594. Hiervoor hadden echter 

al vele Groningers affiniteit met het protestantse gedachte-

goed. Om te ontkomen aan de Spaanse overheersing, die  

alleen de katholieke religie tolereerde, waren velen van hen 

naar Oostfriesland gevlucht. Daar konden ze hun reformatori-

sche geloofsopvattingen uitdragen en kwamen ze in contact 

met de protestantse geloofspraktijk. De geloofsvluchtelingen 

werden er in religieus opzicht gevormd en hun Nederduits 

gereformeerde geloof kreeg er geleidelijk aan gestalte. De 

ervaringen die ze daar opdeden, bijvoorbeeld op het gebied 

van het vieren van het avondmaal, namen ze na de Reductie 

mee terug naar Groningen. 

 De Reformatie in Groningen vond haar oorsprong in de  

stad Emden. De Grote Kerk aldaar wordt daarom ook wel ‘de 

moederkerk van de Groningse gemeente’ genoemd.4 Menso 

Alting, predikant in de Emder Grote Kerk, ging niet alleen voor 

in de eerste gereformeerde kerkdienst die werd gehouden in 

de Groninger Martinikerk, maar stelde ook de kerkorde en de 

stadsjurisdicties voor Groningen op. In artikel 36 wordt met 

betrekking tot het avondmaal het volgende bepaald:  

‘Unde wan dat aventmael tho Groningen am eerstenmael  

uitgedeelt sal worden, syen wy het voor goet aan, dat alle die 

Olden, die to Embden unde elders dat aventmael gebruickt 

hebben, unde nu door Gods genade to Groningen daer toe 

gaen werden, alle tho samen komen, (...)’.5 

Dat betekent dat de Groningse protestanten de avondmaals-

gebruiken zoals ze die in Emden geleerd en uitgevoerd had-

den, in hun eigen kerken konden invoeren. 

Oostfriese avondmaalskoren
In de Grote Kerk van Emden werd het avondmaal in een af-

gesloten koor gevierd. Deze inrichting ging verloren bij bom-

bardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar op grond 

van historische beschrijvingen is het toch mogelijk hiervan 

een beeld te vormen.6 Het koor was afgesloten door een hou-

ten tribune waarin de Oostfriese gravin Anna van Oldenburg 

(1501-1575) in 1565 een vorstenzetel had laten aanbrengen. In 

een inventaris wordt melding gemaakt van een groot paneel 

met Bijbelteksten, dat waarschijnlijk was ontstaan aan het 

einde van de zestiende eeuw. Dietrich Diederichs-Gottschalk, 

die onderzoek deed naar tekstborden in de Oostfriese ker-

ken, vermoedt dat het om een avondmaalsbord gaat dat in 

het koor was opgehangen. Onbekend is welke Bijbelpassa-

ges erop geschreven stonden. In het koor stonden ook zit-

banken, die bestemd waren voor de viering van het avond-

maal. 

 Ook elders in Oostfriesland vinden we avondmaalskoren 

in calvinistische kerken. In Hinte werd in 1616 een houten 

lambrisering tegen de koormuur aangebracht. Hieraan zijn 

muurbanken bevestigd, waarboven op een tekstfries passa-

ges uit 1 Cor. 11:26 en Psalm 116:12-13 zijn geschreven. De 

eerste betreft de avondmaalstekst die gebruikt werd in het 

formulier van de Nederduits Gereformeerde Kerk en de twee-

de betreft een psalm die ook tijdens avondmaalsdiensten  

in de Groninger Martinikerk werd gezongen.7 Tot de koor-

inrichting behoort voorts een monumentale avondmaalstafel 

in renaissancestijl uit het begin van de zeventiende eeuw. 

Het avondmaalskoor van Hinte wordt van het schip afgeslo-

ten door een koorhek uit de achttiende eeuw. 

 Het koor van de Ludgerikerk in Norden wordt van het schip 

gescheiden door een houten tribune. In het koor staat een 

houten avondmaalstafel die aan de onderkant dicht is, waar-

achter zich een opbouw bevindt die bestaat uit een zitbank 

en een schrifttriptiek met verschillende avondmaalsteksten: 

de Tien Geboden, I Cor. 11:23b-25, I Cor. 10:15-17 en enkele 

verwijzingen naar evangelieteksten die verhalen over het 

laatste avondmaal: ‘MAT. 26’, ‘MAR. 14’ en ‘LUC. 22’. Triptiek, 

tafel en zetel vormen een monumentaal ensemble in renais-

sancestijl, dat waarschijnlijk in 1577 werd opgericht.8 De  

middeleeuwse koorbanken aan weerszijden in het koor  

werden in de jaren tachtig van de zestiende eeuw als avond-

maalsbanken in gebruik genomen. Dit betrof een vergelijk-

baar bankenplan als in het koor van de Emder Grote Kerk had 

gestaan. 

Lutherse invloed op het Oostfriese  
calvinisme
In Oostfriesland was in de tweede helft van de zestiende 

eeuw een merkwaardige situatie ontstaan. In de jaren twintig 

was het gebied overwegend luthers geworden. Maar, door 

toedoen van de calvijnsgezinde gravin Anna van Oldenburg - 

zij regeerde van 1540 tot 1561 - en door de toestroom van  

5 J. de Haan, ‘Avondmaalstafels in Groninger kerken’, Groninger 
kerken 21 (2004) 111-121, aldaar 117.

6 W.K. van der Veen, ‘Avondmaalsviering in vroegere tijd in 
Groningen’, Groninger kerkblad mei/juni 1976, 24.

7 J.R. Luth, 'Daer wert om 't seerste uytgekreten...' : bijdragen tot een 
geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse 
Gereformeerde Protestantisme ±1550-±1852 (Kampen 1986) 78.

8 D. Diederichs-Gottschalk geeft aan de hand van historische 
geschriften een beschrijving van het koor in de Grote Kerk te 
Emden, zie D. Diederichs-Gottschalk, Die protestantischen 
Schriftaltäre des 16. und 17. Jahrhunderts in Nordwestdeutschland 
(Regensburg 2005) 55-56. De informatie in deze alinea heb ik 
hieraan ontleend.

3 A. Baljeu, Afscheiden en onderscheiden in de Nederduits Gereformeerde Kerk. De Nederduits gereformeerde avondmaalstheologie achter het 
gebruik van het koorhek in de zestiende en zeventiende eeuw. Niet gepubliceerde scriptie, RuG (in hoofdstuk 3.1 en 3.2 wordt uitvoerig inge-
gaan op deze 28 buiten-Groningse avondmaalskoren). 

4 R. Steensma, ‘Groninger koorhekken’, Groninger Kerken 26 (2009) 68-73, aldaar 71.

2  Avondmaalsopstelling in de kerk van Zandeweer. 3  Avondmaalsopstelling in de kerk van Middelstum.

4  Koor van de kerk van Hinte.

5  Koor van de Ludgerikerk van Norden.
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Nederlandse vluchtelingen kreeg in de tweede helft van de 

zestiende eeuw ook het calvinisme een sterke impuls. Door 

de samenkomst van deze beide geloofsgroepen was er spra-

ke van rivaliteit, maar ook van beïnvloeding. Dit laatste is 

goed te zien aan het avondmaalskoren in de Ludgerikerk te 

Norden en de calvinistische kerk te Canum9. De avondmaals-

tafels in beide kerken, die dateren van respectievelijk 1577  

en 1584, zijn van onderen gesloten, op de wijze van een  

houten kist. Ze sluiten in hun vormgeving daardoor aan bij de 

stenen altaren die in de lutherse kerken in het koor stonden. 

Andersom heeft het calvinisme ook zijn weerslag gehad op 

de lutherse kerkinterieurs van Oostfriesland. Zo zijn verschei-

dene lutherse kerken in dit gebied in het bezit van teksttrip-

tieken, een calvinistische gewoonte die elders in Luthers 

Duitsland nauwelijks voorkwam.10 

 In Norden en Canum staat achter de ‘avondmaalskist’ een 

driezitsbank. Deze zetels stammen uit dezelfde periode als 

de avondmaalstafels en vormen ook in stilistisch opzicht een 

eenheid mee. Ze roepen associaties op met priesterzetels, 

zoals die in het koor van veel middeleeuwse kerken stonden. 

Lutheranen namen geen aanstoot aan deze zetels, en daar-

door bleef een aantal voorbeelden in lutherse kerken be-

waard. In Hage bevindt zich in de lutherse kerk bijvoorbeeld 

een voorreformatorische priesterzetel.11 Voor calvinisten in 

het overwegend lutherse Oostfriesland moet een dergelijke 

zetel daardoor geen vreemd verschijnsel geweest zijn. Bo-

vendien maakte deze geen inbreuk op hun geloofsovertui-

gingen en kwam de bank van pas bij het uitreiken van het 

avondmaal: vanaf de zetel achter de ‘avondmaalskist’ leidde 

de predikant de viering, geflankeerd door twee diakenen. In 

veel lutherse kerken waren middeleeuwse altaren en pries-

terzetels gehandhaafd. Door lutherse invloeden op het calvi-

nisme in het gemengde religieuze landschap van Oostfries-

land verschenen aangepaste versies van deze meubels ook 

in calvinistische interieurs.

Oostfriese invloed in Groningen
Waarschijnlijk is het gebruik van het koor als vaste avond-

maalsruimte bij calvinisten op dezelfde manier in zwang ge-

raakt. Net als bij katholieken en lutheranen, behield men hier 

de functie van het koor als ruimte voor de eucharistieviering, 

die nu avondmaal werd genoemd. Zoals het altaar een vaste 

plek had in de katholieke en lutherse koorruimte, kreeg de 

avondmaalsopstelling een vaste plek in menig calvinistisch 

koor. In Canum en Norden lijkt deze opstelling zelfs in zijn 

vorm sterk op katholiek koormeubilair, dat door lutheranen 

doorgaans in de van de katholieken overgenomen kerken 

werd gehandhaafd. Door de interactie met calvinisten namen 

deze laatsten bij het inrichten van door hun toegeëigende 

kerken deze vormen en gebruiken over: de dienst wordt wel-

iswaar vanaf de kansel in het schip geleid, maar het koor  

behoudt zijn aparte status ten behoeve van de avondmaals-

viering.

 Dit is de situatie in Oostfriesland geweest die Groningers 

voor aanvang van de Reformatie ervaren hebben. Ook andere 

Nederlanders zochten hun toevlucht in Oostfriesland, maar 

zij konden al in de jaren zeventig van de zestiende eeuw te-

rugkeren, toen de Reformatie in de overige delen van Neder-

land werd doorgevoerd. De Groningers moesten echter tot 

1594 wachten, waardoor zij langer aan de invloed van de 

Oostfriese avondmaalsgebruiken onderhevig waren. Toen zij 

terugkeerden naar hun eigen gebieden, wisten zij niet beter 

dan dat het avondmaal in het koor gevierd werd en daarvoor 

een vaste opstelling werd gebruikt. Dit werd door Menso  

Alting in de kerkorde van 1594 zelfs expliciet aangemoedigd. 

Anne Baljeu MA, annebaljeu@gmail.com, 06-18113251, stu-

deerde in 2011 af in de theologie aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen op een onderzoek naar de liturgische betekenis van 

koorhekken. Haar interesse gaat uit naar protestantse kerk-

interieurs en momenteel is zij werkzaam als projectmede-

werker bij de Stichting Oude Groninger Kerken. 

Foto’s: Regnerus Steensma, tenzij anders vermeld.

9 Van der Veen, ‘Het koor’, 25.
10 Diederichs-Gottschalk, Die protestantischen Schriftaltäre, 41-42 en 48-49.
11 Tegenwoordig is de Ludgerikerk luthers. Maar in de zestiende eeuw maakten wisselend calvinisten en lutheranen er de dienst uit. Het 

avondmaalsmeubilair stamt uit een calvinistische periode.
12 Voor een overzicht van teksttriptieken verwijs ik eveneens naar het boek van Diederichs-Gottschalk. 
13 A. Baljeu en J.E.A. Kroesen, Der Groninger Abendmahlschor und seine Beziehungen zu Ostfriesland (te verschijnen in 2012).

Het Wildervankster Participanten Verlaat ontstond in de  

zeventiende eeuw als vereniging van veeneigenaren. Van de 

inkomsten die het verwierf door het leggen van omslagen op 

veenpercelen en het heffen van verlaatsgelden (verlaat = 

sluis), werden werken van algemeen belang bekostigd. Dit 

betrof allereerst de behartiging van de belangen van de turf- 

en scheepvaart op het Oosterdiep. De walbeschoeiing moest 

worden onderhouden, evenals de bruggen en sluizen. De op-

brengsten van de tol waren zo overvloedig, dat er na verloop 

van tijd meer openbare werken mee werden bekostigd, zoals 

de aanleg en het onderhoud van lanen, voetpaden en straat-

verlichting. Ook werden de Wildervankster schoolmeesters 

en de koster uit de verlaatskas betaald. De participanten ver-

vulden zo de rol van gemeentebestuur avant la lettre.

 Het dagelijks bestuur van het Wildervankster Participan-

ten Verlaat werd gevormd door twee dijkrichters, gekozen uit 

de verenigde veengenoten. Zij waren twee jaar in functie: 

jaarlijks trad één van hen af, waarna de ‘continuerende dijk-

richter’ nog een jaar het ambt bekleedde. 

 Middelpunt van de organisatie was het Verlaatshuis bij het 

Midden Verlaat, op de grens tussen Wildervank en Veendam. 

Dit werd jaarlijks verhuurd aan de hoogste bieder. Deze werd 

dan de verlaatsmeester, die moest zorgen voor de admini-

stratie van de sluisgelden die de passerende turfschippers 

betaalden. Ook verzorgde hij de Participanten als die in het 

pand vergaderden. Inkomsten verwierf de verlaatsmeester – 

veelal een bakker of kastelein – door schippers van een natje 

en droogje te voorzien, als zij in het verlaatshuis wachtten tot 

hun schip was geschut.

Kerk
Vanouds waren de participanten betrokken bij de kerk van 

Wildervank, die op kosten van de veengenoten werd ge-

bouwd. In 1687 werd het gebouw voltooid. De eerste steen-

Martin Hillenga

Toren van turf
Een bijzonder opschrift in de kerk van Wildervank

Boven de noorderingang van de voormalige hervormde kerk in Wildervank hangt een uurwerk  

met het opschrift ‘toren, uurwerk en klok. daargesteld in mdcccxxxv. bekostigd uit de  

wildervankster vallaatskas. tengevolg de resolutie van participanten van den 4 maart 

1835.’ De klok, teruggevonden achter het orgel bij een restauratie in 1959, herinnert sindsdien  

weer zowel aan de wordingsgeschiedenis van het gebouw als aan een bijzonder instituut dat  

van grote betekenis was voor dorp en kerk.

1  Exterieur van de kerk van Wildervank vanuit het oosten. Foto: Regnerus Steensma.

6  Koor van de kerk van Canum. Afbeelding uit: D. Diederichs-Gottschalk,  

Die protestantische Schriftaltäre, 365.
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zou al in 1659 zijn gelegd door vervener Adriaan Geerts Wil-

dervanck. De participanten droegen als collatoren zorg voor 

de benoeming van predikanten. 

 De eerste, eenvoudige kerk bestond uit een eenbeukige 

ruimte. De ingang werd gevormd door een toren van drie ver-

diepingen, die echter niet boven de kerk uitstak. In de boven-

ste verdieping was een klokkenstoel. In 1697 werd door de 

Participanten betaald voor ‘hout voor de kercktoren, daer de 

klock aenhangt.’ Een voorstelling van de oude kerk is te  

vinden op het middenpaneel van de preekstoel, in of kort na 

1705 vervaardigd naar een ontwerp van Allert Meijer en met 

snijwerk van Jan de Rijk.

 Toen in 1771 onderhoudswerkzaamheden aan de kerk no-

dig waren, werden door de Participanten voor elk schip met 

zand dat de sluizen passeerde zes stuivers extra passage-

geld geëist ‘ten voordele van de kerke’. Ook de uitbreiding 

van de kerk in 1777 gebeurde voor rekening van de Partici-

panten. Zij zorgden ook voor toezicht op het werk en dat ‘de 

materialen zo veel geschieden kan, aan de minst eijschende 

worden uijtbesteet, ook de arbeidsloonen bij articulen, of  

in het geheel.’ Bij deze verbouwing werd het kerkgebouw ver-

groot met drie traveeën naar het noorden. Het interieur werd 

verrijkt met onder andere een ‘nieuwe Bank agter in de 

nieuws gebouwde kerk, voor kerkvoogden en Dijkrigters.’

 In 1835 vonden de werkzaamheden plaats waarvan in de 

inleiding sprake is. Op de lage toren werd een achtkantig  

opzetstuk geplaatst met daarop een open houten lantaarn  

bekroond door peervormige spits. Hierin kwamen een uur-

werk en een klok, gegoten door A.H. van Bergen in Heiliger-

lee. Door de kerkvoogden werden de participanten van harte 

bedankt ‘voor zulk een geschenk uit den kas onder uw be-

heer’. Daarbij werd tevens de deur open gehouden voor nieu-

we verzoeken om bijdragen. De dankbrief van 3 november 

1835 besluit met ‘Tevens geene twijffelingen overlatende, dat 

van den kant van U Weledelen in den toekomst, alle pogingen 

met ons, tot heil en welvaart dezer plaats zullen aangewend 

worden.’

 Een slotakkoord in de bouwgeschiedenis van de kerk was 

de aanbouw in 1857 van twee traveeën naar het zuiden, waar-

mee het gebouw zijn huidige kruisvorm kreeg. 

Besluit
Stichter Adriaan Geerts Wildervanck wordt op veel plaatsen 

in het dorp geëerd. Een eerste gedenkteken was de gevel-

steen in de oostwand van de kerk, aangebracht na de laatste 

uitbreiding van 1857, ‘tot eene nagedachtenis aan den eer-

sten aanlegger dezer aanzienlijke veenstreek, wiens naam  

in een enkele familie en in het bloeiende dorp Wildervank 

bewaard wordt.’ 

 De participanten, verantwoordelijk voor het reilen en zei-

len van de kerk in de eeuwen erna, worden bescheidener her-

dacht, enkel in de vorm van het genoemde uurwerk. Vanaf de 

tweede helft van de negentiende eeuw, toen de gemeente 

steeds meer algemene taken voor haar rekening nam, werd 

de organisatie steeds meer een ‘gewoon’ waterschap, sinds 

2000 onderdeel van het Waterschap Hunze en Aa. 
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5  Exterieur van de kerk van Wildervank, met de torenopbouw uit 1835, vanuit het westen. Foto: Regnerus Steensma.

3  Het Midden Verlaat met het Verlaatshuis. Foto: Regnerus Steensma.

2  Uurwerk met opschrift uit 1835. Foto: Harry Hartsema.

4  Afbeelding van de kerk van Wildervank op een zegel uit 1693. 

Collectie Martin Hillenga.

6  Gedenkteken voor vervener Adriaan Geerts Wildervanck, in 1857 

aangebracht in de oostgevel van de kerk. Foto: Regnerus Steensma
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Garsthuizen

Grafzerken
Bij zoekwerk op het kerkhof rondom de kerk van Garsthuizen 

werden twee oude grafstenen aangetroffen, althans gedeel-

ten daarvan, die nog niet elders werden vermeld. Men kan 

derhalve spreken van nieuwe oude grafstenen. De ene graf-

steen, een kleine hoofdsteen uit 1639, leverde alleen een 

raadsel op. De tekst op deze steen bleek hoogst incompleet 

en doordat de steen grotendeels was afgeschilferd viel de 

tekst ook niet meer compleet te maken. De tekst op deze 

steen luidt: 

	 [….]ke	Lambarts

	 [An]no	1639

Het is nog onduidelijk op wiens of wier graf de steen heeft 

gelegen.

De andere grafsteen, een hoofdsteen uit 1745, bleek welis-

waar incompleet, maar deze steen leverde enige nieuwe in-

formatie op.

 De tekst op deze grafsteen luidt: 

	 Anno	1745	den	25sten	Decembris,	

	 is	de	Eer	en	deugdzame	Iidje	Luirts	

	 Saaxuma,	de	Huisvrou	van	Lue	Derks

	 Huizinga,	woonagtig	tot	Sterten-

	 huisen	in	’t	Karshof,	in	den	Heere	[ge-]

	 rust,	in	’t	33ste	Iaar	haars	ou[derdoms].	
In het familieboek Huizinga vindt men Leue Derks, landbou-

wer op Karshof te Garsthuizen, en Idje Luirts, gehuwd in 1738. 

Van Idje Luirts wordt wel het sterfjaar 1745 genoemd, maar 

niet de sterfdatum 25 december. Als geboortejaar staat 1713 

vermeld1, wat gezien de sterfdatum en de leeftijd wel zal 

kloppen. Beiden waren van doopsgezinde afkomst. De boer-

derij Karshof viel oorspronkelijk onder Startenhuizen, maar 

na de opheffing van dat kerspel kwam het onder de klokslag 

van Garsthuizen.

(M.C. van Hoorn, Groningen)

Oostwold (Oldambt)

Klokken
Bij het doorlezen van oude Groninger kranten komt men wel 

eens opmerkelijke zaken tegen. Zo stuitte Willem G. Doorn-

bos op een vermelding van een buitengewoon oude toren-

klok, gedateerd op 1200, in een krantenbericht in de Provin-

ciale Groninger Courant van 9 februari 1858:

Men verzoekt ons het volgende te plaatsen: Onlangs is de 

firma A.H. van Bergen en Co., klokgieters en brandspuit-

fabrijkanten te Midwolda, door aankoop eene zeer merk-

waardige metalen torenklok.

Die klok is volgens een buitengewoon model gegoten en 

heeft een aanzienlijke zwaarte. Zij draagt geenerlei om-

schrift of versiering, gelijk wij die voor het eerst op klokken 

hebben aangebragt gezien van de elfde eeuw; echter on-

leesbaar. Een van de twaalfde eeuw bevindt zich te Oost-

wold, waarop een beeldenschrift is aangebragt, uitmaken-

de: Gegoten in de jare twaalf honderd.

De thans bedoelde klok is nog even goed als bij hare wor-

ding, en heeft onder op het uiteinde van den rand eene 

dikte van acht duim, (terwijl de tegenwoordige klokken 

scherp of spits zijn.) Zij heeft, naar evenredigheid van den 

diameter, die onder 7 plam2 2 dm., teekent, de buitenge-

wone lengte van 9 palm, 7 duim, bij eene zwaarte van 800 

halve nederl. ponden.

Volgens het model kan men opmaken, dat de klok gegoten 

moet zijn ongeveer in de vijfde eeuw, kort nadat in de vier-

de het gieten van klokken was uitgevonden door den bis-

schop Paulinus, te Nola, in Italië. Bijzonder is dus aan deze 

klok, behalve haar buitengewoon model en zwaarte, dat zij 

vrij zeker de oudste klok in verscheiden landen is. Of ook 

hare kwaliteit zich boven andere klokken onderscheidt zal 

later moeten blijken.

Het krantenbericht spreekt dus van een klok uit de vijfde 

eeuw met een diameter van 72 cm, 97 cm hoog en 400 kg 

zwaar. De herkomst van de klok wordt helaas niet genoemd, 

noch is bekend wat er vervolgens mee gebeurd is. Verder 

wordt melding gemaakt van een twaalfde-eeuwse klok in de 

kerk van Oostwold met het jaartal 1200. Dat is bijzonder  

genoeg om een nader onderzoek in te stellen. Uit het school-

meesterrapport, opgemaakt in 1828 door de schoolmeester 

van Oostwold, blijkt de bron voor deze uitzonderlijk vroege 

datering. Volgens dit rapport hing toen in de kerk een klok 

met het opschrift ‘O! rex glorie criste cvmmcc’. Blijkbaar heb-

ben de laatste letters ‘mcc’ tot de datering 1200 aanleiding 

gegeven. Pathuis en De Visser vonden in de dertiger jaren de 

klok terug in de school van Meerland, ten zuiden van Oost-

wold. Zij troffen daar een kleine klok met een doorsnede van 

49 cm met het opschrift ‘o rex glorie criste veni cum pace’3. 

Het jaartal 1200 komt dus voort uit een verlezing. De klok 

wordt door Pathuis en De Visser gedateerd in de 15de eeuw. 

Het betreft dus zeker niet ‘de oudste klok in verscheiden lan-

den’.

 De school van Meerland werd in de tachtiger jaren opgehe-

ven; de hele buurschap heeft het lot gedeeld van het overige 

middeleeuwse cultuurlandschap ten noorden van Winscho-

ten en Meerland is verwoest bij de aanleg van Blauwestad. 

De klok was in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en ge-

transporteerd via Steenwijk, waarna het spoor doodloopt. De 

klok komt echter wel voor op de lijst van teruggebrachte klok-

ken in de provincie Groningen4. Waar de klok zich nu bevindt, 

is mij nog onbekend.

Holwierde

Luidklok 
De oude luidklok van Holwierde van 1467 bevindt zich tegen-

woordig in het Klok & Peel Museum Asten (het vroegere Na-

tionaal Beiaard- en Natuurmuseum). Pathuis geeft een trans-

criptie van het randschrift dat begint met de tekst ‘dns pop-

tatus de emeda, iuratus uibol luirt ulben takens here tidi gnae 

ammo to eamsvert, reneko bentna’. Voor de tekst ‘here tidi 

gnae’ geeft hij als mogelijke oplossing ‘hereditarii gene-

rosae’, edele eigenerfden. De merkwaardige tekst gaf aan-

leiding tot een nadere bestudering. Dankzij informatie van 

Rainer Schütte, conservator van het museum, en fraaie foto’s 

van Jaap Pompstra konden de meeste raadsels rond het rand-

schrift worden opgelost. De tekst blijkt na betere bestudering 

te luiden:

  dns pop / tatus de / emeda cura / tus in hol / wirt / ylben 

ta / kens heri / tiddi giua / ammo to / ramsvert reneko 

bentisa /

De tekst ‘bentisa’ is vanwege ruimtegebrek boven de tekst-

band geplaatst. Tussen de verschillende tekstfragmenten 

De Navorscher
Al gaande wint hij krachten

‘Hoeveel aanteekeningen, op losse velletjes overgebragt, verdwijnen door schoonmaaksterhand of 

schuiven zich met koppigen zelfmoord tusschen geschriften, welker geringe waarde straks in den 

voddenbak eene plaats vindt!’  

Overwegingen als deze voerden in 1851 tot de oprichting van het tijdschrift De Navorscher, dat meer 

dan honderd jaar fungeerde als intermediair tussen degenen die zochten naar informatie en hen die 

daarover beschikten. Onze gelijknamige rubriek wil die verspreide waarnemingen bundelen en ruimte 

geven aan losse vragen.  

Hopelijk worden de lezers hierdoor aangespoord om nieuwe vondsten in en rond de Groninger kerken 

in het oog te houden en die te onzer kennis te brengen.

2  Grafzerk te Garsthuizen van Idje Luirts, 1745. Foto: M.C. van Hoorn, Groningen

1  Grafzerk te Garsthuizen van ...ke Lambarts, 1639. Foto: M.C. van Hoorn, Groningen

3  Fragment van het randschrift van de klok van Holwierde, 1467, met  

boven ‘[tak]ens d?eri / tiddi gwa’ en onder ‘[gehe]ten / dat kerspel’.  

Foto: Jaap Pompstra.

1 J. Huizinga, Stamboom of geslachtsregister der nakomelingen van 
Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen 1883), VI1.4 en VI.1.12. 
Over de genealogische achtergrond van Idje Luirts zal nader 
worden gepubliceerd in het jaarboek Gruoninga.

2 Lees: palm.

Redmer Alma
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zijn afbeeldingen geplaatst van tien apostelen. Het gieters-

merk (een klokje) geeft aan dat zij gegoten is door Henrick 

Kokenbacker, de gieter die ook de klok van Zandeweer ver-

vaardigd heeft.

 De tekst is nog niet in alle opzichten probleemloos te  

lezen. Probleem bij opschriften van een klok is dat de letters 

op andere wijze tot stand komen dan in een geschreven of  

ingebeitelde tekst. Het opschrift wordt gevormd door losse 

letters aan te brengen op de zogenaamde ‘valse klok’, die de 

vorm van de in brons te gieten klok weergeeft. Uit het op-

schrift van de klok van Holwierde blijkt dat Henrick Koken-

backer letters van enkele, iets verschillende lettertypes  

gebruikt heeft, waardoor de interpretatie van de letters niet 

in alle gevallen eenduidig is. Meer nog dan bij geschreven 

teksten moet de beschouwer zich afvragen wat de gieter be-

doeld heeft en hoe hij met de hem ter beschikking staande 

middelen is omgegaan. Letters kunnen immers vervormd, ge-

draaid of beschadigd zijn, al of niet met opzet. Met gotische 

letters kan men bijvoorbeeld uit twee losse i-tjes eenvoudig 

een n maken. Transcribeert men in zo’n geval een n of twee 

i’s? Met dat probleem worstelde Pathuis ook toen hij de tekst 

‘eamsvert’ las voor ‘ramsvert’. Is het een beschadigde letter r 

of een ten onrechte geplaatse letter e? In de klassieke papie-

ren paleografie spelen deze vragen niet, maar wie klok-

opschriften interpreteert, stuit hier wel op.

 Een aantal op de klok genoemde personen is uit andere 

bronnen bekend. Zo wordt de pastoor, Poptatus de Emeda 

(Popke van Emden) in de gewelfschildering uit 1463 in het 

koor van de kerk genoemd. Ylben Takens is ongetwijfeld iden-

tiek aan Ilben to Nansum, in 1469 wedman te Holwierde6 en 

via zijn zonen Take en Abele Ilbens stamvader van het in de 

17de eeuw uitgestorven adellijke geslacht To Nansum. Amme 

to Ramswert wordt in 1464 in een oorkonde genoemd7. De 

(onzekere) tekst ‘bentisa’ is wellicht op te lossen tot ‘Benti-

sama’. Een Reneko Bentisama is echter nog niet in andere 

bronnen aangetroffen.

 Samenvattend stel ik de volgende lezing van het rand-

schrift voor:

  Dominus Poptatus de Emeda, curatus in Holwirt, Ylben 

Takens, ‘deri tiddi gwa’, Ammo to Ramsvert, Reneko  

Bentisama[?].

De lezing van de tekst tussen aanhalingstekens vereist nog 

een creatieve oplossing. De hierboven aangehaalde oplos-

sing die Pathuis bood, valt alleen al af omdat hij slechts één d 

las, maar ook omdat het geen correct Latijn oplevert en niet 

aansluit op een aantal letters. De eerste gedachte zou kun-

nen zijn aan een verbastering van Tiddinga, ware het niet dat 

er geen aanwijzing is dat leden van die familie in Holwierde 

woonachtig zijn geweest.

Aduard

Grafzerk, in twee stukken gebroken
 Anno	1719	den	31	may	is	

	 Femmitie	Switsers	we[d.]	van

	 wylen	Ian	Pot	tot	Aduart	in

	 den	Heere	ontslapen	ende	is

	 alhier	neder	geset	verwagtende

	 de	verschyninge	der	heerlyck

	 heyt	hares	grooten	Godts	ende

	 salighmakers	Iesu	Christy

Wapen: gedeeld: I. Een vaas met drie tulpen; II. een man  

met hoed, zwaaiend boven zijn hoofd met een zwaard in zijn  

rechterhand.

Pathuis kende deze tekst uitsluitend uit aantekeningen van 

Jacob Vinhuizen8, die, zo blijkt nu, onvolledig en niet nauw-

keurig waren. De zerk ligt tegenwoordig op de begraafplaats 

te midden van 19de- en 20ste-eeuwse zerken en is daarom 

niet door hem opgemerkt.

3 A. Pathuis en M.A. de Visser, Beredeneerde lijst van torenklokken in de Provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 
en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen (Groningen 1945) 49.

4 Vriendelijke mededeling van Wim Smit, medewerker van het Klokkegieterijmuseum te Heiligerlee.
5 A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (Assen/Amsterdam 1977) (hierna te noemen: GDW ), nr. 581.
6 Groninger Archieven, Stukken behorend tot het Stadsarchief Groningen 1594-1815 (meest afschriften), inv.nr. 1469a (http://www.carta-

go.nl/oorkonde/vsg1986a).
7 Groninger Archieven, H.A. Farmsum, inv.nr. 677, reg. 135 (http://www.cartago.nl/oorkonde/haf135).
8 GDW, nr. 581.

De Stichting had 25 jaar geleden haar bestaansrecht bewe-

zen: in de samenleving bleek draagvlak, maar de toekomst 

was bepaald nog niet zeker. In de jaren zeventig en tachtig 

was al een aantal kwetsbare kerken door de SOGK overgeno-

men en gerestaureerd. De restauratieopvattingen ontwikkel-

den zich van een strak terugbrengen naar een middeleeuwse 

situatie tot het tonen van de verschillende ingrepen door de 

diverse generaties van kerkgebruikers. Ook werd helder dat 

restaureren weliswaar belangrijk was, maar dat toekomstig 

behoud alleen gewaarborgd was door gebruik. Kortom, het 

fundament onder de Stichting was gelegd, het perspectief 

geschilderd, maar het bouwwerk moest nog wel gerealiseerd 

worden.

 Peter Breukink heeft sinds zijn aanstelling hard gewerkt 

aan het bewerkstelligen van een zekere toekomst voor de 

oude kerken in Groningen. Dit bovendien – kort samengevat 

– vanuit de gedachte dat je moet doen waarvoor je bent op-

gericht, dus de samenleving informeert over je activiteiten. 

Peter Breukink 25 jaar  
directeur Stichting  
Oude Groninger Kerken
Op 1 juni 1987 werd Peter Breukink directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en 

begon hij aan zijn dagelijkse treinreizen van Zutphen naar Groningen en weer terug. De Stichting 

bestond op dat moment al bijna twintig jaar en had in die periode ruim dertig kerken verworven. Er 

was nog één personeelslid en geen geld.

4  Grafzerk te Aduard van Femmitie Switsers, 1719. Foto: R.H. Alma, 

Warffum.

1  Peter Breukink met burgemeester Arnold Gerritsen van Zutphen na ontvangst van de Koninklijke onderscheiding op 27 april. Foto: Willem Feith.
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Leek, N.H. Kerk, carillonKorte Hemmen, restauratie luidklok

Orgel te Tolbert. Gerestaureerd in 2001

MENSE RUITER orgelmakers b.v.
Oosterseweg 13
9785 AD Zuidwolde (Gron.)
Tel. 050-3010550 - Fax 050-3010560
E-mail: info@menseruiter.nl
www.menseruiterorgelmakers.nl
 

Het Lohman-orgel in de Middeleeuwse kerk te Zuidwolde

Als dat op een positieve gebeurt, wordt je draagvlak groter 

en komt de steun vanzelf. 

Samen
De oude kerken in Groningen zijn iconen van het landschap. 

Dat betekent dat je samenwerking moet zoeken met andere 

partijen die zich daarin bewegen. In de jaren negentig werd 

onder andere samenwerking gezocht en gevonden met het 

Groninger Landschap. De Provincie Groningen vond dat de 

monumentenorganisaties maar moesten fuseren en dat leid-

de tot een variëteit van samenwerkingsverbanden. Zowel zelf 

gezochte als opgelegde samenwerking werden door Breukink 

in praktische zin benut, om de bekendheid van de SOGK te 

vergroten en even vaak om samen met anderen iets te reali-

seren. 

Omgeving
Ondertussen was de oriëntatie van de Stichting verbreed tot 

de directe omgeving van de gebouwen. Dat resulteerde in 

projecten als Kerken in het groen, waarbij, met Landschaps-

beheer Groningen, vele kerkhoven werden gerestaureerd. De 

SOGK werd daardoor soms ook deelnemer aan dorpsvernieu-

wingsprojecten. Het project Landmerken, dat binnenkort 

wordt afgerond, laat ons zelfs over de Waddendijk kijken.

 Om al deze zaken te kunnen realiseren, waren de enkele 

restauratiesubsidies onvoldoende. In het aanboren van een 

veelheid van financiële bronnen speelde Peter Breukink een 

belangrijke rol. Dit maakt het ons mogelijk steeds nieuwe en 

vernieuwende projecten op te starten.

 Naast de directe bemoeienis met de kerken, richtte Breu-

kink zich ook op hun culturele betekenis. Op zijn initiatief ver-

scheen een verscheidenheid aan boeken over de historische 

achtergrond van de gebouwen, maar ook literaire vertolkin-

gen van hun waarde. Er verscheen een literaire reeks, waarin 

diverse schrijvers hun betrokkenheid bij de kerkgebouwen 

verwoordden. De verschenen jubileumuitgaven zijn bepaald 

geen traditionele boeken. Ooit gebouwd voor altijd, gepubli-

ceerd bij het veertigjarig bestaan van de Stichting, is daarvan 

wel het beste voorbeeld.

 Dit jaar zal een ander cultureel project afgerond worden, 

waarmee Peter Breukink zich het laatste decennium heeft be-

zig gehouden: Op hoogte gedacht, waarbij een variëteit aan 

kunst op kerkhoven is gerealiseerd. 

 Dit zijn maar een paar voorbeelden van ondernemingen die 

meer inhouden dan onze primaire taak, het bewaren, behou-

den en gebruiken van de oude Groninger kerken. Ze geven 

hieraan een nieuw perspectief: met respect behouden, maar 

wel deze tijd haar invloed laten uitoefenen. 

Professionalisering
Een directeur doet dit alles uiteraard niet alleen. In de begin-

periode werkte Breukink vooral samen met het toenmalige 

bestuur. Langzamerhand groeiden het bezit en de middelen, 

waardoor een proces van verdere professionalisering in gang 

werd gezet. Steeds meer taken konden daarom worden ver-

legd. In 25 jaar is de organisatie gegroeid van twee naar on-

geveer tien medewerkers. Die zijn in staat alle bouwkundige 

activiteiten te verrichten, maar zorgen ook dat alle vrijwilli-

gers die onze activiteiten mogelijk maken ondersteund wor-

den, dat de financiën op orde zijn en alle bijkomende zaken 

op bekwame wijze worden verricht. 

 Door de vele kennis die zo langzamerhand in de SOGK is 

opgeslagen, zijn wij ook in staat om onze kennis aan andere 

monumentenorganisaties te leveren. Daardoor kunnen wij 

ons bezit laten groeien en onze expertise in stand te houden 

als de middelen niet evenredig stijgen.

 Bijzondere Locaties Groningen is zo’n project waarbij wij 

onze kennis over het gebruik van monumenten beschikbaar 

stellen aan andere monumenteigenaren en er voor zorgen dat 

monumenten er niet alleen mooi bij staan, maar ook op ei-

gentijdse wijze gebruikt worden.

Voorbeeld
De SOGK is een Groninger stichting, en zal dat ook blijven, 

maar door bijvoorbeeld de activiteiten rond de restauratie 

van de kerk van Vierhuizen staan wij ook landelijk op de 

kaart.  Breukink gebruikt ons als voorbeeld voor hoe bij te-

ruglopend kerkbezoek toch draagvlak verkregen én vergroot 

kan worden voor de kerken die – net als elders –midden in 

het dorp staan.

 Peter Breukink is de voorbije 25 jaar in staat geweest de 

SOGK op de kaart te zetten, zowel regionaal als landelijk, en 

gelijktijdig de organisatie verder uit te bouwen, de financiën 

op orde te houden en het kantoor van de Stichting onder te 

brengen in de Remonstrantse kerk, een voorbeeldproject van 

multifunctioneel gebruik. Gebleven is de grote groep vrijwil-

ligers die de kerken beheert en zorgt dat deze gebruikt wor-

den; vele anderen stellen in een verscheidenheid aan com-

missies hun kennis belangeloos beschikbaar.

Spil
Voor zijn werkzaamheden onder andere voor de SOGK is  

Peter Breukink op 27 april in zijn woonplaats Zutphen be-

noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 22 juni 

werd hem door de Stichting een symposium aangeboden, 

waarbij het gebruik van kerken centraal stond.

 Peter Breukink zal de laatste zijn om te zeggen dat hij dit 

alles alleen heeft gedaan. Bestuursleden, medewerkers en 

vrijwilligers hebben hun bijdrage aan dit alles geleverd, maar 

hij is wel 25 jaar de spil van de SOGK, dienstbaar aan allen 

die daarbij betrokken zijn. Daarom tot slot: dank je wel, gefe-

liciteerd, en hopend op een verdere voortzetting met vele ja-

ren van deze samenwerking.

Gert van den Bremen

Voorzitter Stichting Oude Groninger Kerken



De Stichting
In deze aflevering van ‘De Stichting’ leest u over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken en vindt u een 
selectie van de vele activiteiten in en om de Groninger kerken.

‘Is ja gewoon n ol kerk. Binnen is niks te zain’.  

Deze woorden kreeg Reint Wobbes (Hoogkerk 1940) 

in zijn jeugd vaak te horen wanneer hij ergens de 

koster de sleutel vroeg om de plaatselijk kerk te 

bekijken. Sindsdien is er veel veranderd in de waar

dering van Groninger kerken, Wobbes heeft daaraan 

zeker zijn steentje bijgedragen. Op 19 juni jongst

leden werd hij onderscheiden met de Zilveren Anjer 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ‘zijn inzet 

ten behoeve van het cultureel erfgoed, met name 

middeleeuwse kerken en kerkhoven, in Groningen’. 

Bie t pad
‘Interesse voor geschiedenis en architectuur, oude en nieu-

we, heb ik altijd al gehad’, aldus Wobbes. ‘Zo’n beetje vanaf 

de oprichting van de Stichting Oude Groninger Kerken ben  

ik al donateur, daarna raakte ik betrokken bij de excursie-

commissie. Wat volgde waren de kerkhovencommissie en 

een paar bestuursfuncties.’ Wobbes trad in 1987 toe tot het 

Algemeen Bestuur, het jaar erop tot het Dagelijks Bestuur en 

kort daarna werd hij secretaris – een functie die hij nog 

steeds bekleed.

 De kennis die Wobbes van Groningen heeft, is fenome-

naal. Zijn werk, voor een bedrijf gespecialiseerd in het op-

sporen en oplossen van constructiefouten, voerde hem naar 

allerlei uithoeken van de provincie, en ook ver daarbuiten. 

Die praktische kennis kwam hem vaak ook in zijn werkzaam-

heden voor de SOGK van pas.  

Naast voor kerken, zet Wobbes zich in voor tal van andere 

culturele doelen. Zo schrijft hij geregeld in het Gronings,  

was hij betrokken bij de Biebelvertoalen en is hij actief als 

(bestuurs)lid van Kostverloren, de Bond Heemschut en 

Openluchtmuseum Het Hoogeland – om maar een paar in-

stellingen te noemen.

juli  2012

Interview met Reint Wobbes 

‘Is ja gewoon 
n ol kerk…’
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Kerkhoven
Veel donateurs van de Stichting zullen hem vooral van de ex-

cursies kennen. ‘Tot nu toe heb ik maar twee of drie gemist.’ 

Bevlogen kan hij, bij die gelegenheden maar ook tijdens le-

zingen, vertellen over de kerkhoven. ‘De Stichting is één van 

de eersten die zich druk maakte over kerkhoven, nog voor de 

oprichting van vereniging de Terebinth en voordat de over-

heid met de Nota Belvedère oog kreeg voor de omgeving van 

monumenten. Een kerkhof is een traite d’union tussen een 

monument en zijn omgeving. De zerken vertellen hun eigen 

stuk van de geschiedenis. De Groninger oud-rijksarchivaris 

Feith noemde ze niet voor niets al “stenen charters”.’

Geschiedenis en kunst
‘Kerken verenigen een aantal dingen die me aanspreken. Het 

zijn monumenten van geschiedenis én kunst. In een kerk  

komen heel wat kunstrichtingen samen’, volgens Wobbes, 

die daarmee en passent verwijst naar de ondertitel van het 

standaardwerk van M.D. Ozinga uit 1940 over de romano-

gotische Oost-Groningse kerken. 

 Ouderdom is voor de kerkenliefde van Wobbes daaren-

tegen geen criterium. ‘Niet alleen middeleeuwse kerken zijn 

interessant. Tijdens excursies vertel ik net zo lief in een neo-

gotische katholieke kerk als in een doopsgezinde vermaning. 

Het is ook het menselijk aspect dat bouwwerken met elkaar 

verbindt. Soms wijs ik op een bepaalde architect die de men-

sen van een vorige excursie nog kennen.’ Daarnaast hecht hij 

veel belang aan het gebruik. ‘Gebruik is de waarborg voor 

een gebouw, ook als het monument je niets schelen kan.’ 

 Gevraagd naar een favoriete kerk:  ‘Die heb ik niet echt. 

Misschien vanuit de betrokkenheid die in mijn woonplaats 

Huizinge. In alle opzichten een hele complete en functione-

rende kerk,  overigens geen bezit van de SOGK.’

Anjer
Op 19 juni ontving Wobbes uit handen van Koningin Beatrix 

de Zilveren Anjer, het ‘onderscheidingsteken voor mensen 

die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet 

voor cultuur of natuurbehoud in het Koninkrijk der Neder-

landen.’ Bescheiden is de laureaat over deze eer. ‘Tsja, dit 

overkomt je, nooit over nagedacht. Toen ik de brief kreeg 

dacht ik eerst dat het een uitnodiging was, maar ineens zag 

ik mijn eigen naam ertussen’.

Nieuws

jecten van onze Stichting geldwervingsacties in de betrok-

ken dorpen zijn gestart. Onze Plaatselijke Commissie in En-

gelbert heeft zijn doel al bijna bereikt: het orgel kan worden 

herplaatst en gerestaureerd dankzij de enthousiaste inzet 

van heel veel inwoners van Engelbert! Bij dit soort acties 

blijkt steeds opnieuw dat we kunnen rekenen op een breed 

draagvlak voor ons werk. 

Feestelijke ingebruikname Saaxumhuizen
Na ruim een half jaar van restauratie zijn op vrijdag 29 juni 

de kerk en toren te Saaxumhuizen feestelijk heropend. De 

restauratie was hard nodig: de onderhoudstaat van de toren 

ging dusdanig snel achteruit dat in de leibedekking gaten 

ontstonden en er zelfs onderdelen van de houten omloop 

rondom naar beneden kwamen zeilen. 

 Onder leiding van OVT Architecten te Groningen is het  

torencasco en het interieur van de kerk gerestaureerd. Van 

de toren is het lei- en loodwerk vervangen, ijzeren en houten 

balken werden hersteld, de omloop is gerestaureerd en met-

sel- en voegwerk werden plaatselijk hersteld. In het interieur 

van de kerk is slecht pleister- en witwerk hersteld, het schil-

derwerk aangepakt en zijn de herenbanken en de preekstoel 

gerestaureerd. Verder is de gemeenschapsruimte onder het 

orgel uitgebreid, het toilet vernieuwd en een nieuw keuken-

blokje geplaatst.

 Bij het afkappen van het stucwerk voor het herstel zijn en-

kele interessante bouwsporen te voorschijn gekomen: u kunt 

hierover lezen in het julinummer van Groninger Kerken. 

 Nu de restauratie en verbouw van de kerk zijn afgerond, 

wordt de kerk weer als multifunctionele ruimte gebruikt voor 

vergaderingen van de dorpsvereniging, kerkdiensten, con-

certen, de dorpssociëteit, rommelmarkten, boekenmarkten 

en diverse bijeenkomsten. De toren is tevens een toeristi-

sche uitkijkpunt geworden: vanaf de herstelde omloop kunt 

u genieten van het panoramische uitzicht. 

Eindpresentatie Landmerken
Terwijl in Finsterwolde nog hard gewerkt werd aan de ‘span-

nende toren’, vond op 7 juni in Hornhuizen de eindpresenta-

tie plaats van Landmerken, een van de projecten die in 2008 

subsidie uit het Waddenfonds heeft gekregen. Met de uit-

voering van Landmerken werd de intense relatie tussen to-

rens, kerkgebouwen, kerkhoven en omringend landschap 

hersteld en versterkt. In 2009 werd begonnen met het eerste 

onderdeel: de restauratie van het bijzondere hek bij het 

kerkhof van Breede.  Wanneer deze zomer de kerktoren van 

In memoriam Harry de Olde
Op 11 april overleed op 78-jarige leeftijd Harry de Olde. Tij-

dens zijn voorzitterschap van de Stichting Oude Groninger 

Kerken, van 1981 tot 2002, speelde hij een belangrijke rol bij 

de uitbouw van de organisatie, zowel wat betreft het gebou-

wenbezit als de achterban. Als donateur van het eerste uur 

werd De Olde in 1974 lid van de redactie van de publicatie-

band, de voorloper van het sinds 1984 verschijnende tijd-

schrift Groninger Kerken. Aan dit periodiek bleef hij tot 1997 

als redactiesecretaris verbonden. Nadien deelde De Olde 

ook nog regelmatig, bij uitstek via dit periodiek, in zijn grote 

kennis van zowel de Groninger kerken als die aan de overzij-

de van de grens. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2002 ont-

ving hij als blijk van erkentelijkheid de erepenning van de 

Stichting. 

Peter Breukink 25 jaar directeur
Op 1 juni 1987 trad Peter Breukink als directeur in dienst van 

de SOGK. Om het 25-jarig jubileum te markeren, werd hem 

op 22 juni het symposium ‘Gebruik, daar gaat het om’ aange-

boden. Drie sprekers gaven daar vanuit verschillende invals-

hoeken hun visie op functie, vernieuwend gebruik en bijbe-

horende architectuur van historische dorpskerken.

 Op 27 april werd Breukink in zijn woonplaats Zutphen al 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De reden 

dat hij deze onderscheiding heeft gekregen is gelegen in het 

feit dat hij al vanaf zijn studententijd betrokken is bij vele or-

ganisaties op vrijwillige basis. In totaal hebben niet minder 

dan dertien organisaties de aanvraag voor een Koninklijke 

Onderscheiding ondersteund, aangevuld met enkele privé-

personen in het kader van mantelzorg, een taak die Breukink 

verricht bij buren en vrienden.

Fotowedstrijd kerkenkalender 2013
Zoals in het aprilnummer al aangekondigd, hebben wij weer 

een fotowedstrijd uitgeschreven. Het thema is dit keer ‘De 

kerk anders’, u mag hier zelf uw eigen invulling aan geven. 

De winnende foto krijgt een ereplaats op het voorblad van de 

kalender,de maker krijgt een overnachting aangeboden in 

erfgoedlogies boerderij Nieuw-Midhuizen in Vierhuizen. 

 Tot 17 augustus 2012 kunt u uw foto’s voor de kerkenka-

lender 2013 inzenden via de website www.groningerkerken.

nl/fotowedstrijd.

Donaties stromen binnen
Nadat de acceptgiro’s in april aan onze donateurs zijn ver-

zonden stromen de giften voor dit jaar binnen.  Altijd weer 

spannend hoe dit gaat! Door de invoering van een nieuw ver-

zendsysteem is het met de adressering helaas niet in alle 

gevallen goed gegaan, maar wij hopen de problemen naar 

tevredenheid te hebben opgelost. Wij doen er alles aan om 

dit soort overlast te voorkomen. 

 We zijn heel blij te kunnen melden dat er voor diverse pro-

Bouwsporen in de kerk van Saaxumhuizen, waarover in het julinummer van 

Groninger Kerken een artikel is opgenomen. 

Uitzicht vanaf de toren van Hornhuizen. 
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Een bijzondere gift
Van de heer H. Groefsema uit Lochem kreeg de Stichting on-

langs het ‘Afschrift van het Dagboek van de Restauratie van 

de Kerk en Toren der Ned. Hervormde Gemeente te Garmer-

wolde’. Architect A.R. Wittop Koning was verantwoordelijk 

voor de restauratie, opzichter was R. Offringa en J. Timmer 

was de betrokken aannemer. ‘Dagboek’ moet hier bijna let-

terlijk worden genomen. Vanaf 1942, met uitzondering van 

de maanden januari en februari, is er een wekelijkse verslag-

legging in woord en beeld van de werkzaamheden. Het eind-

verslag dateert van januari 1944. 

Er wordt veel ontdekt: fresco’s komen tevoorschijn na verwij-

dering van diverse kalklagen, in de oostwand verschijnen 

nissen na verwijdering van het metselwerk, een oorspronke-

lijke toegang wordt opengebroken waarachter zich een ge-

metselde trap bevindt. 

Behalve deze ‘voortgangsverslagjes’ zijn er afschriften van 

brieven aan de ‘Heer Directeur van het Ryksbureau voor de 

Monumentenzorg Hofsingel 2 ’s Gravenhage’, ‘begrootin-

gen’, situatietekeningen, plattegronden, en veel, heel veel 

foto’s. 

Het dagboek komt uit de nalatenschap van de moeder van de 

heer Groefsema, mevrouw Martini-Hofman. Zij is getrouwd 

geweest met Jan Martini, van Architectenbureau Martini, aan 

het Damsterdiep. Jan Martini is niet zelf betrokken geweest 

van de restauratie van de kerk te Garmerwolde, maar was 

bevriend met Wittop Koning en heeft waarschijnlijk dit dag-

boek van hem gekregen. 

We zijn ontzettend blij met deze schenking. Ze geeft een ge-

detailleerd beeld van deze restauratie in een roerige tijd.

Mediatheek De mediatheek is toegankelijk voor een breed publiek: voor 

donateurs van de stichting, voor leerlingen of studenten die 

informatie zoeken voor werkstuk, spreekbeurt of scriptie, 

voor mensen die monumenten een warm hart toedragen. 

Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is in de collectie 

van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uitlening is niet 

mogelijk, wel kunt u kopieën of prints maken.

De collectie van de mediatheek breidt zich continu uit. Hier

onder vindt u een overzicht van aanwinsten in het laatste 

kwartaal. De catalogus van de mediatheek kunt u online 

raadplegen: http://catalogus.groningerkerken.nl/

De website www.groningerkerken.nl bestaat uit twee onder-

delen:  Stichting Oude Groninger Kerken en Groninger Kerken 

digitaal. Vooral dit tweede onderdeel is de laatste tijd flink 

onder handen genomen en we zitten ook nu niet stil.

 Groninger Kerken Digitaal bestaat op haar beurt weer uit 

vier onderdelen: De Groninger kerken, registers, Zes kerken 

uitgelicht en Verhalen van de Groninger kerken. Aan dit laat-

ste onderdeel besteedden we in het januarinummer nog uit-

gebreid aandacht. Op dit moment zijn we vooral bezig met 

het onderdeel registers (vaktaal, personen, grafzerken en 

heiligen) en hier worden dan ook bijna dagelijks onderdelen 

aan toegevoegd of aanvullende informatie geüpload.

 Op het Stichting Oude Groninger Kerken-deel vindt u veel 

informatie over de Stichting uiteraard, maar ook komen hier 

de werkzaamheden bij de SOGK-kerken aan bod. De rubriek 

in de steigers laat het (onderhouds)werk zien dat ter plekke 

wordt verricht. Zo kunt u hier onder andere de onderhouds-

werkzaamheden die in 2012 bij negen kerken op de planning 

staan, volgen. De geplaatste artikelen worden geïllustreerd 

met veel beeldmateriaal en zo krijgt u via de site een goede 

indruk waarmee wij ons dit jaar onder andere bezighouden. 

 Waar we u ook vooral nog even op willen wijzen is onze 

Blog. De afdeling instandhouding schrijft dit tweewekelijkse 

kijkje in de keuken van de Stichting. Hierbij komen allerlei 

verschillende onderwerpen aan de orde. Ze lopen uiteen van 

‘Gebrom om de BRIM’ via ‘APK voor kerken’ tot ‘Armatuur uit 

Synagoge Folkingestraat. Of toch niet?’

http://groningerkerken.wordpress.com/

En ook niet onbelangrijk: de Stichting toont zich een fervent 

twitteraar. Ook de directeur (#twitterendedirecteur) heeft 

zich op dit sociale media vlak begeven en is sinds kort een 

echte Tweep! 

https://twitter.com/#!/groningerkerken

Groninger kerken digitaal

Finsterwolde is opgeknapt en aangepast, is het project vol-

tooid.

 Het project Landmerken omvatte onder meer herstel van 

kerkhoven en kerkenpaden, realisatie van voorzieningen in 

kerken en kerktorens, realisatie van vier (uitkijk)kerktorens, 

ontwikkeling van wandelroutes rondom kerken, plaatsen 

van geocaches en de productie van toeristisch materiaal. Bij 

elk van de acht locaties werden communicatiemiddelen ont-

wikkeld, die variëren van folders en routes, tot infoborden/

panelen, maar ook (zit)meubilair en infopanelen en uiteraard 

een website: www.landmerken.nl.

 Landmerken is mogelijk gemaakt door financiering uit het 

Waddenfonds en financiële bijdragen van de provincie Gro-

ningen en de gemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl en 

Oldambt. Het is een samenwerkingsproject van de Stichting 

Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Gronin-

ger Kerken.

Tekening voor de aanpassing van de toren van Finsterwolde tot ‘spannende 

toren’.



Nissenbeeldenlicht
Fototentoonstelling in Museum Wierdenland 
en zeven kerken
In de talrijke middeleeuwse kerken in het wierdenland bevin-

den zich vele nissen en vensters. Soms onopvallend, maar 

vaak zijn ze van een subtiele schoonheid voor wie er gevoe-

lig voor is. Zo iemand is Han Reeder, die als beeldend kun-

stenaar geboeid is door het licht, dat vorm krijgt in zijn schil-

derijen, foto’s en glasobjecten. In deze oude kerken vindt hij 

dit intieme licht, dat altijd weer anders door het antieke glas 

van de vensters naar binnen valt en zich nestelt in de nissen, 

waar licht en schaduw elkaar ontmoeten. 

 Hier maakte hij zijn foto’s. Soms betekende het uren 

wachten op het goede licht op de juiste plaats. Maar ook: 

‘Heerlijk om in je eentje met een grote sleutel op zak zo’n 

ruimte binnen te stappen. Dorpskerkjes met nog van die 

kleine romaanse vensters vind ik vaak interessanter dan de 

grote kerken waar de raampartijen groter zijn en waar weinig 

nissen de  verbouwingen in de loop der eeuwen hebben 

overleefd’. Sinds de Beeldenstorm zijn de nissen leeg, maar 

gevuld met licht. Ze nodigden uit gevuld te worden met eigen 

associaties, restanten religieus en ander cultureel erfgoed, 

met verwijzingen naar zeventiende-eeuwse stillevens of met 

persoonlijke idolen. Zo ontstonden er nieuwe ‘beelden’. 

 Waar komen deze foto’s beter tot hun recht dan in die mid-

deleeuwse kerkjes? Daarom stelt Museum Wierdenland in 

Ezinge, in samenwerking met de SOGK, de foto’s niet alleen 

ten toon in het museum zelf, maar ook in zeven kerkjes in de 

nabije omgeving: in Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, 

Den Ham, Fransum en Niehove. In iedere kerk komen zeven 

foto’s. Zeven maal zeven dus. 

Boek, fietsroute en lezing
Ter gelegenheid van de tentoonstelling geeft uitgeverij 

Noordboek een boek uit met foto’s van de expositie. Tevens 

komt er een speciale fietsroute van de SOGK, die langs alle 

zeven kerkjes en het museum leidt. Boek en route zijn ver-

Nieuw project: ‘Ken je kerk!’
De SOGK streeft naar een breed aanbod van toegankelijke 

educatieve projecten. Voor de hoogste groepen van het  

basisonderwijs is dat inmiddels gerealiseerd. Vanaf het 

voorjaar van 2012 is voor klas 1 en 2 van het voortgezet  

onderwijs nu ook een goed project beschikbaar. De titel is: 

‘Ken je kerk!’

Ken je kerk!
Het project bestaat uit verschillende elementen. Het belang-

rijkste is een mooi projectboekje voor leerlingen met infor-

matieve teksten, opdrachtbladen en een begrippenlijst.

Voor docenten is er een beknopte handleiding. Tevens is  

achtergrondinformatie over bouwstijlen en een PowerPoint-

presentatie beschikbaar. 

 Alles is te vinden op de site van de Stichting Oude Gronin-

ger Kerken http://www.groningerkerken.nl  (knop onderwijs 

> voortgezet onderwijs).

 De docent kan naar eigen inzicht vijf tot tien lesuren aan 

het project besteden.

 Het project is ontwikkeld in Groningen, maar landelijk te 

gebruiken voor alle monumentale kerkgebouwen.

Kerk als leeromgeving
De lessen worden zowel op school als op locatie uitgevoerd. 

Een kerkgebouw blijkt een krachtige en inspirerende leerom-

geving te zijn. Er is veel te zien en te onderzoeken. Door op-

drachten in een kerk uit te voeren komen leerlingen vanzelf 

in aanraking met het gebouw. We hopen dat ze zodoende 

oog krijgen voor de bijzondere elementen van het monument 

en dat ze zich bewust worden van dit waardevolle culturele 

erfgoed in hun eigen buurt.

Geschiedenis van dit project
‘Ken je kerk!’ is gebaseerd op het bestaande project op  

cd-rom uit 2004 ‘De oude kerk en haar omgeving.’ Het mate-

riaal is in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken 

door drie docenten van het Wessel Gansfortcollege bewerkt 

tot een aantrekkelijk project dat weer jaren mee kan. Het zijn 

Titia Oosterloo (docent muziek en cultuurcoördinator), Ber-

dien Staats (docent geschiedenis) en Mariske Scheper (do-

cent beeldende vakken). Mariske Scheper zorgde bovendien 

voor een prachtige nieuwe vormgeving.

 De geschiedenis van het project gaat echter verder terug 

dan 2004. ‘De oude kerk en haar omgeving’ was gebaseerd 

op een brugklasproject rondom oude kerken dat in de jaren 

negentig van de vorige eeuw op het Wessel Gansfortcollege 

ontwikkeld werd.

 Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Een 

goed project kan lang gebruikt worden, als je het af en toe 

even aanpast en opfrist.

Educ atie Educatie is een speerpunt in het beleid van de Stichting Oude 

Groninger Kerken. We besteden uiteraard veel aandacht aan 

onze eigen kerken, maar onze inzet voor educatie gaat over 

alle kerkgebouwen in de provincie. De Stichting vindt het  

belangrijk om mensen al jong te informeren over het kerkelijk 

cultuurhistorisch erfgoed. De educatieve activiteiten sluiten 

aan bij de aandacht voor erfgoededucatie op scholen. Zo  

hopen we een bouwsteen te leveren voor draagvlak in de  

toekomst. krijgbaar bij Museum Wierdenland. Op 11 juli om 20:00 uur 

zal dr. Justin Kroesen in het museum een lezing houden over 

het onderwerp ‘Nissen’

 De tentoonstelling is te bezichtigen in de maanden juli, 

augustus en september 2012.

 Het museum is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 

10:00 – 17:00 uur, in het weekend van 13:00 – 17:00 uur. De 

kerken zijn zoveel mogelijk dagelijks en in het weekend  

geopend. Raadpleeg voor actuele informatie de website 

www.wierdenland.nl. 

 NB: Op donderdag 13 september organiseren Museum  

Wierdenland Ezinge en Stichting Oude Groninger Kerken een 

(bus)excursie naar een aantal kerken uit de expositie ‘Nissen 

in kerken’. De kunstenaar zelf is deze dag aanwezig en hij 

gaat als excursieleider mee in de bus. Voor meer informatie 

zie het katern Donateursservice.  

‘It ‘s a wonderful world’  
Jeannet Klement woont en werkt in Amsterdam. In 1989  

voltooide ze de Amsterdamse Academie voor Beeldende  

vorming. Daarna werkte zij lange tijd als sociaal-cultureel 

werker om vervolgens vanaf begin 2002 weer als beeldend 

kunstenaar aan de slag te gaan.  Het werk dat nu te zien is  

in Groningen is een selectie uit de afgelopen acht jaar. In ‘It’s 

a wonderful world’ toont Jeannet haar werk geïnspireerd op 

haar directe omgeving. Ook al is de wereld niet altijd even 

mooi, het levert haar genoeg stof op voor haar verhalende en 

figuratieve werk, waarin de mens en zijn omgeving centraal 

staat. Haar werk toont reconstructies van herinneringen, be-

richten uit de media of beelden die  zich in haar hoofd  

vormen naar aanleiding van een verhaal, film of ontmoeting.  

Dit alles weergegeven in keramische tableaus en sculpturen. 

De figuren doen vaak denken aan cartoons, zijn op een schil-

derachtige manier gekleurd en zitten vol kleine details. Haar 

website: www. jeannetklement.nl. 

 De expositie is van 25 juni t/m 31 augustus 2012 te zien  

in het glazen toegangsgebouw  van de Remonstrantse kerk, 

Coehoornsingel 14, Groningen. Open: ma t/m vrij. 9:00-

16:30 uur.  Na aanbellen: gratis entree.

Agenda uitgelicht In alle kerken die de Stichting Oude Groninger Kerken beheert, worden 

bijzondere activiteiten aangeboden. In deze rubriek lichten we een aan

tal toe. Voor een compleet en actueel overzicht kunt u terecht op www.

groningerkerken.nl/agenda. Mocht u geen beschikking hebben over 

een internetverbinding, dan kunnen de medewerkers van ons secretari

aat u van een papieren agenda voorzien.

Het project ‘Ken je kerk!’ bestaat uit projectboekjes voor leerlingen, een docentenhandleiding, informatie over bouwstijlen en een  

PowerPointpresentatie. Alles is te vinden op www.groningerkerken.nl > onderwijs > voortgezet onderwijs.



Open Monumentendag: Groen van Toen
Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen. 

Maar dit jaar gaan we op zaterdag 8 en zondag 9 september 

ook naar buiten. Want het thema is Groen van Toen. Daarin 

staat de relatie tussen het monument en zijn directe omge-

ving centraal. Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien 

worden van de omgeving waarin het is opgetrokken. Vrijwel 

alles wat we in Nederland aan groen hebben, is immers door 

mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de gebouwde 

‘stenen’ omgeving. Met Groen van Toen stelt de Stichting 

Open Monumentendag die relatie centraal. Dus vooral dit 

jaar: in en om de Groninger kerken valt genoeg te bekijken. 

Meer informatie via www.omd.nl.

Wat hoort bij ons? Nederlands erfgoed en 
erfgoed in Nederland
Twintigste Nederlandse Cultuurlezing
Over het algemeen wordt cultureel erfgoed beschouwd als 

een van de pijlers van de nationale identiteit. In de afgelopen 

jaren zijn er heftige discussies gevoerd over de waarde van 

een algemeen gedeelde en gewaardeerde kennis van het 

Nederlandse verleden en het culturele erfgoed, wat onder 

meer leidde tot het opstellen van de nodige nationale, regio-

nale en lokale canons. De Canon van Nederland met vijftig 

vensters van de commissie Van Oostrum (2006) was aanvan-

kelijk het uitgangspunt voor de opzet van het uiteindelijk 

niet gerealiseerde Nationaal Historische Museum.

 Maar wat maakt cultureel erfgoed Nederlands? En is al het 

erfgoed in Nederland per definitie ook Nederlands erfgoed? 

Misschien is het beter om niet te zoeken naar de Nederland-

se kenmerken van het Nederlandse culturele erfgoed, maar 

naar de manier waarop wij daarmee omgaan. Hoe doen we 

dat? Waarom zijn we er zo mee bezig? Hoe komt het dat de 

vraag ‘wat hoort bij ons’ vaak samenvalt met de vraag ‘wie 

hoort bij ons?’

 Marlite Halbertsma is hoogleraar historische aspecten 

van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Zij publiceerde over de cultuurgeschiedenis van Rotterdam 

(Interbellum Rotterdam. Kunst en Cultuur 1918-1940, 2001), 

Agenda uitgelicht

over mondialisering en cultureel erfgoed (The Heritage Thea-

tre, 2011) en was nauw betrokken bij diverse tentoonstellin-

gen zoals ‘Sisi en Wilhelm II. Keizers op Corfu’ in het Rijks-

museum van Oudheden in Leiden (2010) en de herinrichting 

van de Laurenskerk in Rotterdam. Op dit moment is zij jurylid 

voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2013.

Programma
De lezing vindt op zondag 7 oktober plaats in de Martinus-

kerk in Middelbert. Aanvang lezing 14.00 uur. Inloop met 

koffie vanaf 13:30 uur. Gratis voor donateurs van de Stichting 

Oude Groninger Kerken en donateurs van de Senioren Aca-

demie, overige bezoekers betalen ¤ 7,50. Opgave voor 24 

september, graag onder vermelding van donateursschap, op 

www.hovoseniorenacademie.nl.

Lezing: Kerken in het vizier 
Grote delen van Groningerland zijn in de loop van de late 

middeleeuwen gekoloniseerd en tot ontwikkeling gebracht. 

In die tijd kregen deze gebieden de structuur die er nu nog 

altijd is. Bij de indeling van het land en de aanleg van wegen 

en kanalen speelden de nederzettingen in de al eerder be-

woonde gebieden – en vooral de kerken in die plaatsen – een 

doorslaggevende rol.  Aan de hand van een aantal voorbeel-

den laat Jan van den Broek zien hoe dit proces zich heeft vol-

trokken. 

 Jan van den Broek (1945) studeerde klassieke talen en filo-

sofie in Nijmegen en was tussen 1971 en 2010 werkzaam in 

het Groninger archiefwezen. Hij was onder meer stadsarchi-

varis van Groningen. In 2007 promoveerde hij op het proef-

schrift Groningen, een stad apart. Over het verleden van een ei-

genzinnige stad (1000-1600). In 2011 verscheen van zijn hand 

Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze. 

 Tijd en plaats: donderdag 11 oktober: aanvang: 19:30 uur 

(kerkzaal is vanaf 19:00 uur open), Remonstrantse kerk, Coe-

hoornsingel 14, Groningen. De entree is voor donateurs gra-

tis, niet donateurs betalen ¤ 2,50. Wijze van aanmelding: 

door middel van de bon in het midden van dit katern, of via 

info@groningerkerken.nl. 

De Stichting is een uitgave van de Stichting Oude Groninger Kerken. Dit katern verschijnt vier maal per jaar, los en als onderdeel van het tijdschrift Groninger  
Kerken, voor donateurs van de stichting. • Redactie: Martin Hillenga • Vormgeving en productie: Ekkers en Paauw • Drukwerk en verzending: Zalsman Groningen 
• Adres: Coehoornsingel 14 • 9711 bs Groningen • telefoon (050) 312 35 69 • email: info@groningerkerken.nl • www.groningerkerken.nl
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winkel
Donateursservice

Een begraafplaats is een geschiedenisboek - 25 jaar Stichting Bijzondere 
Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken
‘Met groeiende bewondering heb ik gezien hoe bewogen mensen met veel doorzettingsvermogen van verwaar-

loosde dodenakkers eigentijdse begraafplaatsen hebben kunnen maken, met behoud van de karakteristieke 

eigenschappen’, aldus Riet Eggermont in dit boekje dat zij schreef ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 

van Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken.

De uitgave Een begraafplaats is een geschiedenisboek is de elfde in een reeks uitgaven over kerken en kerk- 

hoven uitgebracht door de Stichting Oude Groninger Kerken met als doel de belangstelling voor dit bijzondere 

culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen.

Prijs ¤ 6,00

Donateursprijs ¤ 5,70

Groningen – Capitool-reisgids
De Capitool-reisgids Groningen is bedoeld om een verblijf in de provincie Groningen zo aangenaam mogelijk te 

maken door het bieden van  gedetailleerde praktische informatie. ‘Inleiding op Groningen’ brengt de provincie in 

kaart en plaatst de streek in de juiste historische context. In het hoofdstuk ‘Stad Groningen’ en de hoofdstukken 

over de vier regio’s worden belangrijke bezienswaardigheden beschreven. De reisgids bevat veel foto’s, illustra-

ties en kaarten, opengewerkte tekeningen en plattegronden van de belangrijkste bezienswaardigheden. 

Donateurs die dit boek bestellen ontvangen gratis de dvd ZomerJazzFietsTour. 

Vaste prijs ¤ 22,95

Van Volkskerk tot kathedraal – De St.-Jozefkerk in Groningen
In 2012 is het 125 jaar geleden dat de St.-Jozefkerk aan de Radesingel in Groningen door de aartsbisschop 

van Utrecht is ingewijd. Deze katholieke hoofdkerk van de stad Groningen is tevens de kathedraal van het 

bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij werd in 1887 ontworpen door de bekende Nederlandse architect  

P.J.H. Cuypers, eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Het boek is genaaid gebonden met hardcover, het binnenwerk bevat 192 pagina’s geheel in kleur en is 

voorzien van ruim 130 foto’s, schema’s en bouwtekeningen en plattegronden. Daarnaast is het boek 

voorzien van een bijgevoegde cd-rom met extra foto’s. 

Vaste prijs ¤ 29,50 

Van Harssens naar Hefswal
Het wierden- en dijkenlandschap van Noord-Groningen is een bijzonder cultuurlandschap dat 

veel mensen weet te inspireren. Dat dit gebied tussen Harssens (bij Adorp) en Hefswal (gemeen-

te Eemsmond) eveneens een heel toegankelijk fietsgebied is, is voor velen minder bekend. 

Coen van der Molen, natuurliefhebber en fotograaf, heeft zijn hele leven gewoond tussen Hars-

sens en Hefswal en kent hier prachtige plekjes. Tijdens zijn vele fietstochten door het Reitdiep-

gebied, het Hoogeland, door de polders en langs het Wad, heeft hij de adembenemende land-

schappen die hij onderweg zag op de gevoelige plaat vastgelegd. Een aantal zijn routes, veelal 

ook favoriet bij de lokale bevolking, zijn beschreven en voorzien van een routekaartje, zodat  

iedereen nu zelf op ontdekkingstocht kan gaan. 

Vaste prijs ¤ 17,50

Zo bestelt u: elders in dit tijdschrift vindt u de bestelkaart van onze donateursservice. Vul deze in, plak er een postzegel op en doe deze op de bus.  
U ontvangt uw bestelling dan zo snel mogelijk thuis. Verzend- en administratiekosten zijn ¤ 4,- per bestelling. Bij uw bestelling zit een nota voor uw 
betaling. De inkomsten komen ten goede aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wanneer u meer informatie wilt over uw bestelling kunt u contact 
opnemen met het bureau van de Stichting, (050) 312 35 69. Alle uitgaven zijn ook te koop via onze webwinkel: www.groningerkerken.nl/winkel



excursies
Donateursservice

Op donderdag 13 september organiseren Museum Wier-

denland Ezinge en Stichting Oude Groninger Kerken een 

(bus)excursie naar een aantal kerken uit de expositie ‘Nissen 

in kerken - Fototentoonstelling van fotograaf en beeldend 

kunstenaar Han Reeder’. De kunstenaar zelf is deze dag  

aanwezig en hij gaat als excursieleider mee in de bus. Ook  

is een gids van Museum Wierdenland van de partij. Hij of  

zij verzorgt de tekst en uitleg over het Reitdiepgebied en de 

kerken. De kerken die bezocht worden zijn die van Den Ham, 

Fransum, Niehove, Feerwerd en Garnwerd. We gebruiken de 

lunch in café Eisseshof in Niehove. 

Meer informatie over de expositie vindt u in het katern De 

Stichting. 

Busexcursie ‘Nissen in kerken’ 
Prijs: ¤ 35,- p.p. (incl. lunch). Donateurs van de SOGK en van 

Museum Wierdenland betalen slechts ¤ 30,-. 

Aanmelden: info@groningerkerken.nl of info@wierden-
land.nl (o.v.v. Busexcursie Han Reeder). 

Kijk voor meer informatie op www.groningerkerken.nl en/of 

op www.wierdenland.nl 

NB: deze tocht gaat alleen door bij minimaal 15 personen. 

Het programma zie er bij benadering zo uit: 

9:30 uur   Vertrek Hoofdstation Groningen  

(opstappunt) 

10:00 uur   Aankomst Museum Wierdenland Ezinge  

(ook opstappunt) 

	 Koffie/thee	

 Korte inleiding door Han Reeder 

10:45 uur  Vertrek naar: 

 Kerk Den Ham 

 Kerk Fransum 

12:30-13:45 uur  Niehove (kerk en lunch) 

13:45 uur  Vertrek naar: 

 Kerk Feerwerd 

 Kerk Garnwerd 

16:00 uur  Museum Wierdenland 

	 Afsluitende	koffie/thee	

16:30 uur  Vertrek naar Hoofdstation Groningen 

  17:00 uur aankomst Hoofdstation  

Groningen, einde excursie 

Excursie Van Oeckelenorgels
Zaterdag 13 oktober vindt onder leiding van Peter van Dijk en 

Roelof Kuik een boeiende orgelexcursie plaats naar een aan-

tal Van Oeckelenorgels in de provincie Groningen. De tocht 

voert langs de orgels van Usquert, Middelstum, Woltersum 

en wordt afgesloten in de Lutherse kerk in Groningen. 

Programma 

Start excursie: 10:30 uur op het Groninger Hoofdstation, ein-

de excursie 17.30 uur, Lutherse kerk (Groningen). NB: u wordt 

verwacht om vanaf hier zelf terug te lopen naar het Hoofdsta-

tion, de bus is inmiddels naar de garage (de start en eindtij-

den staan nog niet helemaal vast, maar zijn wel bij benade-

ring – bij aanmelding ontvangt u een definitieve opgave).  

De prijs van deze dagvullende excursie bedraagt ¤ 39,50 (in-

clusief lunch). Donateurs betalen slechts ¤ 35,00. 

U kunt zich nu al opgeven voor deze tocht via de mail info@

groningerkerken.nl o.v.v. Orgelexcursie 13 oktober 2012, of 

middels de aanmeldkaart in dit katern.

Het Van Oeckelenorgel in Usquert



aanmelding lezing Kerken in het Vizier
do 11 oktober

(a.u.b. aankruisen)

naam    m   v

adres

postcode  

woonplaats

e-mail  

telefoonnummer overdag / ’s avonds

Totaal aantal personen , van wie  donateurs  

en  niet-donateurs 

Voor donateurs is de toegang gratis, niet donateurs betalen 

¤ 2,50

aanmelding busexcursie Nissen in kerken
d0 13 september 2012

(a.u.b. aankruisen)

naam    m   v

adres

postcode  

woonplaats

e-mail  

telefoonnummer overdag / ’s avonds

Totaal aantal personen , van wie  donateurs  

en  niet-donateurs 

 Ik stap op de bus bij het Hoofdstation om 9:30 uur  

 Ik begin de excursie bij Museum Wierdenland Ezinge 

Voor donateurs zijn de kosten ¤ 30,-, niet donateurs betalen 

¤ 35,-

bestelkaart

Ik bestel:

Een begraafplaats is een 

geschiedenisboek 

Prijs ¤ 6,00

Donateursprijs ¤ 5,70

aantal 

Groningen – Capitool-reisgids

Vaste prijs ¤ 22,95

aantal 

Van Volkskerk tot kathedraal 

Vaste prijs ¤ 29,50 

aantal 

Van Harssens naar Hefswal

Vaste prijs ¤ 17,50

aantal 

vul a.u.b. ook de achterzijde in

aanmelding excursie Van Oeckelenorgels
za 13 oktober 2012

(a.u.b. aankruisen)

naam    m   v

adres

postcode  

woonplaats

e-mail  

telefoonnummer overdag / ’s avonds

Totaal aantal personen , van wie  donateurs  

en  niet-donateurs 

Voor donateurs zijn de kosten ¤ 35,-, niet donateurs betalen 

¤ 39,50



Verbindingsweg 13
9781 DA Bedum
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fax

info@johnlemmen.nl

050 301 12 00
050 301 17 00
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Het succes van automatisering
Het klinkt misschien wat vreemd, maar… Het succes van automatiseren begint met koffi e drinken 
bij de klant. Vanaf de start hanteert Arrix Automatisering deze aanpak. Je moet immers eerst 
een goed beeld vormen van de klantsituatie, voordat er gedacht kan worden aan automatiseren. 
Naast het persoonlijk contact is klare taal een onmisbaar gegeven. Onze medewerk(st)ers 
gebruiken geen ingewikkelde ICT-termen, maar communiceren in begrijpelijk Nederlands. 
De klant staat bij Arrix centraal en wij verplaatsen ons graag in zijn situatie 
(“Voelen hoe het voelt”). Daarmee creëren wij altijd een win-win-situatie.  

Meer weten? Kijk op onze website naar onze relatiegedreven aanpak 
of bel geheel vrijblijvend voor een persoonlijk gesprek. 
Het succes van automatiseren begint met koffi edrinken…

Heideanjer 2, Drachten, T. 0512 - 543 221, Meer weten? www.arrix.nl

ONTWERPEN & ADVIEZEN

IN RESTAURATIES EN

VERBOUW & NIEUWBOUW

ADRES

HOGE DER A 34

9712 AE GRONINGEN
Oostzijde kerk te Dorkwerd

CONTACT

TEL (050) 313 61 15

FAX (050) 313 96 57

mail@wv-architecten.nl

De Schilder, 
de beste vriend 

van je huis

Schildersbedrijf  W. Dijkema
Noorderstraat 5

9989 AA Warffum

telefoon (0595) 42 22 67

Ook leveren wij professionele verven, 
dubbele beglazing, voorzetramen  
en alle bijkomende schildersmaterialen

Verbindingsweg 13
9781 DA Bedum

tel
fax

info@johnlemmen.nl

050 301 12 00
050 301 17 00



 Vestigingen in: Alphen aan den Rijn | Liempde | Echt
Heerhugowaard | Assen | Mechelen (B)

Houtinsectenbestrijding | Zwamsanering 
Houtrestauratie met epoxytechniek | Isochips®-kruipruimteisolatie 

Vochtwering | Kruipruimterenovatie | Constructiedroging 
Heteluchtmethode | Zuurstofarmeluchtmethode | Microgolvenmethode 

Onderzoek met de videoscope | Inspectieabonnementen

Een gezonde kijk op onroerend goed

www.vanlierop.nl 

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

ISO 9001
gecertifi ceerd
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HOLSTEIN
res taurat ie archi tec tuur

Kantoren Insulinde
Bankastraat 42 J

9715 CD  Groningen

tel.: 050 5770059
fax: 050 5771904

info@holstein-restauratie.nl
www.holstein-restauratie.nl

Neem contact op met Robert van der Maar op 050-549 41 71

VASTGOED ONDERHOUD

BEGLAZING, WANDAFWERKING, DEALER VAN RUYSDAELGLAS, INDUSTRIEEL SPUITWERK, RESTAURATIE & HOUTRENOVATIE

r.nl Website www.vdmaar.nl

Naamloos-2   1 06-02-12   21:29

Ellens Leidekkersbedrijf

Oosterhamrikkade 112, 9714 BK Groningen

telefoon 050 - 535 20 11 - fax 050 - 535 03 42

Ellens Leidekkersbedrijf

Nieuwe koperen dakkapel
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Voor al uw  - voegwerken
 - voegwerkrestauratie
 - gevelreiniging

Noordveenkanaal n.z. 21

7831 aw Nieuw Weerdinge

tel. 0591 - 522 258 / 522 770

fax 0591 - 521 016


