
herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opge

nomen in magistrale decors. Met elkaar vormen ze het groot

ste museum van Nederland.’ En zo voegde de bescheiden 

Krewerder Mariakerk zich tussen onder meer de SintJan  

in Gouda, de basiliek van Oudenbosch en de Domkerk in 

Utrecht. 

De Stichting
In deze aflevering van ‘De Stichting’ leest u over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken en vindt u een 
selectie van de vele activiteiten in en rondom onze kerken.
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Voor wie het Grootste Museum niet kent – het initiatief hier

voor werd genomen door Museum Catharijneconvent in 

Utrecht. De motivatie: ‘In het buitenland is het heel normaal 

om die indrukwekkende kathedraal te bezoeken. Toch lopen 

veel mensen er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat 

terwijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen 

‘We zijn ermee gefeliciteerd’, aldus Thea Stuyling de Lange en Riet van Eijden, voorzitter en penning

meester van de plaatselijke commissie van Krewerd. ‘We wisten helemaal van niets. Totdat ineens 

een uitbundige mail arriveerde. “Van harte. U bent nu onderdeel van het Grootste Museum!” of  

woorden van die strekking.’ 

Krewerd – de kleinste van het Grootste Museum

Thea Stuyling de Lange (links) en Riet van Eijden bij de in 2017 geplaatste devotietafel, gemaakt door Krewerder Erwin Folkersma. Foto Jelte Oosterhuis.



en extra’s zoals kussentjes en een geluids

installatie. Sinds vorig jaar worden even

eens kaarten met foto’s van de kerk aange

boden. ‘Heel veel mensen kopen ook een 

kaarsje om dat aan te steken op de devotie

tafel die sinds kort in de kerk staat.’ Tijdens 

een evenement als Terug naar het begin is 

het kerkhof omgedoopt tot Theetuin Het 

Einde, waar drankjes en lekkernijen worden 

geserveerd. 

Schil
‘Het aantal bezoekers nam door alle publi

citeit rondom het Grootste Museum wel 

meteen toe.’ Even bladeren in het gasten

boek bewijst dat de interesse landelijk is. 

‘We konden rekenen op zo’n veertig belang

stellenden per weekend.’ Dat is wel meteen 

de helft van het inwonertal van Krewerd. 

Toen de aandacht voor het Grootste Mu

seum in de media na verloop van tijd wat 

wegebde, nam ook het bezoekersaantal 

weer iets af. Inmiddels wordt dat weer ge

compenseerd door een nieuw initiatief, het 

dit voorjaar geopende Pronkjewailpad, een 

langeafstandswandeling door Groningen. 

De Mariakerk is stempelpost op de route. 

 Bezoekers kunnen in de kerk gebruik ma

ken van kijkkaarten, waarop uitleg over het 

interieur wordt gegeven. Sinds kort zijn 

deze ook in het Engels beschikbaar. ‘Voor 

rondleidingen kunnen we bovendien reke

nen op een schil vrijwilligers om de plaat

selijke commissie heen. Een aantal dorps

genoten heeft zich daarvoor ook verdiept  

in de geschiedenis van de kerk.’ Een aantal 

malen ging het gezelschap naar Utrecht, 

voor een workshop over de I Askmethode. 

‘Die is vragend van opzet en gaat uit van individuele wensen 

en ervaringen. Dat werkt veel beter dan een verhaal met een 

overkill aan details uitstorten over de bezoeker.’ 

Voor wie plannen heeft binnenkort Krewerd te bezoeken: 

houd er rekening mee dat de kerk van 25 juni tot 23 juli 

voor bezoek gesloten is vanwege restauratiewerkzaam

heden. De deur is in deze periode alleen open tijdens  

enkele georganiseerde activiteiten. Voor meer informatie 

over activiteiten zie: www.mariakerkkrewerd.nl.

Andere wind
De verrassing was mede groot omdat de plaatselijke com

missie, vier vrouwen en één man sterk, in de nieuwe samen

stelling nog maar net actief was. Ervaring en bekendheid met 

lopende initiatieven was niet ruimschoots aanwezig. Maar 

de uitverkiezing had gelukkig niet direct gevolgen voor de 

organisatie. ‘We hadden toch al besloten om 365 dagen per 

jaar open te zijn. Ook in de wijde omgeving lijkt de afgelopen 

tijd een andere wind te waaien. Veel meer kerken zijn de hele 

dag geopend terwijl je vroeger nogal eens moeite moest 

doen om een sleutel te bemachtigen.’ Is dat eigenlijk wel ver

trouwd? ‘Nou, er is een keer een potje jam gestolen. Maar dat 

is het dan ook.’ De overtreder van het achtste gebod gaf 

daarmee wel blijk van het bezit van een uitstekende smaak. 

 De verkoop van huisgemaakte jam is één van de manieren 

waarop geld verdiend wordt voor de exploitatie van de kerk, 

Op de kerkmuur prijken de bordjes van het Grootste Museum en het Pronkjewailpad.  

Foto Jelte Oosterhuis.


