
Bestuursforum juni 20204

Reageren op dit artikel? 
jandirk.vanderborg@cda.nl

Thema

I HG

Voorgeschiedenis
In de twaalfde en dertiende eeuw zijn er op 
het huidige Groningse grondgebied meerdere 
kerken gebouwd in de romaanse bouwstijl 
met gotische vormen: de zogenoemde 
Romanogotiek. Deze bouwstijl werd in 
diezelfde tijd ook toegepast bij kerken in  
de huidige provincie Friesland en het Duitse 
Oost-Friesland. Binnen Nederland hebben 
kerken in deze stijl een uniek karakter. 
Zodoende zijn deze kerken architectonisch 
bijzonder en waardevol. Veel kerken uit deze 
tijd – vaak met latere aanpassingen en/of 
restauraties – zijn rijksmonument. 

Kerken zijn herkenningspunten in het vlakke Groninger landschap. Vaak staan ze 

er al eeuwenlang en zijn ze al die tijd het middelpunt van de dorpen geweest.  

Hun voortbestaan is in de afgelopen decennia niet altijd zeker geweest. Vanuit de 

Groningse samenleving ontstonden initiatieven, zoals de Stichting Oude Groninger 

Kerken, om het voortbestaan van het religieuze erfgoed te waarborgen. Hieruit 

komen enkele interessante inzichten naar voren voor volksvertegenwoordigers en 

bestuurders van het CDA.

De Reformatie en de Nederlandse Opstand 
betekenden voor de Groningse kerken een 
omschakeling van de katholieke naar de 
protestantse religie. Vanaf eind zestiende en 
begin zeventiende eeuw werden in Groningen 
tevens protestantse kerken gebouwd. Na 
verloop van tijd kregen kerkbesturen te 
maken met teruglopende budgetten en 
mankracht, waardoor het onderhoud van 
kerkgebouwen een steeds grotere last werd. 
Hierdoor raakten veel kerken in slechte staat. 
Ze kwamen leeg te staan, werden voor 
andere doeleinden gebruikt of werden zelfs 
afgebroken.

Tekst  Jan Dirk van der Borg en Erik Wubs

Kerk Marsum – nabij Appingedam. Foto: Willem Friedrich/Stichting Oude Groninger Kerken.
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directeur Stichting Oude 
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Stichting Oude Groninger Kerken
Op 13 mei 1969 werd de Stichting Oude Groninger 
Kerken in het leven geroepen om het verval van de 
oude Groninger kerken tegen te gaan. De stichting 
zette zich vanaf dat moment in voor het behoud 
van kerken als religieus erfgoed en het genereren 
van belangstelling daarvoor. Kerkbesturen die het 
onderhoud van hun kerkgebouw niet meer kunnen 
dragen, kunnen zich bij de stichting melden – die de 
kerk dan vervolgens overneemt om in de eventuele 
restauratie en het periodieke onderhoud te voorzien. 
Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden.  
Zo moet een kerkgebouw een rijksmonument zijn, 
maar is ook het draagvlak in het dorp voor gebruik van 
de kerk van cruciaal belang. De stichting vraagt een 
bruidsschat om het onderhoud voor de eerste tien jaar 
te kunnen dragen. De hoogte van de bruidsschat is 
daarop gebaseerd. 

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 93 kerken 
in bezit en wordt ondersteund door ongeveer 700 
vrijwilligers en meer dan 6000 donateurs uit heel 
Nederland. De stichting heeft naast het onderhoud 
vooral een faciliterende rol. Sommige kerkbesturen 
blijven het kerkgebouw gebruiken voor religieuze 
vieringen. Bij de meeste kerkgebouwen wordt een 
plaatselijke commissie in het leven geroepen, die 
de kerk openstelt voor het publiek en activiteiten 
organiseert – waarmee de kerk een meer culturele 
en maatschappelijke bestemming krijgt. In dat laatste 
geval kan de kerk bijvoorbeeld dienen als een soort 
podium voor uitingen van kunst op amateur en 
professioneel niveau.

Religieus, cultureel en maatschappelijk belang 
staat voorop
Veel oude Groningse kerken bepalen door de restau-
ratie- en onderhoudswerkzaamheden van de Stichting 
Oude Groninger Kerken nog steeds het dorpsgezicht 
en blijven door de faciliterende rol van de stichting 
tevens het middelpunt van de dorpsgemeenschap: als 
kerkgemeenschap of als culturele en maatschappelijke 
ontmoetingsplek. Directeur Patty Wageman: ‘Aan de 
ene kant is een kerk een ontmoetingsplek en dat moet 
het ook blijven. Van oudsher zijn kerken niet alleen 
plekken waar men bijeenkomt voor religieuze redenen, 
maar ook bijvoorbeeld in tijden van nood.’

Commercië le of economische belangen krijgen geen 
overhand, het maatschappelijk belang staat voorop. 
Wageman: ‘Ik denk dat kerken hier in de provincie er 
moeite mee zouden hebben als een kerk uitsluitend 
commercieel zou worden gebruikt. Dan wordt het 
een soort commercië le ontmoetingsplek. Daar is 
hier helemaal niet het klimaat voor en het is juist heel 

erg mooi als je dichter bij de oorsprong blijft van 
wat hier in een bepaalde gemeenschap of op een 
bepaalde locatie is gebeurd. Soms doen we een 
herbestemming, maar dan altijd vanuit een cultureel 
perspectief en maatschappelijk belang.’

Toekomstperspectief
Meer dan de helft van alle kerken in bezit van de 
stichting kampt met aardbevingsproblematiek en 
heeft schade. De stichting is hierover in continu 
overleg met verschillende organisaties op dat 
gebied. Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt 
over het herstel. Daarnaast voorziet Wageman 
ook andere toekomstproblematiek: ‘Als je kijkt 
naar waterstanden en dergelijke, dan zijn dat ook 
zaken om ons zorgen over te maken. De daling van 
waterstanden heeft op langere termijn gevolgen voor 
de wierden en de kerken die erop staan. Daarnaast 
stijgt de zeespiegel. Hierover zou ik graag vanuit een 
soort cultureel perspectief meepraten.’

Inzichten voor volksvertegenwoordigers en 
bestuurders van het CDA
Uit het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken 
blijkt dat er nieuwe wegen kunnen worden gevonden 
om oude kerken dicht bij hun oorsprong te laten 
blijven. Wageman: ‘Kerken blijven altijd een soort 
magische aantrekkingskracht houden als plek voor 
bezinning. De kerk heeft fysiek en intrinsiek nog altijd 
die waarde. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen 
kerk. Iedereen heeft wel een herinnering eraan.’

Het dicht bij de bron laten blijven, vereist samen-
werking tussen verschillende partijen. De Stichting 
Oude Groninger Kerken heeft veel contacten met 
kerkbesturen, plaatselijke commissies, onderhouds-
specialisten, de provincie Groningen, gemeenten, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere 
partijen. De samenwerking tussen deze partijen 
verloopt goed. De belangen van de verschillende 
partijen komen overeen. Alle partijen hebben belang 
dat de kerken die religieuze of culturele functie in de 
dorpen behouden.

Het behouden van oude kerken als ontmoetingsplek 
kan ook bijdragen aan actuele en toekomstige 
uitdagingen. Wageman: ‘Als je maatschappelijk en 
cultureel gezien wilt dat Groningen een aantrekkelijke 
provincie blijft, dan speelt een stichting als de 
onze ook daarin een belangrijke rol. Vestiging van 
mensen vereist een goed cultureel klimaat, waarin 
onze stichting, die verantwoordelijk is voor de 
instandhouding van het cultureel religieus erfgoed, 
een belangrijke rol kan spelen.’ •


