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TWEEDE DRUK ‘DE KERK ALS TIJDMACHINE’
Succesvol prentenboek vindt zijn weg naar een groot publiek door heel Europa
Begin december rolde de eerste druk van het educatieve prentenboek ‘De kerk als
tijdmachine’ van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en WBOOKS van de persen.
Hierin wordt de rijke historie van dit unieke cultuurhistorische erfgoed ontrafeld. Vanwege het
grote succes van de publicatie, waar zelfs respons op kwam vanuit andere Europese landen,
volgt op 29 april een tweede druk.
Het prentenboek werd gemaakt vanuit een behoefte in het primair onderwijs. De oude
Groninger kerken zijn soms immers wel 12 eeuwen oud, en er is veel te zien waar kinderen
meer over willen weten. Wie zou niet in een tijdmachine willen stappen, om te kijken hoe de
kerk werd gebouwd, gebruikt, versierd….? Kunstenaar Stefan de Keijser maakte dat
mogelijk. Hij ontrafelt in ‘De kerk als tijdmachine’ laag voor laag, tijdvlak voor tijdvlak, de
geschiedenis. Van lege plaats in het land tot aan de multifunctionele hedendaagse kerk. Het
zijn minutieuze tekeningen. De spitsvondige teksten van historicus Martin Hillenga en het
aansprekende ontwerp van Jelle F. Post voegen veel toe aan deze prachtige uitgave.
Na de lancering van het boek volgde een enthousiaste ontvangst. Een erfgoedorganisatie
die versterkte kerken in Roemenië (district Sibiu, nabij Transsylvanië) beheert en
onderhoudt, Stiftung Kirchenburgen, mailde naar de SOGK: “Thank you so much for the
book that arrived on Friday! We are very impressed – it is a great publication and we are
happy to have it in our library… and have already shown it to our visitors.” Ook dr. Justin
Kroesen stuurde een foto van het boek in zijn boekenkast aan de universiteit van Bergen,
Noorwegen. De Kredietunie Eemsdelta deed in alle scholen in haar werkgebied twee boeken
cadeau, tot grote vreugde van leerkrachten en kinderen. Donateurs schaften het boek aan,
de Groninger boekhandels versierden hun etalages en de boeken vlogen weg. De tweede
druk rolt op 29 april 2019 van de persen.
De prenten met de begeleidende teksten bieden een toegankelijke introductie in de
cultuurhistorie van het noordelijk kustgebied. Hillenga heeft zijn tekstbrokjes gericht op
jongeren vanaf een jaar of tien, maar ze zijn boeiend voor ieder die het leuk vindt verrast te
worden door een onverwacht historisch feitje. Jan Auke Brink in het Friesch Dagblad
Een beeldend kunstenaar en een cultuurhistoricus maakten ‘De kerk als tijdmachine’. Het is
bedoeld voor de jongste lezers onder ons, maar zoals bij elk goed prentenboek kunnen ook
volwassenen hun ogen uitkijken. De tekeningen zijn groots in de details. Een kat in een
kerkportaal, een monnik die een boek leest en een rijk uitgevoerd orgel. Door al die visuele
kwinkslagen komen lang vervolgen tijden als vanzelfsprekend dichterbij. De teksten zijn
soms bijna ronkend, als in een spannend jongensboek. Stijn Fens in TROUW
EINDE BERICHT
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