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De opdrachtgever achter het kerkgebouw
In Groninger Kerken wordt gewoonlijk uitgebreid aandacht geschonken aan de architectuur 

en inrichting van kerkgebouwen. Soms ook worden de ontwerpers belicht, als tenminste 

iets over hen bekend is. Er is echter ook nog een andere kant aan de totstandkoming van 

kerkgebouwen, en dat betreft de rol van de opdrachtgever of bouwheer. Ook al zijn ze zelf 

geen ontwerper, ze hebben soms wel duidelijke voorstellingen over het gebouw dat ze 

voornemens zijn te stichten, en zo niet, dan bepalen hun financiële mogelijkheden de ma-  

te van monumentaliteit van het kerkgebouw waarvoor zij de middelen ter beschikking  

stellen. Zo was tegen 1700 Henric Piccardt een bouwheer die heel precies wist wat hij van 

architectuur verwachtte. Als nieuwkomer onder de Groninger elite wilde hij zich met de 

verbouwing van de Fraeylemaborg in Slochteren en vooral ook met de kerk in Harkstede 

bewijzen als een man van aanzien en met smaak.

Wat later, in de eerste helft van de achttiende eeuw, ontstond in samenspel tussen Johan 

Hora, de collator van Midwolda, en predikant Wilhelmus Schortinghuis een nieuw kerk-

gebouw, dat weliswaar groot was, maar vooral ook waardige soberheid diende uit te stra-

len. Hora’s kleinzoon, Johan Hora Siccama, voegde de achternaam van zijn vader aan die 

van zijn moeder toe – deze nieuwe dubbele achternaam geeft al iets aan van zijn maat-

schappelijke ambitie. Ook had hij aan soberheid wat minder boodschap, zoals blijkt uit het 

indrukwekkende orgel dat hij in de kerk liet bouwen. Het is een eigenaardige speling van 

de geschiedenis dat diens kleinzoon, ook weer met de naam Johan (1787-1880), in 1818 in 

het bezit kwam van Klein Martijn in Harkstede, dat de residentie van Henric Piccardt was 

geweest.


