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LEZING: RESTAUREREN DOE JE ZO
Van oude gebouwen, de opvattingen die voorbijgaan
Op donderdag 22 oktober om 19.30 uur organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken
(SOGK) een lezing met de titel: Restaureren doe je zo. De lezing vindt coronaproof plaats in
het kantoor van de SOGK, de remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel 14 in Groningen.
Er is plek voor 30 belangstellenden. De lezinggevers zijn Jur Bekooy en Christiaan Velvis,
beide bouwkundigen van de SOGK, en beide met een schat aan ervaring in het
monumentale restauratievak. De lezing duurt ruim een uur en er is geen pauze. Wel is er
gelegenheid om achteraf vragen te stellen aan de beide bouwkundigen.
De doelstelling van de Stichting luidt: ‘Het in stand houden van historische kerkgebouwen in
de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor’. De zorg voor het
behoud van het kerkelijk erfgoed komt in de eerste plaats tot uitdrukking in restauraties en
herstelwerkzaamheden,
De lezing gaat over een halve eeuw restauratiebeleid bij de SOGK: van: ‘’herstel in oude
luister’ tot omgevingsgerichte monumentenzorg’ en over het wankele evenwicht tussen de
strijd tegen verval en het verlies aan authenticiteit. Er wordt stilgestaan bij de uitspraak:
‘Restaureren is vernielen’. Veel materialen, constructies en bouwdelen zijn immers
verdwenen als gevolg van - zonder uitzondering goedbedoelde - restauraties. Des te meer
reden voor de SOGK altijd minstens drie keer na te denken alvorens in te grijpen in een
gebouw of kerkhof.
Beide SOGK-bouwkundigen verhalen uit de praktijk en hun jarenlange ervaring en nemen de
bezoeker mee langs de veranderende opvattingen en de onvermijdelijke keuzes die hierbij
moeten worden gemaakt, die soms leiden tot radicale ingrepen.
De details van de lezing
Datum: donderdag 22 oktober 2020
Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 Groningen
Entree: donateurs SOGK gratis – niet-donateurs betalen € 2,50
Aanvang 19.30 uur (kerk open 19.15 uur)
Einde: circa 21.00 uur
Aanmelden is verplicht: info@groningerkerken.nl of 050-3123569
Nb: Mochten zich wijzigingen voordoen in de huidige coronamaatregelen, dan zijn wij
uiteraard verplicht om ons daaraan te houden. Alleen samen krijgen we corona onder
controle.
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 0503672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl
Foto’s – kerk Vierhuizen voor de restauratie (Omke Oudeman/SOGK) en kerk Obergum –
1969 (SOGK)

