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inhoud
Van het ensemble kerk-kerkhof-pastorie blijft de laatste vaak onder
belicht. Toch kent Groningen, net als het aangrenzende Oostfriesland,
in de vorm van wemen enkele unieke objecten van kerkelijk erfgoed.
De term weem heeft oorspronkelijk betrekking op een middeleeuwse
pastoorswoning. In de afgelopen decennia nam de faam van het begrip
toe, tot het haast synoniem werd met ‘oude pastorie’. Aan deze populariteit heeft de reconstructie van de weem van Westeremden door Henk
Helmantel in de jaren zeventig zeker bijgedragen.
De argeloze bezoeker van Westeremden zal niet vermoeden dat hier
naast de kerk zestig jaar lang een ander gebouw heeft gestaan. Begin
vorige eeuw gaf dominee G.A. Wumkes van Zeerijp een impressie van
de bouwvallige weem van Westeremden en haar betekenis:
‘Wanneer wij deze complete boerderij, gelijk zij in haar ouderwetschen
staat nog herkenbaar is o.a. aan de oude weeme van Westeremden en
voorheen te zien was in elk kerspel der Ommelanden, ons voorstellen,
niet zooals nu, ledig en doodsch en vermolmd in haar gebinten, maar
vol leven en bedrijvigheid, dan krijgen wij een beeld van het oude pastorale leven tussen Eems en Lauwers (…).’
Van de middeleeuwse pastorieën resteert in Groningen nu nog een
handvol. De uniciteit van enkele gebouwen is niet bij een heel groot
publiek bekend. Voor de redactie van Groninger kerken was dat aanleiding om dit themanummer samen te stellen. Dr. Kees Kuiken schreef
hiervoor het inleidend artikel, waarin hij zowel een ‘stenen’ als ‘papieren bouwspoor’ volgt. Daarna wordt een impressie in woord en beeld
gegeven van enkele resterende wemen van voor 1500, als ook aan de
reconstructie in Westeremden.
De beschreven gebouwen zijn doorgaans niet voor het publiek geopend. De redactie is de bewoners dan ook zeer erkentelijk voor de
hartelijke ontvangst en de geboden gelegenheid hun woonomgeving
te fotograferen.

Kees Kuiken

Middeleeuwse pastorieën in Groningen: een inleiding
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Kees Kuiken 1

Middeleeuwse pastorieën in
Groningen: een inleiding
Een van de mooiste wierden op het Groninger Hogeland is Westeremden, waar de Stichting Oude
Groninger Kerken de dertiende-eeuwse Andreaskerk beheert. De Stichting heeft hier een bijzondere
voorganger: abt Emo van Wittewierum, die deze kerk in 1232 in zijn beroemde kroniek vermeldt.2
De abdij was er sinds 1217 eigenaar van. Maar wie nu de sleutel wil lenen, hoeft niet naar Wittewierum.
Naast de kerk, aan het Abt Emopad, staat de pastorie waar de kunstenaar Henk Helmantel woont en
werkt. Deze ‘weem’, zoals hij ter plaatse heet, oogt bijna even oud als de kerk en is een ‘sleuteladres’.3

De weem van Westeremden is inderdaad de opvolger van een
middeleeuwse pastorie. Deze is in 1912 gesloopt en vanaf
1973 door Helmantel uiterst zorgvuldig in zijn oude vorm her
bouwd. 4 Uit de literatuur is bekend dat omstreeks 1900 nog
1
2
3
4
5

soortgelijke middeleeuwse pastorieën of wemen stonden in
Bedum, Huizinge, Loppersum, Oldehove, Usquert, Stedum,
Wirdum, Woltersum en Zandeweer.5

De schrijver dankt drs. R.H. Alma, H.M. Luning, dr. R.I.A. Nip en drs. V. van Vilsteren voor hun advies en commentaar.
H.P.H. Jansen en A. Janse (vert. en ed.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 1991) 236-237.
Een volledige lijst van deze sleuteladressen staat op de website van de Stichting: www.groningerkerken.nl/downloads.
A. Bierling, De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel (Assen 2005).
C.H. Peters, Oud Groningen Stad en Lande (Groningen en Den Haag 1921) 115 en afb. 218; R. Wobbes, ‘De weem; boerenbehuizing met
veelzijdige bewoners’, Nieuwsbrief Landschapsbeheer Groningen 2/2003.

1 (onder) Gezicht op de Andreaskerk van Westeremden (rechts) met links
het schuurgedeelte van de naastgelegen weem. Foto Regnerus Steensma.
2 (links) De door kunstschilder Henk Helmantel gereconstrueerde weem
van Westeremden, gezien uit het zuiden. Foto Regnerus Steensma.
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De faam van de weem

De weem als boerderij?

Door de faam van Helmantels werk is ook het begrip weem
wijd en zijd bekend geworden. Zo werd onlangs de negen
tiende-eeuwse pastorie van Garsthuizen op een makelaars
site aangeprezen als een ‘weem’ uit 1280.6 Minder bekend is
dat in de provincie Groningen behalve de herbouwde weem
van Westeremden nog een handvol middeleeuwse pastorieën
in min of meer oude glorie is te zien: in Appingedam-Solwerd,
Groningen (nu het stadscafé-restaurant Feithhuis naast de
Martinikerk), Scheemda-Eexta, Warffum en Wetsinge.7 In dit
themanummer van Groninger Kerken wordt u rondgeleid door
enkele van deze monumentale middeleeuwse pastoorswo
ningen. De gebouwen zijn doorgaans niet voor het publiek
toegankelijk. Daarom heeft fotograaf Omke Oudeman de in
terieurs ervan in beeld gebracht.
In het vervolg van deze inleiding worden deze vijf sieraden
van de Groninger cultuurschat ingebed in een groter verhaal:
de kerstening en verschriftelijking van het middeleeuwse
Nederland. De wemen gelden als de noordelijke variant van
de zogeheten ‘pastoorshoeve’, de vaak al in de vroege Mid
deleeuwen aan de kerk geschonken boerderij waarmee een
geestelijke zichzelf kon onderhouden.8 Bij deze opvatting
zijn op grond van historische bronnen vraagtekens te plaat
sen. Dat gebeurt hierna.
Met de kerstening van Noord-Nederland kreeg de schrijf
cultuur een belangrijke impuls.9 De wemen waren brand
punten van deze verschriftelijking. Ze behoren tot de oudste
bekende huizen waarin werk- of schrijfkamers met een vaste
haard aantoonbaar zijn. Tot in de zestiende eeuw schijnt
in Friesland het woord ‘kemenade’ (stookplaats) synoniem
te zijn geweest met ‘pastorie’ – maar de oudste bekende
vermelding van een kemenade in Nederland is van een
twaalfde-eeuwse Groninger klerk.

Heer en boer, zo noemde IJnte Botke zijn mooie proefschrift
over de cultuur van Groninger herenboeren na 1760.10 In de
Middeleeuwen was ‘heer’ ook de gangbare titel voor pries
ters. Middeleeuwse pastoors in Groningen waren dan even
eens ‘heer en boer’ – wanneer we tenminste aannemen dat
ze geheel of gedeeltelijk leefden van hun pastoorshoeve. Die
opvatting klinkt ook door in de definitie van de term ‘weem’
in de Nieuwe Groninger Encyclopedie: een ‘pastorieboerderij
[met] een dwarshuis voor de schuur’.11 De term komt van het
Oudfriese wethem, dat ‘vrome schenking’ betekent. Tot ver in
de Middeleeuwen werd op het Groninger Hogeland voorna
melijk Fries gesproken. Maar zelfs in de stad Groningen werd
nog in de vijftiende eeuw door de pastoor van de Martinikerk
een erf in ’t hof der wedeme verhuurd.12
Vrome schenkingen van land in Groningen aan christelijke
missionarissen zijn vanaf omstreeks 800 bekend uit Latijnse
kloosterboekhoudingen. Zo bezat het klooster Werden als
erfgenaam van de missionaris Liudger († 809) omstreeks het
jaar 1000 onder meer land in Warffum en Westeremden.13
In het algemeen zijn middeleeuwse bronnen over pastoors
hoeven echter schaars. Voor een deel van Friesland is een
soort kadaster uit 1511 bewaard. Hieruit is een steekproef
genomen: alle 57 dorpen in vijf aaneengesloten ‘grietenijen’
(gemeenten) in Westergo, het gebied ten westen van Leeu
warden. In al deze dorpen op drie na had de pastoor één
of meer pachters. Slechts van een handvol pastoors werd
vermeld dat ze hun pastorieland zelf gebruikten. Veruit de
meeste Friese pastoors boerden blijkbaar niet, maar leefden
van de pacht. Dit beeld wordt bevestigd door gegevens van
een groep pastorieën elders in Friesland omstreeks 1500.14
In Groningen werd de Martinipastoor in 1325 zelf huurder van

3 Gezicht op Huizinge vanuit het zuiden, omstreeks 1930. Op de
voorgrond de weem. De oude pastorie werd in 1953 afgebroken.
Collectie RHC Groninger Archieven (818-7578), foto W.F. Pastoor.

6 www.funda.nl, laatst gezien 5-9-2012. Deze voormalige pastorie
met inpandige schuur en ‘oude gewelven’ (Smydingheweg 11) is
geen rijksmonument en ook niet opgenomen in de uitvoerige
monumentenlijst van R. Stenvert e.a., R. Stenvert e.a., Monu
menten in Nederland, deel 4: Groningen (Zeist en Zwolle 1998).
7 We laten de Middeleeuwen in Groningen, zoals tegenwoordig
gebruikelijk, doorlopen tot de Reductie (1594).
8 Onder meer E. Westra, ’t Weemhoes. Het verhaal van de oude
Groninger pastorieboerderijen (z.p. (Groningen) 1998).
9 Zie vooral R.H. Bremmer, Hir es eskriven. Lezen en schrijven in de
Friese landen rond 1300 (Hilversum 2004).
10 IJ. Botke, Boer en heer. ‘De Groninger boer’ 1760-1940 (Assen 2002).
11 P. Brood e.a., red., Nieuwe Groninger Encyclopedie (Groningen
1999) 972.
12 P.N. Noomen, ‘Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden
van de stad’, in: J.W. Boersma e.a., red., Groningen 1040.
Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum
1990) 110.
13 R.H. Alma, ed., Digitaal Oorkondenboek van Groningen en Drenthe,
www.cartago.nl/oorkonde/ogd0010.
14 J.C. Tjessinga, ed., De aanbreng der vijf deelen van 1511 en 1514 I-V
(1942-1954); J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde.
(Leeuwarden 1991) 180-181. Ook in Holland was in de zestiende
eeuw het meeste pastorieland verpacht (B.J.P. van Bavel,
Transitie en continuïteit (Hilversum 1999). 506-507). ‘Eigen
gebruik’ sluit overigens beheer door een bedrijfsleider niet uit.

de pastorie. We zagen al dat hij in de vijftiende eeuw een erf
verpachtte dat bij deze wedeme hoorde.15
Deze voorbeelden laten zien hoe de geldeconomie in de
loop van de Middeleeuwen steeds belangrijker werd. In de
tijd van Liudger kon een priester in zijn missiegebied alleen
overleven wanneer hij kon terugvallen op akkers, vee en
boomgaarden die door rijke volgelingen werden geschonken.
Ook in nieuwe veenontginningen werd omstreeks die tijd
veelal een hoeve gereserveerd als ‘pastoriegoed’.16 In de late
Middeleeuwen hadden de kerken (en de pastoors als bedie
naar ervan) vooral veel geld nodig: uit de verpachting van lan
derijen, maar ook uit de lucratieve handel in aflaten en uit
extra diensten zoals goedbetaalde zielmissen. Na de Reduc
tie in 1594 werden beide laatste ‘paapse praktijken’ verbo
den. Veel predikanten die nu de oude pastorieën betrokken,
genoten hierdoor minder inkomsten. Ze kregen weliswaar
een traktement uit de opbrengst van de kerkgoederen (of, in
plaatsen waar een klooster had gestaan, uit de klooster
goederen), maar een lijst uit 1654 laat zien dat dit geen vetpot
was – vooral in dorpen zoals Rottum, Thesinge of Visvliet,
waar het traktement voornamelijk werd betaald uit het voor
malige kloosterbezit.17 Het is zo bezien wel begrijpelijk dat
sommige dominees er naast hun ambt ‘bijboerden’. Zeker
voor predikanten die zelf van boerenafkomst waren, was dit
geen grote stap.
Deze vroegmoderne ontwikkeling laat onverlet dat zelf
boerende pastoors in deze streken in de late Middeleeuwen
in de minderheid lijken te zijn geweest. Als in en om Gronin
gen in die tijd al pastorieën met boerenbedrijven hebben ge
functioneerd, dan hebben die geen papieren sporen nagela
ten. Ook het ‘stenen bouwspoor’ levert hiervan vrijwel geen
concrete bewijzen op. Zo droeg de boerenschuur die tot 1912
achter de weem in Westeremden stond, een gevelsteen met
het jaartal 1775.18 De middeleeuwse wemen van Eexta en
Warffum zijn bouwhistorisch grondig onderzocht. Waar
schijnlijk is de dertiende-eeuwse weem van Eexta pas om
streeks 1700 tot boerderij verbouwd. Het schuurgedeelte
achter deze weem dateert uit 1802, maar had mogelijk een
zeventiende-eeuwse voorganger.19 Misschien was het oud
ste achterhuis van de weem in Warffum wel een vijftien

4 Het pand Martinikerkhof 10, tegenwoordig bekend als het Feithhuis, was de
(eerste) weem van de Martinikerk. Het gebouw dateert in oorsprong uit het
midden van de 15e eeuw. Gedeelten van het muurwerk uit deze periode zijn
zichtbaar in het achterhuis. Het huis verloor de functie van pastorie na de
Reductie van 1594. Tot 1602 vergaderden hier Provinciale Staten. Na een verbouwing in 1618 kwam het in gebruik als woonhuis, het laatst van 1890-1916
bewoond door rijksarchivaris J.A. Feith. Toen deze opname rond 1920 werd
gemaakt, was de Arbeidsbeurs er gevestigd. Collectie RHC Groninger
Archieven (1785-13854), foto P.B. Kramer.
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5 Het voorhuis van de voormalige pastorie van Eexta vanuit het noordwesten.
Foto Omke Oudeman.
6 De weem van Warffum gezien vanuit het noordwesten. Het oorspronkelijke
steenhuis is het hoogopgaande voorhuis. Het bouwdeel direct daarachter is de
traptoren, gebouwd in 1634. Foto Regnerus Steensma.

15 Noomen, ‘Koningsgoed’ 109-110.
16 Zie bijvoorbeeld A.C.F. Koch, ed., Oorkondenboek voor Holland en
Zeeland tot 1299, deel I (Den Haag 1970) nr. 198.
17 ‘Tractementen, ’t welk de praedikanten jaarlyks van de
Provincie genieten’, Groninger Volksalmanak 6 (1842) 188-189.
Deze ongemakkelijke toestand bleef plaatselijk nog tot in de
negentiende en twintigste eeuw bestaan ( J. van Zuthem, Harde
grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945. Groninger
Historische Reeks 43 (Assen 2012) 58-59, 89, bijlage 2a).
18 Bierling, Westeremden 13.
19 K. Asche, ‘Sechs Steinhäuser in der Ems Dollart Region’, in: O.S.
Knottnerus e.a., red., Rondom Eems en Dollard – Rund um Ems und
Dollart (Groningen en Leer 1992) 125; A. Reinstra, De Weem te
Eexta (Zeist 2003) 18.

7 De Drentsche Aa vanaf de Kymmelsberg in Schipborg. Rookte
hier in de 12de eeuw de schoorsteen van Rudolf? Foto Wikimedia.
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de-eeuwse schuur. Bij een verbouwing en modernisering in
1634 is dit achterhuis echter geheel verdwenen.20
Wie nu om deze monumentale wemen heen wandelt, zal
toch vooral onder de indruk raken van de representatieve
allure van deze middeleeuwse steenhuizen. We gebruiken
deze term, die meestal verwijst naar middeleeuwse adellijke
woningen in Noord-Nederland, hier niet zomaar.21 In de Mid
deleeuwen was het pastoorsambt voor weinig boeren weg
gelegd. Je moest liefst van adel zijn, of geletterd, of beide. De
wooncultuur van pastoors sloot naadloos aan bij die van de
Groninger adel. In de volgende paragraaf zullen we zien dat
dit onder meer tot uiting kwam in de aanduiding van huizen
van edelen en pastoors in middeleeuwse bronnen. Hiervoor
werden vaak dezelfde termen gebezigd. Er lijkt één verschil te
zijn. De ‘borgen’ van de Ommelander adel hadden een verde
digende functie. Uit het bouwhistorisch onderzoek is niet ge
bleken dat dit ook gold voor de steenhuizen van de pastoors.

De weem als scriptorium
Dat sommige middeleeuwse wemen na 1600 werden ver
bouwd tot pastorieboerderijen, tekent vooral de economi
sche achteruitgang van de geestelijkheid. In verhouding
tot hun protestantse opvolgers zaten veel pastoors er in de
Middeleeuwen nog warmpjes bij – ook letterlijk, wanneer we
mogen afgaan op middeleeuwse berichten over pastorieën

met een ‘kemenade’ ofwel een gestookt vertrek. In de litera
tuur wordt vaak verwezen naar Eelco Liauckama, een Friese
geestelijke die tot 1325 pastoor van Berlikum was en daarna
prior van het nabije klooster Lidlum.22 Een levensbericht van
hem meldt dat hij in Berlikum een pastorie had laten bouwen,
‘in het Fries camenade geheten’. Dit bericht is alleen niet veer
tiende-, maar zestiende-eeuws. De auteur, de Friese huma
nist Sibrandus Leo, stierf in 1583 in het Groninger klooster
Cuzemer. Camenade zou dus een anachronisme kunnen zijn,
maar het lijdt geen twijfel dat het in de tijd van Sibrandus
gangbaar was voor een pastoorswoning, ofwel een weem.23
Het staat vast dat ook elders in Nederland ten tijde van
heer Eelco Liauckama stenen haarden werden gebouwd. Dit
blijkt uit een rekening over 1316 voor een kameneye op het
Haagse Binnenhof. In de veertiende eeuw is naast de ridder
zaal van kasteel Brederode eveneens een kemenade aange
bouwd.24 In Twente werd vanaf 1382 het woord ‘kemenade’
overdrachtelijk gebruikt voor een huis met een gestookt ver
trek.25 Zo’n stookplaats gold als een statussymbool en werd
daarom vaak extra belast. Het kamenat in ’s-Gravenambacht
(Zuid-Holland), dat in 1356 samen met de inkomsten uit het
plaatselijke veer en de bieraccijns in leen werd uitgegeven,
kan gezien de context zo’n belasting op haardsteden zijn
geweest.26 In 1412 werd in de stad Groningen met het om
ringende Gorecht ‘rookgeld’ geheven over ieder huis daer
roock uytgaet. Hiervan waren onder meer de huizen van gees
telijken vrijgesteld.27 Waar rook is, is vuur en waar in 1412
rookgeld werd kwijtgescholden, kan mogelijk een gestookte
pastorie hebben gestaan.
Net zoals in Twente hebben de meeste middeleeuwse ver
meldingen van kemenades in de Groninger Ommelanden be
trekking op adellijke woningen. Zo bewoonden Roelof Folk
mers en zijn vrouw in 1447 een kemnade met aangrenzende
huizinge in Baflo en kreeg Johan Rengers van Ten Post in 1459
de stenen kemenade met toebehoren in Lutke Harkstede in
handen. In 1589-1590 is sprake van een afgebroken kemena
de (vermoedelijk de borg) in Saaksum, in 1593-1594 van een
kemenade die bij een heerd in Holwierde hoorde en in 1606
van de omgrachte kemenade (in andere bronnen: het steen
huis) Hardeweer bij Ezinge. Betingeheem bij Uitwierde heette

20 R. Meischke en M.C. Scheers, ‘De pastorie te Warffum’, Jaarboek Rijksdienst Monumentenzorg 1 (1990) 106-107, 113.
21 Over adellijke steenhuizen (Groningen) en stinzen (Friesland): W.J. Formsma e.a., De Ommelander borgen en steenhuizen (Assen 1987);
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009).
22 Onder meer H. Halbertsma, ‘Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Murmerwoude, Friesland’, Berichten van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13 (1962-1963) 296.
23 Pastor nova aedes pastoritias, *camenade* Frisico idiomate dictas, etiamnun extantes, extruxit (H. Lambooij, Sibrandus Leo en zijn abtenkronie
ken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008) 26, 87, 248-251).
24 H.G. Hamaker, ed, De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis 1 (Utrecht 1875) 55-56; J. Kamphuis en D.B.M.
Hermans, ‘De ruïne van Brederode’, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 89 (1990) 3, 8-9.
25 S. Muller Fz, Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325-1336 II (Utrecht 1901) 732, 769; J. Wigger, ‘Riddermatigheid en havezaten
in Twente. De familie Van der Kemenade en haar huizen te Albergen (veertiende-zeventiende eeuw)’, in: A. Gevers e.a., red., Mensen van
adel: beelden, manifestaties, representaties (Hilversum 2007) 79-81.
26 C. Hoek, ‘Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het Land van Poortugaal en in de Riederwaard, 1304-1648’, Ons Voorgeslacht
27 (1972) 148 nr. 70.
27 D.P. Blok, ‘Vroege Middeleeuwen, tot ca. 1150’, in: J. Heringa e.a., red., Geschiedenis van Drenthe (Meppel 1985) 166.

in 1602 een kemenade, in 1637 een steenhuis en had in 1655
naast de zaal een kamer met stookplaats. Deze kemenade
werd in 1602 bewoond door een lid van de plaatselijke red
gersfamilie. Omstreeks 1620 is voor het eerst sprake van een
hoge kemenade als onderdeel van de weem te Wester
emden.28 In een kerkrekening uit 1698 werd de reparatie
van een geute aan de kimmena verantwoord. In 1904 be
schreef de kerkhistoricus Wumkes deze weem in zijn oude
gedaante. Ter plaatse was het voorhuis ervan toen nog be
kend als kemmena.29
Volgens middeleeuwse geleerden was de adel vooral een
vechtende stand en de geestelijkheid de biddende stand,
maar ook de schrijvende stand, zouden we aan dit laatste
willen toevoegen, want de schrijfcultuur is in de noordelijke
provincies ontstaan binnen de muren van kloosters en
wemen. Deze laatste waren dikwijls filialen van kloosters.
Westeremden hoorde bijvoorbeeld sinds 1217 bij het klooster
Wittewierum. In hetzelfde jaar bezocht abt Emo een vergade
ring van collega-abten in Prémontré in Frankrijk. Er werd ver
gaderd in de kapittelzaal, maar de nazit was in het verwarm
de vertrek (in caminata, schrijft Emo) van de abt.30 Vermoede
lijk had Emo zelf in Wittewierum ook zo’n geriefelijke kamer.
In ieder geval is zo’n middeleeuwse kemenade nog te zien in
het enige plattelandsklooster in Nederland dat de Hervor
ming bijna ongeschonden heeft doorstaan: Ter Apel. Het had
een bekend afschrijfatelier (scriptorium) pal boven de ver
warmde kamer van de prior.31 Daardoor kon hier ook ’s win
ters worden geschreven, wat financieel van belang was: de
productie van boeken was een voorname bron van inkom
sten. Verwarming en verschriftelijking gingen in Ter Apel ken
nelijk hand in hand – net zoals bijvoorbeeld aan het grafelij
ke hof in Den Haag, waar kort vóór 1300 een eigen kanselarij
actief werd. Was dat de reden voor de bouw van de kemenade
op het Binnenhof in 1316? Hoe dit ook zij: plaatsen zoals het
Binnenhof en de kemenades van geletterde Groninger abten,
priors en pastoors waren middeleeuwse kruispunten van
twee soorten culturele sporen: het stenen spoor van de
wooncultuur en het papieren (of liever: perkamenten) spoor

8 Nis met een afvoergat – een piscina? – in de zuidwand van de opkamer
van de weem te Warffum. Ook in de wemen van Eexta en Groot Wetsinge
bevinden zich nissen met daarin een afvoer. Foto Omke Oudeman.

van de schrijfcultuur. Zo bezien is het achteraf niet vreemd
dat al in de twaalfde eeuw een klerk in Groningen een caminata bij het riviertje de Aa het vermelden waard vond.
Voor we wat nauwkeuriger kijken naar de stenen bouwspo
ren van wemen en kemenades in Groningen, staan we even
stil bij de plaats waar deze twaalfde-eeuwse caminata moet
hebben gerookt. Onze bron is een anonieme klerk die om
streeks 1160 de Groninger en Drentse landgoederen van de
abdij Werden beheerde, vermoedelijk vanuit een zogeheten
domeinhof bij de Oude Ebbingestraat.32 Tot het abdijbezit
behoorde toen onder meer land ‘in drie laren’ langs de Aa:
om precies te zijn twee langs de Aa en de derde Rudolfi juxta
caminatam.33 Deze Latijnse zinsnede is op twee manieren te
lezen. Eén mogelijkheid is de vertaling van Rudolfi juxta caminatam als: ‘naast de kemenade van Rudolf’.34 Rudolfi (‘van
Rudolf’) kan ook slaan op de derde ‘lare’: het huidige Zuid
laren.35 Dit was niet alleen de derde ‘lare’ vanuit de stad ge
rekend, maar tevens de enige die niet aan de Aa lag. De mar
ke Zuidlaren werd namelijk van de Aa gescheiden door het
huidige Schipborg. Noord- en Midlaren liepen in het westen
door tot aan de Aa. De caminata heeft dan tussen Zuidlaren
en de Aa gestaan: in Schipborg? Er zijn andere theorieën,
maar de naam Schipborg heeft mogelijk te maken met een
versterkt huis.36 Hoe dan ook: een halve eeuw voordat abt
Emo over een caminata schreef, rookte er al een bij Zuidlaren.

28 Formsma e.a., Steenhuizen 61, 102, 152, 165, 340, 423-424, 471.
29 Bierling, Westeremden 13, 36, 42.
30 Jansen en Janse, vert. en ed., Wittewierum 56-57.
31 Over scriptoria vooral: H. Kienhorst, ‘De productie van handschriften in een middeleeuws klooster’, in: M. Hillenga en H. Kroeze, red.,
De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden II: dagelijks leven (Zwolle en Ter Apel 2011) 121-143.
32 Noomen, ‘Koningsgoed’ 102.
33 Edities en dateringen: C. Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae et rebus a Frisiis olim praeclare gestis libri tres (Keulen 1588)
154-157; N. Westendorp, Jaarboek van en voor de provincie Groningen I (Groningen 1829) 190 (alleen vertaling, datering: 1166); E.
Friedländer, ed., Ostfriesisches Urkundenbuch II (Emden 1881) 780 (de naam ‘Aa’ is verhaspeld); R. Kötzschke, ed., Die Urbare der Abtei
Werden a. d. Ruhr […] vom 9.-13. Jahrhundert (Bonn 1906) 239 (de naam ‘Aa’ is verhaspeld, datering: ca. 1160); H.J. Moerman, Nederlandse
plaatsnamen. Een overzicht (Leiden 1956) 21; R.E. Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam 1989) 219 (datering: ‘twaalfde-eeuws’); www.cartago.nl/oorkonde/ogd0131.
34 Het zou dan een zogeheten disjunctie zijn (D. Panhuis, Latijnse grammatica (Antwerpen en Apeldoorn 2005) 205-206).
35 Als deze lezing juist is (zie echter hierna), zou Zuidlaren in de twaalfde eeuw ‘Rudolfslare’ of ‘Roelofslaar’ hebben geheten. Voor de betekenis van ‘lare’: T. Spek, Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie (Utrecht 2004) 168-169.
36 J.A.W. Nicolay e.a., Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal (Eelde en Groningen 2008) 608 (bij de havezate Laarwoud); K. Kuiken, ‘De oudheid van Haren’, Historisch Jaarboek Groningen (2010) 8-9 (bij Noordlaren); M.A. W. Gerding e.a., red.,
Encyclopedie van Drenthe (Assen 2003) 817; vgl. W. de Vries, Drentse plaatsnamen (Assen 1945) 18-19.
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9 Lavabo gevonden onder de keldervloer van de pastorie van
Leens. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

Wemen en ‘wemen’ in Groningen
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Voor zover bekend zijn uit de twaalfde eeuw, toen voor het
eerst een caminata in een Groninger bron opdook, in de drie
noordelijke provincies geen woongebouwen bewaard. Alleen
in Deventer staat nog een tufstenen proosdijhuis uit die
eeuw. Archeologisch onderzoek van deze oudste bewaarde
‘pastorie’ van Nederland heeft geen sporen opgeleverd van
een vaste haardstee uit de bouwtijd.37 De oudste van de vijf
middeleeuwse wemen in Groningen staat in Eexta. Het bak
stenen voorhuis ziet er van buitenaf jonger uit, maar de oor
spronkelijke eiken kap kon worden gedateerd omstreeks
1260. Waarschijnlijk kreeg dit steenhuis pas in de vijftiende
eeuw een vaste open haard.38 De grote zaal nam bijna twee
derde van de plattegrond in. Daarnaast was ruimte voor een
onderkelderde opkamer. In de dikke bakstenen buitenmuur
hiervan is een piscina gevonden, een nis met afvoergootje

waarboven de pastoor vóór de mis zijn handen kon wassen.
De bouwhistoricus Reinstra vermoedt daarom dat de op
kamer tevens dienstdeed als sacristie, het vertrek waar de
priester zich omkleedde en verder voorbereidde.39 Een tin
nen schenkketeltje (lavabo) dat hierbij werd gebruikt, is ge
vonden onder de negentiende-eeuwse pastorie van Leens.
Mogelijk had de middeleeuwse voorganger daarvan dus ook
zo’n piscina. Op een vijftiende-eeuwse Mechels altaarstuk,
mogelijk van de schilder Robert Campin, is een woonvertrek
afgebeeld met links een lavabo die boven een piscina hangt.
Rechts is een monumentale schouw te zien. 40 De Leenster
lavabo werd mogelijk ook in zo’n vertrek in de oude pastorie
gebruikt. Anderzijds is het niet uit te sluiten dat de lavabo
niet uit de weem afkomstig is maar uit de middeleeuwse
dorpskerk.
De weem van Warffum had dezelfde indeling als die van
Eexta. De opkamer, waarin eveneens een piscina is gevon
den, diende vermoedelijk ook als werk- en schrijfkamer voor
de pastoor, want dit vertrek was voorzien van een stenen
rookkanaal uit de bouwtijd (omstreeks 1300). Het hoofdver
trek werd in Warffum in de eerste eeuwen nog verwarmd met
een open vuur. Midden in deze zaal zijn namelijk stooksporen
gevonden. Omstreeks 1500 is ook hier een schouw met een
vast stenen rookkanaal aangelegd. 41 De weem in Warffum is
in 1985-1990 grondig onderzocht en gerestaureerd. De monu
mentenstichting die nu in dit fraaie huis is gevestigd, restau
reerde in 1998-2003 ook de weem in Wetsinge. Deze is veel
kleiner dan die in Eexta en Warffum, maar de indeling met

37 T.A. Spitzers e.a., ‘De proosdij’, in: J.R.M. Magdelijns e.a., red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer (Nieuwegein 1996) 137-206. Dit ‘oudste huis van Nederland’ (Sandrasteeg 8) wordt particulier bewoond. Van de dertiende-eeuwse proosdij in Zutphen is nog één tufstenen
gevelwand bewaard (M.R. Hermans en M. Groothedde, ‘De Proosdij, Dekenije en andere geestelijke huizen rond de kerk’, in: M.
Groothedde e.a., red., De Sint-Walburgiskerk in Zutphen (Zutphem 1999) 136-137).
38 Reinstra, Eexta 7, 14.
39 Reinstra, Eexta 13 (figuur 18).
40 R. Steensma, ‘Piscina’s in Groninger kerken’, Groninger kerken 22 (2005) 73. Het genoemde schilderij hangt onder de naam Merode
Altarpiece in de Cloisters Gallery, een uithof van het Metropolitan Museum of Art te New York. Op een tweede bewaarde versie van dit
schilderij (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) ontbreekt de piscina.
41 Meischke en Scheers, ‘Warffum’.

10 Altaarstuk, toegeschreven aan het atelier van Robert Campin (ca. 1375 – 1444). Het middenluik toont een woonvertrek, waar in de nis
links een lavabo hangt. Collectie Metropolitan Museum of Arts, New York.

11 De zaal (‘het sael’) van de weem in Warffum, gezien naar het westen.
Midden aan de westwand staat een schouw van omstreeks 1500.
Voordien werd in deze ruimte een open vuur gestookt. Op twee vloerlagen onder de huidige tegelvloer zijn tijdens de restauratie brandkuilen
aangetroffen. Foto Omke Oudeman.

zaal en opkamer was dezelfde. In het huis gebruikte of herge
bruikte kloostermoppen suggereren een dertiende-eeuwse
oorsprong, maar de dakbalken zijn veel jonger, evenals de
schouwen in de noordmuur van het op- kamertje en de zuid
muur van het zaaltje. De nis in de zuidmuur kan weer een piscina zijn geweest. 42
De asymmetrische indeling met grote zaal en kleine opka
mer geldt als kenmerkend voor middeleeuwse wemen in Gro
ningen en het aangrenzende Emsland en Ostfriesland. In de
meeste gevallen is echter later van de zaal een middengang
met een veelal monumentale entree afgescheiden. We zien
dit bij de drie bovenbeschreven wemen in Eexta, Warffum en
Wetsinge, maar bijvoorbeeld ook in Stapelmoor (Ems), waar
de pastorie blijkens een Latijnse gevelsteen in 1429 is
gebouwd. 43 Uit dezelfde tijd stammen het alte Pfarrhaus (ook
de Pastorie im Steinhaus geheten) in Nesse (Ostfriesland) en
de voormalige weem van de Martiniparochie in Groningen. In
het vrijstaande steenhuis in Nesse zijn twee schouwen met
vaste rookkanalen bewaard. Voor de ‘Sint Maartensweem’
maakte Johan Jans van Amsterdam in 1566 twee nieuwe gla
zen. Bij de verbouwing tot stadscafé is in het achterhuis een
deel van de vijftiende-eeuwse muur in het zicht gelaten. 44 In
42 B. Westerink, ‘De pastorie van Wetsinge’, www.ubbega.nl/pdf-files
43 Asche, ‘Steinhäuser’ 115-117.
44 E. Pühl, Alte Backsteinhäuser in Ostfriesland und Jeverland.
Backsteinbauten des 15. bis 17. Jahrhunderts (Oldenburg 2007) 56;
A.T. Schuitema Meijer, ‘Mr. Garwer Peters en de Groningse
bouwkunst in het eerste deel van de zeventiende eeuw’, Bulletin
van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 65 (1966)
115; A. Reinstra en F.J. van der Waard, Bouwhistorisch onderzoek
Martinikerkhof 10 (het Feithhuis) (’s-Hertogenbosch 1994).
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12 (boven) Het voorhuis van de weem van Groot Wetsinge, gefotografeerd in
1972. De zaal bevindt zich links in dit bouwdeel. Ten tijde van het maken van
deze opname was het verwaarloosde gebouw in gebruik als veehouderij en
smidse. Collectie RHC Groninger Archieven (818-6596), foto M.A. Douma.
13 De weem van Solwerd, gefotografeerd vanuit het oosten. Het voorhuis werd
gebouwd in 1554. Foto Wikimedia, Gouwenaar.

16 De pastorie van Ditzum dateert van 1490. In 1980 werden een
gemeenschapsruimte en een keuken aangebouwd. Foto Regnerus
Steensma.

8 Een afvoergat, mogelijk oorspronkelijk een piscina, is een nis in
de westmuur van de opkamer. Foto Omke Oudeman.

14 De pastorie van Stapelmoor geldt als het oudste Pfarrhaus van
Oostfriesland. Blijkens een gevelsteen werd het pand in 1429 gebouwd.
Foto Regnerus Steensma.
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Groningen zijn alleen in Appingedam-Solwerd (1554) de ver
houdingen in het voorhuis nog middeleeuws. De pastoor van
Solwerd genoot sinds 1523 inkomsten uit de bedevaartcultus
in zijn dorp, waar in 1502 een hostiewonder zou hebben
plaatsgevonden. 45 De weem zal in 1554 met dit geld zijn ge
bouwd. Pühl (2007) vond nog meer bewaarde middeleeuwse
Pfarrhäuser in de Ostfriese dorpen Accum, Ditzum, Dornum
en Waddewarden. 46
15 (onder) De 15e-eeuwse pastorie van Nesse is onderdeel van een ensemble
verder bestaand uit kerk, losstaande klokkentoren, kerkhof en organisten
woning, een in Oostfriesland unieke situatie. Foto Regnerus Steensma.

De door Helmantel zo liefdevol herbouwde weem van Wester
emden, waar onze beschouwing begon, is een grensgeval.
Toch geeft dit gedeeltelijk als museum opengestelde huis be
ter dan waar ook in Nederland een indruk van de vorm en in
richting van een middeleeuwse plattelandspastorie. Het ini
tiatief kreeg onlangs navolging in Tinallinge, waar nu een
gloednieuwe ‘middeleeuwse’ weem staat. Wonen in een
weem spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Maar niet alle
‘wemen’ die tegenwoordig in de literatuur of op het internet
te vinden zijn, zijn ook werkelijk middeleeuwse pastorieën
geweest zoals de vijf hierboven beschreven voorbeelden. De
meeste zijn bij nader inzien pas na de Reductie in gebruik ge
nomen als predikantenwoning, al dan niet met bijbehorend
boerenbedrijf. In de monumentale predikantswoningen van
Breede (negentiende-eeuws), Garsthuizen (bouwjaar onbe
kend), Leens (negentiende-eeuws), Middelstum (negentien
de-eeuws), Ulrum (negentiende-eeuws) en Zuidhorn (acht
tiende-eeuws?) zijn voor zover bekend geen middeleeuwse
bouwsporen gevonden. In één geval (Wittewierum) is geen
sprake van een pastoorsboerderij, maar van een oude kloos
terboerderij. 47 Uit zulke toeschrijvingen spreekt vaak wel op
recht gemeende nostalgie: ‘weem-oed’ om wat verloren ging.
Sinoloog en godsdiensthistoricus dr. Kees Kuiken (www.
prosopo.nl) werkt als zelfstandig onderzoeker. Zijn eerdere
Groninger publicaties gaan over middeleeuwse sarcofagen,
over middeleeuws Haren en over de eerste Chinezen in Gro
ningen.
45 F. Bakker en R. van Schaïk, ‘’Solwerd, heilig Sacrament’, op
www.meertens.knaw.nl/bedevaart (laatst gezien 5-9-2012).
46 Pühl, Backsteinhäuser 50 (Dornum, ~1500), 59-61 (Accum, XVI),
84-85 (Waddenwarden, XVI), 156 (Ditzum, ~1500). Pühl geeft
geen datering voor de pastorie te Jemgum (Backsteinhäuser,
156), maar de muren bevatten (hergebruikte?) kloostermoppen.
47 Brood, Encyclopedie 972; Wobbes, ‘De Weem’; Bierling,
Westeremden, 22-23; Westra, Weemhoes, passim; Stenvert e.a.,
Groningen; http://nl.wikipedia.org/wiki/Weem (laatst gezien
5-9-2012).

1 Voorhuis en schuur van de weem van Eexta gezien uit het noorden. De bedrijfsruimte dateert uit 1874. Enkele secundair verwerkte balken
in het bouwdeel zijn dendrochronologisch gedateerd op 1465. Foto Omke Oudeman.

Eexta
De voormalige weem van Eexta is gelegen ten oosten van de begraafplaats. Tot 1870 stond op dit
laatste terrein een laatromaanse kruiskerk met losstaande klokkentoren, stilistisch verwant met de –
jongere – Petruskerk van Zuidbroek. Na in 1869 stormschade te hebben opgelopen, werd in 1870 de
kerk van Eexta afgebroken. Verderop aan de Kerklaan vond vervangende nieuwbouw plaats.
De pastorie leek bijna een eeuw later eenzelfde lot bescho
ren. In 1961 had de kerkenraad het voornemen het gebouw op
afbraak te verkopen. De koper behoedde het gebouw echter
voor sloop. Inzicht in de architectuurhistorische waarde van
de pastorie kwam pas toen de huidige eigenaar, Jan Loots, er
in 2001 zijn landmeetkundig bureau Geoplus in huisvestte.
Na het verwijderen van de betimmering van enkele wanden
leidden de door hem aangetroffen bouwsporen tot het besluit
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in te schakelen voor
bouwhistorisch onderzoek.
Het huidige gebouw doet negentiende-eeuws aan. Het recht
hoekig voorhuis kent een driedeling: rechts van de centrale
2 De houtsingel rondom de kerk van Eexta wordt gekapt. Goed
zichtbaar is de schade die een storm op 17 december 1869 aan het
gebouw aanrichtte. Op eerste kerstdag van dat jaar besloten de
kerkvoogden af te zien van herstelwerkzaamheden. Kerk en
losstaande klokkentoren werden in 1870 afgebroken.
Collectie RHC Groninger Archieven (818-3351).
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6 Een afvoergat, mogelijk oorspronkelijk een piscina, in een nis
in de westmuur van de opkamer. Links de nis met mogelijke piscina. Foto Omke Oudeman.

4 De gang gefotografeerd vanaf de centrale entree aan de oostzijde. Links
de deur naar de ‘sael’, rechts naar de opkamer. De gang maakte oorspronkelijk deel uit van
de sael en werd gecreëerd na de bouw van een bedrijfsgedeelte, waardoor de oriëntatie van
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3 Situatietekening van pastorie en kerk.

het gebouw veranderde. Mogelijk gebeurde dit in de 17e eeuw. De toegangsdeur tot de kel-

Het noorden rechts. (Naar J.P. Koers, 1994)

der, onder de trap, dateert uit dit tijdvak.

entree in de oostgevel bevinden zich een kelder, opkamer en
verdiepingskamer. Links bevinden zich twee boven elkaar ge
legen kamers. De onderste van deze ruimtes wordt betiteld
als de sael. De zolderverdieping van het huis is ongedeeld.
Jaarringenonderzoek heeft uitgewezen dat het oudste deel
van de kapconstructie dateert uit 1256-1260.
Ten westen van het voorhuis bevindt zich een bedrijfsgedeel
te gebouwd in 1874. De huidige schuur verving een voor

ganger uit 1802. Hoe oud het daaraan voorgaande bedrijfs
gebouw was, is niet vastgesteld. Mogelijk dateerde dit uit de
zeventiende eeuw. De aanbouw van een schuur heeft hoe dan
ook zijn sporen nagelaten in het oudere voorhuis. De hoofd
ingang werd verplaatst van de west- naar de oostgevel. Ook
zal na deze ingreep de centrale gang zijn gecreëerd.
Globaal zijn in de weem van Eexta voor 1600 twee bouwfa
sen te onderscheiden, waarbij de buitenomtrek van het hoofd

5 Overzicht van de sael vanuit het westen. De betimmering en schouw in deze ruimte dateren uit het begin van de 20e eeuw. Foto Omke Oudeman.
7 Overzichtsfoto van de opkamer vanuit het oosten. Dit vertrek heeft nog de oorspronkelijk vorm uit de bouwtijd. Foto Omke Oudeman.

gebouw hetzelfde bleef. Ten eerste is dat de bouw rond 1260.
De hoge sael in het westelijk deel van het pand was toen de
meest prominente ruimte, en besloeg circa tweederde van
het huis. Mogelijk was de weem toentertijd toegankelijk via
een (verhoogde?) ingang aan de westzijde. Bouwsporen hier
van zijn niet aangetroffen. Gewoond werd in het oostelijk
deel van het huis. De opkamer daar heeft nog de vorm van die
uit de bouwtijd, evenals de lagere verdiepingskamer. Op de
zolder en in de kelder was ruimte voor goederenopslag.
Bij een verbouwing omstreeks 1516 werd de sael verlaagd.
Het vertrek was daardoor gemakkelijker warm te stoken. Bo
vendien kreeg de ruimte erboven daardoor meer stahoogte.
Het wooncomfort werd eveneens vergroot door vergroting
van de oorspronkelijke spleetvensters tot ‘kloostervensters’
(in de lengte gehalveerde kruisvensters). Tot slot werd de
dakconstructie verstevigd door het toevoegen van sporen en

7 De kelder met 13e-eeuwse gewelven. In het midden van de ruimte
bevindt zich een waterput. Foto Omke Oudeman.

het aanbrengen van een steunconstructie met gordingen en
stijlen.
Op basis van de kerkrekeningen kan worden geconclu
deerd dat in het derde kwart van de zeventiende eeuw een
verbouwing werd uitgevoerd, evenals in 1802 en 1874. De
bouw van een nieuwe schuur in dat laatste jaar is al vermeld;
ook werd toen de gevel, die voorheen geverfd was, voorzien
van een pleisterlaag. Het meest bepalend voor het uiterlijk
van het huis lijkt de verbouwing van 1802 te zijn geweest. De
topgevels werden toen vervangen door schilddakvlakken.

8 Overzichtsfoto van de opkamer vanuit het oosten. Dit vertrek heeft nog de oorspronkelijk vorm uit de bouwtijd. Foto Omke Oudeman.
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Warffum
Van alle Groninger wemen is de geschiedenis
van die te Warffum het best gedocumenteerd.
Bij de restauratie in de jaren 1985-1990 werd
intensief bouwhistorisch onderzoek verricht.
Bouwsporen uit verschillende tijden werden
bovendien in het zicht gelaten om de geschie
denis van het huis blijvend te illustreren.
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9 Uit de bouwtijd van de Eexter weem dateert de nis in de noordwesthoek

10 Opname van drie fasen vensters in de oostwand van de ver

van de ‘verdiepingskamer’ (boven de opkamer), waarin een gemak is aan-

diepingskamer: het 13e-eeuws spleetvenster, onder de balklaag

gebracht. Waar de stortkoker hiervan uitkomt, is nog niet bekend. Het mid-

de dorpel van een groter ‘kloosterraam’ aangebracht rond 1500

deleeuws toilet, met planken zitting en deksel van latere datum, kwam

en tot slot het moderne zesruitsvenster. Foto Omke Oudeman.

eind vorige eeuw tevoorschijn vanachter een weggebroken wandje. De

Wanneer het huis werd gebouwd, is slechts bij benadering
aan te geven. Omstreeks 1300 lijkt waarschijnlijk, met een
marge van vijftig jaar. In tegenstelling tot Eexta bleef de oor
spronkelijke kap hier niet bewaard, waardoor dendrochrono
logisch onderzoek niet gebruikt kon worden om de bouwtijd
vast te stellen.
Het oudste deel van de weem is het voorhuis. De voorgevel
hiervan is gericht op het noorden. Het grootste deel van de
ruimte werd oorspronkelijk in beslag genomen door de zaal
in het westelijk deel; het volume ernaast was verdeeld in een
kelder en een daarboven gelegen opkamer.
Toegangen tot de zaal bevonden zich aan de zuidzijde. In
de zuidoosthoek is nog een halve deuropening aanwezig;
in de zuidwesthoek zijn bogen van een toegang in het muur
werk aangetroffen. De deuropening lag circa 1,25 meter bo
ven de zaalvloer, zodat de ruimte met een houten trapje toe

1 Het voorhuis en een gedeelte van de zuidelijke aanbouw. Centraal
achter het voorhuis bevindt zich de traptoren uit 1634. Foto
Regnerus Steensma.
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gankelijk moet zijn geweest. Onder de deuropening werd
tijdens de restauratie een ingebroken toegang naar een
kelderruimte in de zuidelijke aanbouw aangetroffen. Tegen
woordig liggen de tegels in de zaal ongeveer 60 cm boven de

voorziening wijst op het gebruik van het vertrek als woon- of slaapruimte.
Links van het gemak is een spleetvenster zichtbaar. Foto Omke Oudeman.

Aanpassingen begin twintigste eeuw betroffen onder andere
de hal en de aanpassing van trappen, waardoor de indeling
van de verdieping gedeeltelijk veranderde.

Literatuur

2 Het voorhuis van de pastorie van Warffum, gefotografeerd uit het noordoosten. De gevel is, vermoedelijk begin negentiende eeuw,

A. Reinders, De weem te Eexta. Bouwhistorisch onderzoek RDMZ

afgewerkt met glaspleisterwerk. Ook het schilddak en de kroonlijst dateren mogelijk uit deze tijd. Foto Regnerus Steensma.

(Zeist 2003).
J.P. Koers, Eexta: kerk en karspel in het Oldambt (Scheemda 1994).

11 De kapconstructie waarvan de oudste delen dateren uit 1256-1264. De roetaanslag op de bovenste balken is nog niet verklaard. Een
niet-gedocumenteerde brand – waarvan verder geen sporen zijn aangetroffen – wordt als verklaring gesuggereerd, evenals het stoken van
een open vuur in de sael; op zolder moet zich dan een rookgat hebben bevonden. Foto Omke Oudeman.

5 Overzichtsfoto van de opkamer. In de zuidwand bevinden zich, van links naar rechts, een venster uit 1634, een grote muurnis van omstreeks 1500,
en daarnaast een asymmetrische nis met afvoer, mogelijk een piscina. Geheel rechts een smal venster met parallel lopende scheve zijkanten, dat
3 Overzichtsfoto van de zaal richting oosten. In het midden zijn het portaal naar de gang en de trap naar de opkamer zichtbaar. De gang is

waarschijnlijk bedoeld was om licht te werpen op een – verdwenen – trap naar de bovenverdieping. Ook dit venster heeft een naar buiten uitgehakte

afgescheiden van de oorpronkelijke zaalruimte. Foto Omke Oudeman.

afvoeropening. De balklaag boven de opkamer dateert van circa 1500 en is het oudst gedateerde hout in het huis dat zich nog op de oorspronkelijke
plaats bevindt. Foto Omke Oudeman.
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oorspronkelijke vloer, bestaand uit een ca. 15 cm dikke aslaag
met klei. Een halve meter daarboven bevindt zich een jongere
lemen vloer. Op beide vloerlagen zijn brandplaatsen van
open vuren vastgesteld. De schouw in de zaal dateert van
omstreeks 1500, en uit deze tijd stamt ook de tegelvloer.
De opkamer zal het woon-, werk- en slaapvertrek van de
pastoor zijn geweest. Met een trap in de zuidoosthoek van de
zaal was deze ruimte toegankelijk. De kamer moet ’s winters
4 Noordoosthoek van de zaal, met van links naar rechts de volgende bouwsporen: restant van een gotische deurnis, de aftekening
van een – 18e-eeuwse? – scheidingswand, een ingehakte uitholling
ten behoeve van een deur en geheel rechts een nis met spleet
vormig venster. Foto Omke Oudeman.

comfortabeler zijn geweest dan de zaal. Aan de oostmuur,
links van het midden, bevond zich een schouw. De rook
afvoer daarvan werd later, in 1538, benut voor een nieuwe,
meer centraal gelegen haard.
Zoals uit de beschrijving van zaal en opkamer al is geble
ken: in het eerste kwart van de vijftiende eeuw vond een ver
bouwing plaats aan het huis. Deze was voornamelijk gericht
op vergroting van het wooncomfort. De belangrijkste ingre
pen betroffen vergroting van de vensters en het aanbrengen
van een buitendeur in de noordwand van de zaal. Een ingrij
pende wijziging van het huis vond verder plaats in de 1634. In
dat jaar werd de kap vernieuwd. Ook werd de zoldering van
de zaal naar beneden gebracht, zodat de verdieping erboven
meer hoogte kreeg. Het nieuwe vloerniveau maakte aanpas
sing van de vensters noodzakelijk, evenals van de trappen.
Een traptoren met spiltrap verrees ten zuiden van de zaal;
de zuidelijke lage aanbouw werd vernieuwd. De centraal
gelegen toegang van het trapportaal duidt er mogelijk op dat
de zaal bij deze verbouwing nog niet in tweeën werd gedeeld,
maar dat dit pas later in de zeventiende eeuw gebeurde.
Latere verbouwingen waren onder andere gericht op mo
dernisering van de westelijke kamer en de centrale entree
met gang (circa 1760-1770 en 1879). In 1939 werden ook
aanpassingen verricht, maar deze raakten niet de oude kern
van het huis. De details van deze ingrepen blijven hier on
besproken.
Literatuur
R. Meischke en M.C. Scheers, ‘De pastorie te Warffum’, Jaarboek Rijksdienst Monumentenzorg 1 (1990) 99-126.

6 Oorspronkelijk venster in de voorgevel (noordwesthoek) met
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gereconstrueerd diefijzer. Foto Omke Oudeman.

7 (b0ven) Eikenhouten kist, ongedateerd maar mogelijk 16e-eeuws. In het
meubelstuk, dat lange tijd op de zolder van de pastorie stond, werd tot in de
jaren twintig liturgisch textiel bewaard, afkomstig uit de kerk en johannieter
commanderij van Warffum. De objecten, een kazuifel en een altaarvoorhang,
bevinden zich nu in het Groninger Museum. Foto Omke Oudeman.
8 (onder) Schouw aan de oostwand van de opkamer met een 1538 gedateerde
latei. De latei werd als stoepsteen teruggevonden in de tuin. Na aanvulling van
het ontbrekende fragment is deze geplaatst in de gereconstrueerde schouw.
Sporen van een eerdere, middeleeuwse stookplaats bevinden zich links van de
schouw. Bij de restauratie zijn deze in het zicht gelaten. Foto Omke Oudeman.

Groot Wetsinge
De pastorie van Groot Wetsinge was tot 1884 als zodanig in gebruik. In dat jaar verhuisde de
predikant naar Klein Wetsinge. Daar stond sinds 1840 ook al de nieuwe kerk, nadat de kerkgebouwen
van Groot Wetsinge en Sauwerd waren afgebroken en de gemeenten waren gecombineerd.

4 Het voorhuis met overgang naar het voormalig bedrijfsgedeelte, gefotografeerd uit het noordoosten. Foto Omke Oudeman.
5 (inzet) Oorspronkelijk metselwerk onder de vensters in de oostmuur. Foto Omke Oudeman.
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1 Tekening van de in 1840 afgebroken kerk van Groot Wetsinge.

2 De pastorie in 1972 in gebruik als smederij. Collectie RHC

Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen.

Groninger Archieven (818-6601), foto M.A. Douma.

3 De weem van Groot Wetsinge gefotografeerd vanuit het oosten. Op de voorgrond het kerkhof. De contouren van de afgebroken kerk zijn
met stenen in de grond zichtbaar gemaakt. Foto Omke Oudeman.

Na de verkoop werd de pastorie ingericht als veehouderij en
smederij. Achter het pand bevond zich al een bedrijfsgedeel
te. Volgens kadastergegevens uit 1828 was de stal gebouwd
in de lengterichting van het voorhuis (oost-west). Kennelijk
werd kort daarop nieuwbouw gepleegd. Op een kaart uit 1843
staat de bedrijfsruimte haaks (noord-zuid) op de woning. Dit
is ook de huidige situatie.
De laatste smid was tot de jaren tachtig in het gebouw ac
tief. Daarna verviel de voormalige pastorie tot een bouwval.
Het pand werd in de jaren 2000-2004 gerestaureerd door de
Stichting Woonhuismonument en wordt sindsdien particulier
bewoond.
De pastorie van Groot Wetsinge is in de loop der eeuwen veel
vuldig en bovenal grondig verbouwd. Het oudste deel is het

voorhuis. De vroegste zichtbare bouwsporen hier dateren uit
de dertiende eeuw. In de oost- en noordmuur zijn stenen in
oorspronkelijk metselverband aangetroffen.
De pastorie heeft net als de wemen van Eexta en Warffum
een voorhuis verdeeld in een sael en opkamer. Beide ruimten
worden gescheiden door een (latere) gang. Bij de restauratie
werd in de sael de oorspronkelijke lemen vloer teruggevon
den. Na het aanbrengen van een laag stabiliserend zand werd
hierop de zeventiende-eeuwse plavuizen vloer teruggelegd.
De opkamer ligt circa anderhalve meter boven het vloer
niveau van de opkamer. In de westmuur van de ruimte bevin
den zich drie nissen, waarvan één met een opening naar bui
ten, mogelijk een piscina. Zowel sael als opkamer hebben
een haard met rookafvoeren aan de zuid- en noordmuur.
6 Overzichtsfoto van de sael. Foto Omke Oudeman.
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1 De weem van Westeremden omstreeks 1900, uit het noordwes-

2 Afbraak van de pastorie uit 1914 in de eerste maanden van 1974.

ten. Collectie RHC Groninger Archieven (818-17275).

Collectie RHC Groninger Archieven (818-17263).

Westeremden
7 De kelder onder de opkamer, in de tijd dat de pastorie nog als

8 De voormalige keuken met sporen van een middeleeuwse stook-

boerderij fungeerde in gebruik als melkkelder. De ruimte had oor-

plaats. Deze is bij de restauratie gereconstrueerd. Rechts ervan

spronkelijk een tongewelf, waarvan een aanzet nog zichtbaar is. De

bevindt zich een nis, waarin nu een 17e-eeuws kastje is geplaatst.

overwelving is vermoedelijk in de 17e eeuw vervangen door balken.

Foto Omke Oudeman.

Bij de restauratie werden in de kelder twee dichtgezette raamnissen als ook een kaarsennis aangetroffen. Foto Omke Oudeman.
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Deze worden gedateerd als zeventiende- of achttien
de-eeuws.
Onder de opkamer bevindt zich de kelder, oorspronkelijk
voorzien van een tongewelf, maar nu van een balkenplafond.
Achter deze ruimten zijn de woonkamer en keuken gesi
tueerd. Hierin was voor de restauratie het bedrijfsgedeelte
van de smederij gevestigd. Dit bouwdeel, de overgang tussen
voorhuis en schuur, was daartoe in 1884 vergroot. De ruimtes

hadden volgens de verbouwingstekening uit dat jaar voor
dien ook al deze woon- en huishoudelijke functie. In de keu
ken werden bij de restauratie sporen van een middeleeuwse
stookplaats ontdekt. Deze zijn in het zicht gehouden. Ernaast
bevindt zich een nis.
Voor het schuurgedeelte bevinden zich nog een gerecon
strueerde empire stijlkamer en een tuinkamer.
Literatuur
B. Westerink, ‘De pastorie van Wetsinge’, www.ubbega.nl/pdf-files

9 Overzichtsfoto van de opkamer. Deze ruimte was oorspronkelijk toegankelijk vanuit de sael met een deur in de muur. Deze is later ver-

De laatste weem die in deze aflevering kort aan de orde komt, is die van Westeremden. Het gebouw is
weliswaar een reconstructie, maar geeft een goede indruk van een middeleeuwse pastoorsbehuizing
of een predikantenwoning ten tijde van de Republiek. Niet voor niets haalde G.A. Wumkes in diens
proefschrift De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796)
Westeremden aan als typisch Groninger pastorieboerderij:

‘Zij troont boven op de kruin van de wierde, ver heen ziende
over de andere, lage huiskens van het dorp. Reeds onderweg
wordt onze aandacht getrokken door een breede, blijkbaar
diepe “dobbe”, aan de achterzijde van het huis, niet ver van
den stal. Het is de “peerdewasch”, waarin de paarden van
den pastor worden gebaad en gewasschen. De pastorie, ge
legen tegenover de oude baksteenkerk en omringd door
breede grachten, is een hoog, zwaar gebouw met spitsen ge

vangen door een houten balustrade. In de westmuur bevinden zich drie nissen, waarvan de meest zuidelijke een opening naar buiten heeft.
Mogelijk fungeerde deze als piscina. Foto Omke Oudeman.

3 De noordzijde van de weem van Westeremden. Foto Omke Oudeman.

vel, die versierd is met een groen kleed van klimop. Het dak
werk, zoo van de “kemmena” als van de schuren, is gemoe
delijk met een dikke laag riet gedekt, waarop zich hier en
daar een klomp huislook heeft vastgezet.’
Toen Wumkes in 1904 deze impressie gaf, was de weem in
verregaande staat van verval. In 1912 werd het gebouw zelfs
onbewoonbaar verklaard; de predikant woonde al enkele
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Korte Hemmen, restauratie luidklok

Leek, N.H. Kerk, carillon

4 In het voorhuis werden in 2004 nieuwe, smallere vensters aangebracht. Foto’s Omke Oudeman.
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jaren elders in het dorp. In 1913 werd de pastorie afgebroken,
en het jaar erop vervangen door nieuwbouw naar een ont
werp van aannemer H. Rosema uit Loppersum.
De pastorie uit 1914 werd sinds 1967 bewoond door kunst
schilder Henk Helmantel, vanaf 1969 ook eigenaar. Tijdens
tuinwerkzaamheden stuitte deze op de fundamenten van de
oude weem, waarna het plan ontstond deze – althans het
voor- en tussenhuis – te herbouwen. Na afbraak van de pas
torie in de trant van de Jugendstil begon op 1 april 1974 de
herbouw. In maart 1975 was eerste bouwfase voltooid. Bij de
reconstructie werd gebruik gemaakt van veel oorspronkelijke
stenen uit de fundering en overige bouwmaterialen van de
oude weem die verwerkt bleken in de pastorie van 1914.
In 1980 ontstond het plan de boerenschuur te herbouwen,
en hierin een atelier en expositieruimte te creëren. De bouw
had het jaar erop plaats; tot 1984 werd doorgewerkt aan de
afwerking van het inwendige van de ruimte.
Een laatste bouwoperatie had plaats in 2004. Helmantel
vond al geruime tijd het voorhuis ‘te rank’, waardoor de ver
houdingen niet klopten. Achteraf bleken de fundamenten
door hem niet juist te zijn geïnterpreteerd, waardoor het
voorhuis een halve meter te smal was gebouwd. De ontman
teling van de westzijde was in het voorjaar van 2004 al in

gang gezet, maar werd al spoedig weer stopgezet. Gekozen
werd nu voor enkel een visuele oplossing om de het huis
meer ‘robuustheid’ te geven, namelijk versmalling van de
vensters.
Literatuur
A. Bierling, De Weem van Westeremden. Het andere werk van
Henk Helmantel (Assen 2005).
6 De schouw in de zaal, geplaatst tijdens de laatste bouwactiviteit
in 2004. De middeleeuwse schouw is afkomstig uit het kasteel van
Anholt, net over de grens bij Arnhem. Foto Omke Oudeman

5 De schuurruimte ingericht als expositiezaal. Foto Omke Oudeman

Orgel te Tolbert. Gerestaureerd in 2001
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De Stichting

o k to b e r 2 0 1 2

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.

Interview met Gerda van Galen

Gerda van Galen geeft een inleiding op het Fivelcollege in Delfzijl 11 mei 2012. Foto Ronny Benjamins

SOGK wint landelijke educatieprijs
E duc at ie
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.

Op 13 juli werd bekend dat de Stichting Oude Groninger Ker
ken de ‘ambassadeurprijs erfgoedsector’ heeft gewonnen
voor de maatschappelijke stage. Gerda van Galen ontwik
kelde de stage.

Wat is je functie bij de SOGK?
Hoe ben je daar terecht gekomen?
Vanuit de master ‘Kunst, beleid en marketing’ aan de Rijks
universiteit Groningen heb ik stage gelopen bij de SOGK.
Daarna ben ik blijven hangen en heb ik een voorstel voor
de maatschappelijke stage (MaS) geschreven. Vervolgens
heb ik die samen met Bernardine Beenackers, educatief spe
cialist bij de SOGK, uitgewerkt en op verschillende scholen
getest.

Je nam het initiatief om mee te doen aan
deze landelijke wedstrijd. Waarom?
De SOGK was één van de eerste aanbieders van MaS in
Groningen. Educatie is altijd al een speerpunt voor de SOGK
geweest, waarbij innovatie voorop staat. De maatschappe

Nie u w s
Mogelijk maken wat niet mogelijk lijkt

lijke stage past daar naadloos in, het is een laagdrempelige
manier om jongeren kennis te laten maken met zowel ener
zijds vrijwilligerswerk als anderzijds de rol en het belang van
kerkgebouwen. In de stage is een kerk uit de directe om
geving van de jongere het onderzoeksobject. Zo maken ze
kennis met de positie en het belang van die kerk voor de
eigen leefwereld. Op deze manier hopen we de jongeren op
een positieve manier naar kerken te leren kijken en worden
zij mogelijk de vrijwilligers van morgen.

Een nieuw fonds op naam
voor de stichting

Waarom denk je dat jullie gewonnen
hebben? Is de stage zo bijzonder?
Voor deze stage maken de leerlingen filmpjes en nemen ze
interviews af. Hierdoor belicht onze stage niet alleen het
werk van de Stichting maar geeft ze leerlingen de kans erva
ring op te doen met presentatietechnieken en media. Deze
combinatie van ‘oud’ erfgoed en ‘nieuwe’ media maakt de
stage verfrissend in het totale aanbod.

Wat gaan jullie precies doen als
Ambassadeur?
Om het ambassadeurschap actief uit te dragen organiseren
we een conferentie waarin we andere organisaties een kijk in
onze keuken geven. Daarnaast maken we een digitale hand

Bij de uitvoering van maatschappelijke stages zijn de plaatselijke
commissies nauw betrokken. Hier bekijken leerlingen van het Fivelcollege
hun filmpje met leden van de plaatselijke commissie van Oosterwijtwerd.

Foto Ronny Benjamins

leiding waarin we tips en trucs van onze ervaring met de
maatschappelijke stage delen. Op deze manier hopen we
andere organisaties te inspireren en mensen bekender te
maken met het werk van de SOGK.

Leerlingen van het Fivelcollege bij de kerk van Marsum tijdens de maatschappelijke stage op 11 mei 2012. Foto Ronny Benjamins

Sinds haar oprichting in 1969 heeft de Stichting Oude
Groninger Kerken zich als particuliere erfgoedorganisatie
ingezet voor het behoud van het religieuze erfgoed in de
provincie Groningen. Wij hebben daarvoor in de afgelopen
jaren nationale en internationale erkenning gekregen.
Voor het wekken van belangstelling voor ons bijzondere
erfgoed ontplooien wij activiteiten op het gebied van kennis
overdracht, cultuurtoerisme en educatie. De projecten van
de stichting zijn in de afgelopen periode mogelijk gemaakt
door subsidies van de overheden in combinatie met bijdra
gen van fondsen, instellingen en – niet in de laatste plaats –
particulieren. Gezien de zich steeds verder terugtrekkende
overheid wordt het belang van de steun van onze betrokken
en trouwe achterban steeds belangrijker. Zo gaan de komen
de jaren de subsidiepercentages voor de instandhoudings
projecten omlaag waardoor de eigen bijdrage omhoog gaat
en wij extra middelen moeten generen om onze belangrijke
opgaven van instandhouding in de toekomst te kunnen fi
nancieren. Daarnaast krijgt een deel van onze projecten he
lemaal geen subsidie (meer).
De schenkers van het nieuwe fonds op naam van de stich
ting willen activiteiten mogelijk maken die niet (meer) moge
lijk lijken te zijn. Daarbij gaat hun bijzondere belangstelling
uit naar projecten op het gebied van joods erfgoed, tech
nische (gebruiks)voorzieningen in onze kerken, restauratie
van bijbels, kerkhoven en kerkelijk meubilair. Het fonds
kreeg de naam Peter Breukinks Noodfonds, naar aanleiding
van het zilveren ambtsjubileum van de directeur dit jaar.
Wij zijn heel blij met ons nieuwe fonds dat, gezien zijn
doelstellingen, op veel sympathie van onze donateurs zal
kunnen rekenen!

Giftenkerk
Sinds de zomer van 2011 beschikt de Stichting Oude Gronin
ger Kerken over de zogenaamde Giftenkerk. Steeds vaker
wordt de SOGK benaderd door mensen die iets te vieren heb
ben en in plaats van cadeaus van genodigden vragen om een
kleine gift om die vervolgens aan de SOGK te schenken. Voor
dergelijke gelegenheden stellen wij deze Giftenkerk beschik
baar.
Afgelopen zomer werd de Giftenkerk ‘gerestaureerd’ tot
een twaalfde-eeuws kerkgebouw. Oud-stagiair Vera van
Zanten verrichtte deze klus. Van Zanten is geen onbekende
voor de SOGK: zij deed recent nog onderzoek naar het ge
bruik van de kleur blauw in kerkzolderingen en ook zorgde
zij voor het schilderen van een tapijt bovenin de toren van
Uitwierde, een van de objecten uit het project Landmerken.
De werkzaamheden aan de minikerk bestonden uit het aan
brengen van ‘oorspronkelijke’ ramen, knielnis, piscina, en
een mannen- en vrouweningang. In de toren werden aange
De gerestaureerde Giftenkerk

bracht en het dak waarop ‘sneldekkers’ lagen, werd ver
fraaid met zogenaamde (geschilderde) nonnetjes en monni
ken, de eerste modellen dakpan. De bekroning van het werk
vormde het aanbrengen van een originele windvaan. Bij een
feestelijke gelegenheid staat er dus iets moois op tafel!
Wilt u gebruik maken van de Giftenkerk? Neem dan con
tact op met het secretariaat van de Stichting: 050-3123569.

Fotowedstrijd en kerkenkalender 2013
‘De kerk anders’ was het thema van de fotowedstrijd en dat
zorgde voor veel creatieve inzendingen. Ook dit jaar had de
jury het weer moeilijk om een keuze te maken uit de vele in
zendingen. Jammer dat niet iedereen de voorwaarden goed
heeft gelezen want het was echt de bedoeling alleen kerken
in het bezit van de stichting te fotograferen. Uit het gevari
eerde aanbod is naar de mening van de jury ook dit jaar een
goede keuze gemaakt voor een mooie kalender.
De winnende foto toont mensen in de kerk, luisterend naar
een concert. De voor een kerk zo specifieke lichtinval is hier
voortreffelijk gevat en samen met de subtiel aanwezige maar
duidelijk herkenbare kerkbanken wist deze foto de jury una
niem te overtuigen. Maar ook de andere 12 winnende foto’s
geven een verrassend beeld van een kerk ‘anders bekeken’.
De winnende foto kreeg een ereplaats op de voorkant van
de kalender en de fotograaf van deze foto krijgt bovendien
een geheel verzorgd driedaags arrangement voor twee per
sonen in erfgoedlogies Nieuw Midhuizen. De overige twaalf
opnamen kregen een plek in de kalender. U kunt de kerken
kalender bestellen in onze webwinkel of door middel van het
invullen van de bestelkaart in het midden van dit tijdschrift

Eindejaarspakketten voor Sinterklaas
en Kerstman
Evenals voorgaande jaren komt de Stichting Oude Groninger
Kerken Sinterklaas en de Kerstman weer tegemoet door pak
ketten samen te stellen voor bedrijven en donateurs. Er wor
den verschillende pakketten aangeboden in verschillende
prijscategorieën. Bedrijven krijgen de bestelling in luxe ca
deauverpakking bezorgd. Voor uw dierbare(n ) kunt u ervoor
kiezen om het pakket zelf te overhandigen of het te laten
overhandigen.
Voor meer informatie neem contact op met het secre
tariaat van de Stichting, 050-3123569 of kijk op www.gro
ningerkerken.nl.

Groninger kerken digita al

Me di at he e k
Kerkhofinventarisatie en een digitaal
register
Te regt is dat mensen, wanneer de lieden sterven
Dat zij dan na de tijt een grote rust beerven
Ik, de gestorven en lig hijr in een graf
Heb met mijn sterfdag geleidt veel onrust af.

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

Dit grafschrift van de ‘Eerbare Isebrandt Harmens’ staat
te lezen op een achttiende-eeuwse grafsteen op het kerkhof
van Oosternieland. Vermeld staat verder dat deze ‘in zijn
leevende vermaert koopman, woonagtig op Zijldijk’ was, en
dat hij ‘in het 64ste jaar zijnes ouderdoms, zeer christelijk in
de Heere gerust’ is.

Geocaching groot succes
Geocaching is een buitensport en spel waarbij gebruik wordt
gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens een verstopte
cache te vinden. Een cache is in het algemeen een kleine
waterdichte kist, voorzien van een logboek en een ‘schat’. Na
het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet
de locatie bekend aan andere geocachers. In de schat is al
tijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam achter
kan laten. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de Geo
caching-website een log achterlaat. Tegenwoordig zijn er ook
applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps
is een kaart te zien met alle caches in de omgeving en is de
mogelijkheid om een log op de website te plaatsen.
Als de ‘schat’ gevonden is, moet men deze – onopgemerkt
door anderen – weer op precies dezelfde plek en manier te
rug leggen.

Landmerken
Voor het project landmerken hebben wij bij alle acht Land
merkendorpen een Geocache geplaatst. Een aantal van deze
caches kan door middel van de coördinaten gelijk gevonden
worden, dit zijn ‘traditionele’ caches.
We hebben ook een aantal Multicaches. Een mooi voor
beeld hiervan is de Multicache van Uitwierde. Voordat de

schat gevonden kan worden, moet eerst een groot deel van
het ommetje ‘Onder klokslag van Oetwier’ gelopen worden.
Tijdens de wandeling dienen een aantal vragen beantwoord
te worden, voordat de deelnemers de coördinaten van de
schatkist krijgen. In deze kist vinden de Geocachers bij ons
het Ommetje van het desbetreffende dorp en een magneetje
met het landmerkenlogo.
De Landmerken Geocaches zijn een groot succes. Aan het
eind van de zomer hadden al meer dan zeshonderd mensen
de schatten gevonden. Ze kregen allen achtergrondinforma
tie te lezen over de Stichting Oude Groninger Kerken en het
project Landmerken.

Laatste nieuws en activiteitenoverzicht
Een van de rubrieken op de site www.groningerkerken.nl is
‘Laatste nieuws’. Hier vindt u actuele zaken die met kerken in
het algemeen en/of de SOGK in het bijzonder te maken heb
ben. Dit kunnen bijvoorbeeld overdrachten van kerken zijn,
maar ook televisieoptredens van vrijwilligers of medewer
kers. Ook maken we hier melding van nieuwe, interessante
uitgaven en excursies. Een van de best bezochte onderdelen
op de site is het activiteitenoverzicht. Omdat u wellicht soms
door de bomen het bos niet meer ziet, maken we in de ru
briek ‘Uitgelicht’ iedere week een selectie uit dit aanbod.

Het is een van de grafstenen die gedocumenteerd is in de
‘Kerkhofinventarisatie Oosternieland’. Leden van onze Kerk
hovencommissie trekken al redelijk wat jaren vanaf het voor
jaar eropuit om de grafzerken op onze kerkhoven te inven
tariseren en documenteren.
Een dergelijke inventarisatie geeft veel details weer: type
graf, afmetingen, soort materiaal, grafische verzorging,
stijl, ornamenten, symbolen, heraldiek. En als het even kan
nog wat aanvullende informatie van elders. In het geval van
Isebrandt Harmens wordt bijvoorbeeld nog
vermeld dat hij op de boerderij Fivelweg 4 te
Zijldijk woonde, en dat zijn steen in 1987 is
teruggevonden op de Kerkedam. De steen
staat dan ook niet meer op een graf, maar is
ingemetseld aan de zuidzijde van de kerk
muur.

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

In totaal staan er 35 kerkhofinventarisaties in de media
theek. Een tussenstand want het werk van de Kerkhoven
commissie is nog niet af.
Ook in de mediatheek is het werk nog niet af. In ons digita
liseringproject is een belangrijke rol weggelegd voor de in
formatie die de kerkhofinventarisaties geven. Onze deel
name aan het project Memento Mori (inventarisatie van
overeenkomsten en verschillen binnen de Eems-Dollard Re
gio ten aanzien van de cultuur van sterven en begraven)
heeft dit werk een enorme ‘boost’ gegeven. Ruim de helft
van de informatie is ondertussen digitaal terug te vinden op
www.groningerkerken.nl.

We r k in ui t voe r ing
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Winterexcursie
naar het Zuidelijk
Westerkwartier
De traditionele Winterexcursie vindt op 15 december plaats,
met een herhaling op 5 januari. De keuze viel deze keer op
Vredewold en Langewold in het Zuidelijk Westerkwartier,
een liefelijk coulisselandschap met vriendelijke dorpen.

Begroeide voegen van het metselwerk van de kerk van Krewerd.

Stuc, specie, mortel, verf en koffie
Grote en ‘complete’ kerkrestauraties, niet zelden gevolgd
door een feestelijke ingebruikname, trekken gemakkelijk
de aandacht. Dit dreigt wel eens te overschaduwen dat de
Stichting Oude Groninger Kerken het hele jaar door druk
doende is met herstel en onderhoud van de kerken in haar
bezit. In het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instand
houding Monumenten (BRIM) stonden de afgelopen maan
den tal van kerken in de steigers om planmatig onderhoud
te kunnen uitvoeren.
In Marsum werd het stucwerk hersteld, in dit geval een spe
cialistisch werk, want in de kerk moeten de stenen door
de dunne stuclaag heen in het zicht blijven. Ook werd hier
geschilderd en werden de galmborden gerepareerd.
Bij het stucwerkherstel in Feerwerd werden oude sluit
stenen in het torenportaal ontdekt. Deze zijn weer in het
zicht gebracht. Een lastige klus was hier het herstel van de
vloer van de klokkenzolder, waarvoor de klokkenstoel moest
worden opgetild. In het interieur werd de gekantelde
dekplaat van de grafkelder recht gelegd. Ook werd de beves
tiging van het koorhek gewijzigd; de pennen die uit de vloer

staken bij demontage van het hek – om tijdelijk extra ruimte
te kunnen creëren – zorgden voor een onveilige situatie.
Voegwerkreparatie stond op het programma in Krewerd
(buiten, toren), Oostum en Tolbert (toren). Bij de laatste kerk
werden ook de houten ramen en het antieke hang- en sluit
werk hersteld. In Garnwerd werd in de toren het voegwerk
van specie – aangebracht bij een oude restauratie – vervan
gen door kalk. Binnen werd hier het stucwerk plaatselijk
hersteld.
In Solwerd werd de – rotte – gootconstructie aangepakt.
Houtrot had hier ook de balken van de klokkenstoel aange
tast; deze werden aangeheeld of vervangen. Tot slot werd
het schilderwerk van de kerk onder handen genomen.
Als er een bindend element tussen deze diverse werk
zaamheden is aan te geven, dan is dat wel de goede samen
werking tussen de plaatselijke commissies en de uitvoeren
de werklieden. Niet zelden worden de bouwkundigen van de
Stichting gecomplimenteerd met de hartelijke ontvangst. In
het bijzonder gold dat de afgelopen maanden voor Krewerd,
waar de bouwvakkers regelmatig van koffie en iets lekkers
werden voorzien.

Sluitsteen in het torenportaal van de kerk van Feerwerd.

Steigerbouw in Tolbert ten behoeve van voegwerkreparatie.

In Vredewold zal Lettelbert worden aangedaan. De kerk al
daar oogt niet oud en ziet er vreemd gedrongen uit. Sporen
van romaanse vensters in noordmuur duiden echter op een
bouwtijd in het begin van de dertiende eeuw. De veelzijdige
koorsluiting lijkt van rond vijftienhonderd te dateren. Het
schip werd waarschijnlijk in het midden van de zeventiende
eeuw ingekort wegens bouwvalligheid. Het interieur is een
voudig, maar smaakvol. De kerk, staand op een verhoogd
kerkhof, kwam in 1977 in het bezit van de Stichting Oude
Groninger Kerken.
Het praalgraf voor Anna van Ewsum in Midwolde, een van de kerken die tijdens

De kerk van Midwolde is in aanleg uit de tweede helft van de
twaalfde eeuw, het koor is dertiende-eeuws. De vrij eenvou
dige dorpskerk veranderde in de zeventiende en achttiende
eeuw in een rijke adelskerk. In de zestiende eeuw vestigden
de Ewsums uit Middelstum zich in Vredewold en verkregen
het erfgrietmanschap over het gebied. Zij en de later de in
getrouwde Van In- en Kniphuisens uit Oostfriesland voerden
een grote staat en stonden in hoog aanzien. Hiervan getuigt
het kerkinterieur met enkele rouwborden, een herengestoel
te en het bijzondere marmeren praalgraaf, gemaakt door de
grote Hollandse beeldhouwer Rombout Verhulst. De preek
stoel werd geschonken door Anna van Ewsum. Het bijzondere
orgel was eerst huisorgel op de borg Nienoord. Een gebrand
schilderd raam herinnert aan de verdrinkingsdood van de
laatste borgbewoners. De kerk werd in 1971 overgedragen
aan de SOGK.
De kerk op de Dam te Leek werd in 1660 in opdracht van
borgbewoners van Nienoord gebouwd. Het werd een kleine,
eenvoudige kerk met een sober interieur, gebouwd voor de
inwoners van het dorp Leek, dat was ontstaan rond een in
1592 aangelegde schans. In 1930 kwam aan de westzijde van
de kerk een uitbreiding tot stand in de vorm van een lagere
vleugel. In december 2000 brak er brand uit; nadien werd de
kerk hersteld. De gepleisterde zaalkerk heeft een schilddak
met dakruiter en een lagere eveneens gepleisterde vleugel.
De dakruiter bergt een luidklok en een carillon. Binnen is een
preekstoel met dooptuin uit 1752. Het orgel is het laatste

de Winterexcursie worden bezocht.

instrument dat door de firma Van Oeckelen werd gemaakt.
De kerk is in gebruik bij de PKN- gemeente ter plaatse.
Niekerk in Langewold is een wegdorp zoals Lettelbert en
Midwolde, dorpen ontstaan op een de lage zandruggen
of gaasten, die het woldgebied doorsnijden. De kerk van
Niekerk heeft een tufstenen schip uit omstreeks 1200. De
dwarsbeuk aan de zuidzijde werd in de dertiende eeuw ge
bouwd. Bouwsporen aan de noordzijde doen vermoeden dat
men destijds van plan was een transept te maken. Ook uit
de dertiende eeuw stamt de toren, opgetrokken in afwisse
lende lagen tuf- en baksteen. In de zeventiende eeuw werd
het oude koor met absis vervangen door het huidige koor.
Binnen, onder een vlakke balkenzoldering, staat een preek
stoel uit 1705, vervaardigd door Allert Meijer, met snijwerk
van Jan de Rijk. Het orgel werd in 1894 gemaakt door Petrus
van Oeckelen. Ooit was de beruchte Rudolf de Mepsche hier
collator, hij benoemde zijn studievriend H.C. van Bijler tot
predikant. De dominee en de jonker werden hoofdrolspelers
in het Faanse Monsterproces in 1731, waarbij 22 mannen be
schuldigd van sodomie ter dood werden gebracht. De kerk
van Niekerk is in gebruik bij de PKN.
Opgave voor de excursie kan via de antwoordkaart midden
in dit katern. Daar vindt u ook nadere gegevens over organi
satie en programma.

Age nda ui tge l ich t

In alle kerken die de Stichting Oude Groninger Kerken beheert, worden bijzondere activiteiten
aangeboden. In deze rubriek lichten we een aantal 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 secretariaat u van een papieren agenda
voorzien.

Ans Bakker

Exposities Remonstrantse
kerk, Groningen
In het glazen toegangsgebouw van de
Remonstrantse kerk zijn de komende
maanden twee tentoonstellingen te zien:
17 september t/m 2 november - Ans
Bakker, ‘Mijn Hemel’
19 november t/m 18 januari - Jeroen
Bechtold, ‘Waanzinnig Porselein…?’
Glaskunstenaar Ans Bakker is geboeid
door levens. De oorsprong, de ontwikke
ling, de verlangens, dromen en waar
heden. Het ‘licht’ rondom de personages
of rekwisieten brengt de inspiratie. Zij
werkt met combinaties van glas, hout,
ijzer, koper, en gerecyclede dingen. Als
theatervormgever denkt ze in beelden en
in (stukjes) film, waarvan alle objecten
onderdeel zijn.
Het oeuvre van keramist Jeroen Bech
told beschrijft vaak de waanzin van ons
bestaan. De getoonde werken ontstonden
in de periode 2005 tot 2011 en waren niet
eerder in Groningen te zien. Organisatie :
Kunstbureau Albion Putti. Opdrachtgever:
Bijzondere Locaties Groningen.
Locatie: Glazen Toegangsgebouw Remon

Jeroen Bechtold

Opera per Tutti

strantse kerk, Coehoornsingel 14, Gronin
gen.
Open: maandag t/m vrijdag, 9.00-16.30
uur. Na aanbellen: gratis entree.

Opera per Tutti! Voor
iedereen!
Opera per Tutti! stelt zichzelf ten doel laag
drempelige, toegankelijke en betaalbare
uitvoeringen van hoge kwaliteit door pro
fessionele zangers te presenteren. Opera
per Tutti! is een appetizer voor de opera
leek en een lekker tussendoortje voor de
operakenner. Met dit unieke concept opent
Opera Per Tutti! de deuren naar het ope
ra-erfgoed voor zowel beginners, twijfe
laars als minder draagkrachtige medelan
ders.
Mylou Mazali presenteert najaar 2012
Opera per Tutti! met bijzonder jong talent
van onder andere de Dutch National Opera
Academy. In elk concert brengen vier zan
gers onder begeleiding van een pianist(e)
aria’s en ensemblestukken uit vijf verschil
lende opera’s.
Voorzien van luchtige toelichtingen van
de stukken, zodat iedereen de intriges en
de plots begrijpt, nemen de
zangers het publiek mee en
gebruiken de gehele zaal als
podium. Pas op wanneer Figa
ro ineens achter u staat of
wanneer de verleidelijke Car
men haar oog op u heeft laten
vallen!
Steeds andere zangers, ge
varieerde programma’s met
bekende maar ook minder be

kende opera’s van Monteverdi tot Menotti.
Datum en locatie: Zondag 11 november
15.00 uur, Remonstrantse kerk, Coehoorn
singel 14, Groningen. Zaal open om 14.20
uur.
Entree: vol tarief ¤ 20,00; 65+ ¤ 17,50;
jonger dan 18 jaar/CJP/student ¤ 10,00;
houders Stadjerspas ¤ 5 (reserveren
verplicht).
Lustrumactie: kenner neem een nieuw
(opera)maatje mee voor 50% korting 2 per
sonen = ¤ 30,- 2 = 1,5, 65+plusser entree
voor ¤ 17,50 en gratis kleinkind(eren) mee.
NB: Geen pin- of creditcardbetaling mo
gelijk bij de kassa’s. Gelieve contant, bij
voorkeur gepast betalen.

Kerstwandeling
Na het succes van 2011 organiseert de
SOGK dit jaar voor de tweede keer een
begeleide kerstwandeling door de stad
Groningen Op tweede kerstdag woensdag
26 december voert een deskundige gids u
door de binnenstad.
De start van de wandeling is om 14.00
uur vanuit de Remonstrantse kerk aan de
Coehoornsingel met een korte inleiding.
Om 16.00 uur wordt u hier weer terugver
wacht voor een drankje met aansluitend
een kort concert. Het programma wordt
rond 17.15 uur afgesloten.
De kosten voor de wandeling, inclusief
het concert, bedragen ¤ 8,00 p.p. (kinde
ren tot en met 11 jaar ¤ 6,00). Donateurs
van de SOGK betalen slechts ¤ 5,00 (kin
deren ¤ 4,00).
U kunt zich hiervoor opgeven via het
antwoordkaartje in het middenkatern.

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 • e-mail: info@groningerkerken.nl • www.groningerkerken.nl
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Donateursservice
winkel
Kerkenkalender 2013
De kerkenkalender is inmiddels niet meer weg te denken uit onze winkel. Ook voor de editie 2013 zijn de
foto’s gemaakt door enthousiaste amateurs die onze provincie introkken om verrassende foto’s te maken. Dit jaar was ‘de kerk anders’ het thema van de wedstrijd. De kerkenkalender is verpakt op een
dusdanige manier dat u deze gemakkelijk per post kunt versturen. Een ideaal cadeau dus, ook voor familie en vrienden in het buitenland.
Prijs ¤ 15,50
Donateursprijs ¤ 14,50

Klinkende klei – Middeleeuwse muziek uit Groningen en Ommelanden
In 1476 schrijft de uit het Groningse Baflo afkomstige Roelof Huesman in een brief aan een vriend: ‘Momenteel woon ik in Ferrara en ben in dienst van de hertog. Mijn oude passie voor het orgelspel houdt me in
leven. Mijn honorarium bedraagt vijf goudstukken en het zesde zit eraan te komen.’ Er klinkt trots door in
die woorden. En met reden: de genoemde hertog is niemand minder dan Ercole I d’Este, een van de machtigste vorsten uit de Italiaanse renaissance.
In datzelfde jaar valt deze Roelof – hij is dan 31 jaar oud – de eer te beurt het academisch jaar te mogen
openen van de universiteit van Ferrara. Hij doet dat onder de naam Rudolphus Agricola, de naam waarmee
hij dan al grote faam heeft verworven onder alle wetenschappers van zijn tijd.Hoe kan het dat een uit de
Groningse klei getrokken snotneus het in dat verre Italië zo ver schopte? Hoe heeft een zompige omgeving
als Groningen en omstreken zo'n genie kunnen voortbrengen?
Dit boek maakt duidelijk dat de noordelijke streken ook in de tijd van Roelof Huesman een cultureel leven kenden, dat er veelvuldig
contact was met ontwikkelde mensen elders en dat er al eeuwen welluidender muziek klonk dan we nu voor mogelijk zouden houden.
Klinkende klei vertelt over dit alles. Voorbeelden van de muziek komen tot leven op de bijbehorende cd.
Vaste prijs ¤ 15,00

Sneeuwkaarten

Ze zijn er weer: sneeuwkaarten! Vorig jaar hadden wij geen sneeuwkaarten en dat hebben wij geweten! We moesten veel donateurs
teleurstellen, vandaar dat wij er dit jaar voor hebben gekozen weer een set prachtige kaarten te laten maken met de kerken van
Oosternieland, Nieuw Scheemda, Midwolde, Vierhuizen en Kiel-Windeweer.
Prijs ¤ 7,50
Donateursprijs ¤ 6,75

Orgelgids Westerkwartier
De Stichting Oude Groninger Kerken bezit meer dan zestig kerken in de provincie Groningen en evenveel historische orgels. Naar aanleiding van de restauratie van het orgel van Noordwijk stelde de Stichting een Orgelgids
speciaal voor het Westerkwartier samen. Deze gids besteedt extra aandacht aan de kwaliteiten van het gerestaureerde orgel in Noordwijk, maar portretteert daarnaast nog zeven andere instrumenten die te vinden zijn in
hetzelfde gebied. Donateurs van de stichting ontvangen gratis de cd Return of the Queen (Peter Westerbrink –
Arp Schnitger orgel – Der Aakerk Groningen.
Prijs ¤ 9,50
Donateursprijs ¤ 9,00
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

Donateursservice
excursies
Traditionele Winterexcursie

Zaterdag 15 december 2012 (met bus en individueel) en zaterdag 5 januari 2013 (alleen met bus)
De Excursiecommissie organiseert dit jaar haar decembertocht naar het Westerkwartier. Informatie over de vier te bezoeken kerken vindt u elders in dit katern onder het kopje
’Excursie uitgelicht’. Deze excursie vindt plaats op zaterdag
15 december 2012 en wordt afgesloten met een concert. De
zogeheten herhalingstocht (zonder concert) zal plaatsvinden op zaterdag 5 januari 2013.
Het excursieprogramma kent zowel in december als in ja
nuari, een middagpauze waarin tijd is voor een gezamenlijke
erwtensoepmaaltijd. Ook is er dan, traditiegetrouw, weer de
gelegenheid om inkopen te doen bij de promotiestand van de
stichting.
De bus vertrekt steeds om 10.30 uur bij het hoofdstation
van de NS in de stad Groningen. Op 15 december wordt de
terugkomst aldaar ingeschat om circa 19.15 uur. Op 5 januari
zal dat eerder zijn, omdat er dan geen concert is.
Indien u de excursie op eigen gelegenheid maakt (alleen
mogelijk op 15 december), wilt u zich dan wel aanmelden? U
krijgt dan de routeplanning thuisgestuurd. Het mapje met

kerkbeschrijvingen, dat standaard wordt uitgereikt aan de
deelnemers in de bussen, is voor ¤ 7- door individuele deelnemers te verkrijgen in de eerste kerk van de route.
De kerken zijn op 15 december 2012 van 10.00-17.00 uur
geopend en op 5 januari 2013 alleen zolang de bus voor de
deur staat.
De kosten voor deelnemers in de bussen bedragen ¤ 20,00
voor donateurs en ¤ 30,- voor niet-donateurs. (inclusief mapje kerkbeschrijvingen, doch exclusief lunch).
Aanmelding kan alleen via de speciale kaart in dit blad, te
versturen per gewone post. Plaatsing geschiedt op volgorde
van binnenkomst. Deelnemers ontvangen per post een bevestigingsbrief. De nota voor reizigers in de bus wordt eveneens op deze wijze verstuurd.
Let op! Om iedereen gelijke kansen te bieden is er gekozen
voor een ‘papieren aanmeldingsprocedure’. De organisatie
behoudt zich het recht van programmawijzigingen voor, als
omstandigheden ter plaatse daartoe nopen.

Praalgraf in een van de kerken die tijdens de Winterexcursie bezocht worden.

aanmelding Kerstwandeling
wo 26 december

aanmelding Winterexcursie 2012/2013
(a.u.b. aankruisen)

naam 

m v

za 15 december 2012 / za 5 januari 2013
naam 

m v

adres

adres

postcode

postcode

woonplaats

woonplaats

e-mail		

e-mail		

telefoonnummer overdag / ’s avonds

telefoonnummer overdag / ’s avonds

, van wie  donateurs

(a.u.b. aankruisen)

Totaal aantal personen
en
niet-donateurs

gewenste datum
 zaterdag 15 december 2012  bus  eigen vervoer
 zaterdag 05 januari 2013 (alleen per bus)

Kosten voor donateurs ¤ 5,00 (kinderen t/m 11 jaar ¤ 4,00),
voor niet-donateurs ¤ 8,00 (kinderen t/m 11 jaar ¤ 6,00).

Totaal aantal personen
en
niet-donateurs





, van wie  donateurs

 I k meld mij/ons aan voor de lunch (kosten niet inbegrepen)
Kosten voor donateurs ¤ 20,- en voor niet donateurs ¤ 30,-

bestelkaart

ja, ik word donateur

Ik bestel:
Kerkenkalender 2013
Prijs ¤ 15,50
Donateursprijs ¤ 14,50
aantal



Klinkende klei
Vaste prijs ¤ 15,aantal

Het behoud van cultureel erfgoed in Groningen is ook mij
veel waard.
Daarom word ik donateur van de Stichting Oude Groninger
Kerken.
De minimale donatie bedraagt ¤ 17,50 per jaar.
Het eerste jaar ontvang ik het tijdschrift Groninger Kerken
gratis.
Ik wacht met betalen op de nota.
(a.u.b. aankruisen)

naam 



adres
Sneeuwkaarten
Prijs ¤ 7,50
Donateursprijs ¤ 6,75
aantal

postcode
woonplaats



e-mail		
Orgelgids Westerkwartier
Prijs ¤ 9,50
Donateursprijs ¤ 9,00
aantal



Donateurs ontvangen bij aanschaf van deze
gids gratis de CD Return of the Queen

vul a.u.b. ook de achterzijde in

geboortedatum
telefoonnummer overdag / ’s avonds

m v

Verbindingsweg 13
9781 DA Bedum
tel
fax

050 301 12 00
050 301 17 00

info@johnlemmen.nl

Het succes van automatisering
Het klinkt misschien wat vreemd, maar… Het succes van automatiseren begint met koffie 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.

CONTACT

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

ONTWERPEN & ADVIEZEN
IN RESTAURATIES EN
VERBOUW & NIEUWBOUW

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

UW BOUWPARTNER

KIELER BOCHT 33
 0 5 0 - 5 7 5 7 8 0 0

TEL (050) 313 61 15

HOGE DER A 34

FAX (050) 313 96 57

9712 AE GRONINGEN

mail@wv-architecten.nl

Oostzijde kerk te Dorkwerd

Schildersbedrijf W. Dijkema

VOOR:

NIEUWBOUW
RENOVATIE / RESTAURATIE
ONDERHOUD VAN:
- BEDRIJFSPANDEN
- WOONCOMPLEXEN
- WONINGEN
AAN EN VERBOUW VAN UW WONING

G R O N I N G E N

ADRES

Noorderstraat 5
9989 AA Warffum
telefoon (0595) 42 22 67
E M M E N

NAUTILUSSTRAAT 7
 0 5 9 1 - 6 5 7 9 0

W W W . B R A N D S B O U W . N L

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

De Schilder,
de beste vriend
van je huis

Van Lierop
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

eu,

Van Lierop
Van Lierop

Een gezonde kijk op onroerend goed
Houtinsectenbestrijding | Zwamsanering
Houtrestauratie met epoxytechniek | Isochips®-kruipruimteisolatie
Vochtwering | Kruipruimterenovatie | Constructiedroging
Heteluchtmethode | Zuurstofarmeluchtmethode | Microgolvenmethode
Onderzoek met de videoscope | Inspectieabonnementen
Vestigingen in: Alphen aan den Rijn | Liempde | Echt
Heerhugowaard | Assen | Mechelen (B)
www.vanlierop.nl
Van
Lierop

Van Lierop
Van Lierop

ISO 9001

gecertificeerd

VASTGOED ONDERHOUD

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

H O LSTEIN

r es ta uratie architectuur
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
Koldingweg 15 • 9723 HL Groningen • Fax 050-549 46 31 • E-mail info@vdmaar.nl • Website www.vdmaar.nl

Ellens Leidekkersbedrijf

Naamloos-2 1

06-02-12 21:2

Ellens Leidekkersbedrijf
Oosterhamrikkade 112, 9714 BK Groningen
telefoon 050 - 535 20 11 - fax 050 - 535 03 42

foto Omke Oudeman

opdrachtgever: fam. Visser, Heresingel te Groningen

Nieuwe koperen dakkapel

Voor al uw - voegwerken
- voegwerkrestauratie
- gevelreiniging
Noordveenkanaal n.z. 21
7831 aw Nieuw Weerdinge
tel. 0591 - 522 258 / 522 770
fax 0591 - 521 016

