
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 rondom onze kerken.

‘Het wierdelandschap rondom Appingedam is toch echts iets 

anders dan het  Westerkwartier waar ik opgegroeid ben’, al-

dus Minke. Inmiddels heeft ze er wel de nodige voetstappen 

liggen. Terug naar het begin is geen festival dat alleen maar 

vorm krijgt achter het beeldscherm of aan de telefoon. ‘Met 

alle lokale kerkencommissies hebben we voorbereidende 

bijeenkomsten. De leden daarvan denken mee, en zo begint 

alles te leven. Zo ontstaat een dorpsoverstijgend geheel.’

Het begin van Terug naar het begin
Terugblikkend: ‘Terug naar het begin is bedacht door Geert 

Lameris en werd in opdracht van de Stichting Oude Gro-

ninger Kerken voor het eerst gehouden in 2008, het Jaar van 

het religieus erfgoed.’ Het bleek een levensvatbaar initiatief, 

dat bovendien het moment oversteeg. 

 Minke stapte in 2010 aan boord bij het organisatiebureau 

van Lameris. Eerst als stagiair tijdens haar studie Kunst, Cul-

tuur & Media aan de RUG, daarna als medewerker. In 2017 

nam ze het stokje over, vanuit haar nieuwe onderneming  

Met Minke kunst & cultuur. ‘Maar Geert is nog steeds bij de 

organisatie betrokken hoor. Hij is een belangrijk klankbord 

en we hebben zeker wekelijks overleg’.  Het projectteam van 

het festival bestaat verder uit Nicole Dijk, Thessa Wolthuis, 

Nienke Bak en Susanne Dijk.

Ontdekkingstocht
Na twaalf jaar is Terug naar het begin een bewezen formule. 

De reacties van bezoekers die Minke laat lezen getuigen er-

van: ‘Unieke plek in de wereld. Het is echt vakantie. Zeer re-

laxte sfeer, iedereen op de fiets, geweldig!’, ‘Ik kom uit de 

stad en wist niet dat het in de provincie zo leuk is!’, ‘Unieke 

kans om in de kerkjes te kijken, unieke kans om bijzondere 

De mooiste kerk? Na wat ontsnappingspogingen – ‘Dat is lastig kiezen, want wat vergelijk je  

met elkaar?’ – en enig nadenken volgt vrij resoluut: ‘Marsum. Gewoon omdat daar eigenlijk niets 

gebeurt.’ Het antwoord is bij nader inzien toch wat dubbelzinnig. Minke van der Velde is er juist  

verantwoordelijk voor dat er in Marsum soms wél reuring is, zij het dat die beperkt blijft tot een 

weekend per jaar. De kerk is dan een van de locaties tijdens het festival Terug naar het begin.  

De organisatie is in handen van Minke.

Minke van der Velde – Organisator 
van toevalstreffers Martin Hillenga
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Minke van der Velde bij het hoofdkwartier van Terug naar het begin:  

de kosterij van de remonstrantse kerk in Groningen. Foto’s Duncan Wijting.



Meer nieuws
‘Niet alleen bij bezoekers maar ook onder makers zingt de 

reputatie van het festival inmiddels rond.’ Dat maakt het  

mogelijk klinkende namen en vernieuwende initiatieven te 

programmeren. 

 ‘Een tipje van de sluier, want we zitten nog volop in het 

vastleggen van mensen: nieuw is het Theater van stilte, met 

een aanbod van (jonge) theatermakers die het juist leuk vin-

den iets niet in de vertrouwde omgeving van een theater  

te brengen. En dit jaar brengen we onder de noemer Sleutel 

Concerten biechtliedjes. Noordelijke artiesten laten iets  

persoonlijks horen, bij wijze van spreken in de biechtstoel  

geschreven. Het is heel verrassend om te horen hoe jonge 

muzikanten wel al heel serieus met het leven bezig zijn. En 

dan hebben we nog mezzosopraan Nora Fischer en Marnix 

Dorrestein op elektrische gitaar: zij hebben middeleeuwse 

liedjes opnieuw gemaakt en daar een nieuwe invulling aan 

gegeven. Ook heel bijzonder is ….’ 

 Om een lang verhaal kort te maken: Groningers (ook 

‘heimwee-Groningers’), cultuur- en fietsliefhebbers doen er 

goed aan 15, 16 en 17 mei in hun agenda vrij te houden. ‘En 

had ik al gezegd dat het een leuk festival is om met volwas-

sen kinderen naar toe te gaan?’ 

Voor achtergronden, praktische informatie en  

programma zie: www.terugnaarhetbegin.nl.

voorstellingen te zien, landschap ook super, maar daar woon 

ik altijd al in.’ Toch is er nog volop ruimte voor vernieuwing. 

‘Het accent komt bij Terug naar het begin meer en meer te 

liggen op het maken van een ontdekkingstocht. En festival-

gangers dat ook zo laten beleven. De meeste bezoekers zijn 

toch op de fiets en de combinatie van theater, muziek en  

literatuur op dicht bij elkaar gelegen locaties zorgt ervoor 

dat ze ook bij optredens belanden die ze van te voren niet 

hebben bedacht. Vaak worden ze juist door die toevalstref-

fers aangenaam verrast.

 Om het gevoel van een ontdekkingsreis te versterken, 

worden gidsen ingezet die de festivalbezoeker meenemen 

‘op expeditie’. ‘Bijzondere ervaringen zijn bijvoorbeeld de 

podcasts waarmee op locatie een bijbehorend verhaal kan 

worden beluisterd. In de serie “Rondje om de kerk” staat 

steeds één plaats, één generatie en één persoon centraal. 

Bewoners vertellen daarin over achtergronden van de plek, 

net als over hun liefde voor hun dorp en de kerk.’

 Die liefde blijkt soms besmettelijk. ‘Ik weet dat een stel 

elkaar in de kerkbanken ontmoet heeft tijdens Terug naar het 

begin. Ze kwamen elkaar steeds weer tegen op verschillende 

locaties. Inmiddels zijn ze getrouwd.’ Een ander koppel, ook 

trouwe bezoekers, verruilde hun woonplaats in de Randstad 

voor een huis in Loppersum. ‘Zo helpt Terug naar het begin 

ook bij het op de kaart zetten van het gebied.’


