DE KANSEL IN DE KERK
VAN MIDWOLDE

De kansel in de kerk van Midwolde

1709-‘11

Oorsprong
De preekstoel in de vorm zoals wij die kennen, dateert uit de late Middeleeuwen. In de vroegmiddeleeuwse
kerk ontbrak de preekstoel. De schriftlezingen werden verricht vanaf de ambo, een verhoging op de grens
van het schip en het koor of apsis. De preek, in den beginne een bisschopstaak, werd uitgesproken vanaf de
bisschopszetel of cathedra, in koor of apsis (een kerk met een bisschopszetel heette naderhand kathedraal). Cathedra betekent gewoon stoel; van hout of steen, mét armleuningen en een hoge rugleuning.
Toen de kerkelijke gemeenschap groeide, werd ook in kleinere kerken gepreekt. Voor de bijeenkomsten was er een eenvoudige verhoging - een stenen vlonder - midden in de gemeenschap: het pulpitum.
Ook werd er gepreekt vanaf de ambo. Later werden pulpitum en koor verbonden door een looppad, omsloten door een laag hekwerk. Via deze weg kon de priester vanuit het koor naar het pulpitum lopen om te
preken. Dit hekwerk werd aangeduid met het woord cancelli. Hiervan is het woord kansel afgeleid.
Na de 4e en 5e eeuw nam de aandacht voor het preken af, o.a. door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de ineenstorting van het Romeinse Rijk en de daarmee gepaard gaande grote volksverhuizingen. Omdat in de visie van Karel de Grote het Christendom een van de dragende pijlers moest zijn van zijn
uitdijende rijk kreeg het preken, mede als drager van zijn territoriale ambities, een nieuwe impuls in de 9e
eeuw. Een tweede impuls volgde in de 13e eeuw door de opkomst van nieuwe Dominicaner en Franciscaner orden, die zich toelegden op het preken in de landstaal. Een derde ontwikkeling was de opkomst van de
preekdienst in de landstaal als aparte activiteit. Voor de preek was een podium nodig, een verhoging, zodat
eenieder de prediker kon zien en beter kon horen, ook van grotere afstand. Noodzakelijk, want de kerken
werden groter.
Zo werd in de loop van de 15e eeuw de preekstoel min of meer een gewoon meubelstuk in de kerk.
De basisvorm was een houten verhoging - te betreden met een trapje - en een borstwering waarop de predikant kon leunen. Het was eerst een verplaatsbaar meubelstuk, maar naderhand kreeg het een vaste
plaats aan de zijkant van het schip, tegen een van de pijlers. Voor een betere verstaanbaarheid werd na
verloop van tijd een klankbord boven de preekstoel geplaatst. De preekstoel werd niet gewijd zoals doopvont en altaar omdat het werd beschouwd als een gebruiksvoorwerp.
Na de Reformatie werd het gebruikelijk de preekstoel op een centraal punt te plaatsen, op een zichtlijn of op het snijpunt van meerdere zichtlijnen. Het karakter van het protestantse kerkinterieur is middelpuntzoekend en dus werd bij de bouw van nieuwe kerken vaak gekozen voor een rechthoekige ruimte, een
zaalkerk, waarbij de preekstoel op de centrale plaats kwam. Die centrale plaats, dat middelpunt, moest de
aandacht trekken; aan de vormgeving werd dus aandacht besteed. De kansel werd groter en fraaier; van
rond of vierkant naar zes- tot achthoekig met uitgebreide decoraties, al dan niet naturalistisch. Rond de
preekstoel ontstond ook de dooptuin, een rechthoekige ruimte om de preekstoel heen, afgebakend door
een hekwerk. In de dooptuin werd gedoopt, soms ook avondmaal gevierd. Ook huwelijksbevestigingen
vonden in de dooptuin plaats. Aan het de voorzijde van het hekwerk was een lezenaar bevestigd en vanaf
die plaats werd de schriftlezing verricht door de voorlezer.

Beschrijving
De kansel kent de voor die tijd klassieke opbouw met een zeszijdige kuip die via een enkele trap toegankelijk is. De rijkbewerkte onderzijde van de trapleuning loopt naar boven toe over in de vrijwel identiek gedecoreerde plint van de kuip. De sterk geprofileerde plint vormt de overgang tussen de kuip en de lampet (of
onderkuip) die is voorzien van eenvoudige ribben of schenkels. Vanuit de verzwaarde knop aan de onderkant van de lampet, in dit geval niet de gebruikelijke druiventros maar een met festoenen gedecoreerd ornament, lopen bijna vrij hangende engelen in de vorm van ‘hermen’ 1 schuin omhoog naar de overhoeks
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De herme is een stenen zuil in de vorm van een vrouw of man, die als een niet complete kariatide of atlant omhoog
komt uit een ornament. De figuur stamt af van Griekse Hermesbeelden, die alleen het bovenlijf weergaven.
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uitspringende delen van de plint die zijn gedecoreerd met cherubijnenkopjes aan de voorzijde en leeuwenkoppen aan de zijkanten. Deze uitkragende delen dienen tevens als consoles voor de beelden op de hoeken
van de kuip. De vorm van de engelen benadrukt de vorm van de lampet.

Tussen plint en kroonlijst zit een zeskantige kuip met vijf panelen (niet getoogd), gescheiden door overhoeks geplaatste kolonetten (hoekkolonetten) in de vorm van een composiet met kariatide. Vier van de vijf
panelen zijn gedecoreerd met lofwerk en de afbeelding van een der evangelisten met bijbehorend diersymbool. Het centrale paneel heeft een uitgebreid vanitas thema. De zes allegorische vrouwelijke hoekfiguren
zijn, van links naar rechts: Prudentia of Voorzichtigheid (slang), Iustitia of Gerechtigheid (weegschaal en
zwaard), Caritas of Liefde (kinderen), Spes of Hoop (anker en bijbel), Fides of Geloof (kruis en bijbel) en
Fortitudo of Sterkte /Standvastigheid (zuil). De kroonlijst aan de bovenkant van de kuip is qua vorm een
herhaling van de plint, maar smaller. De zeskant van de kuip wordt herhaald in het grote klankbord. Er is
een ruggenschot met baretknop tussen kuip en klankbord. Aan de voorste staander van de trap is een
doopbekken bevestigd. Aan de kroonlijst, bij de trap, is een sierlijke geelkoperen zandloperhouder bevestigd, met daarin een zandloper geplaatst.

Midwolde: kansel (Foto: Jacques Engel ©)
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Midwolde, kansel (Foto: Jacques Engel ©)
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Ontwerp
De preekstoel in de kerk van Midwolde is ontworpen door de Groninger stadsbouwmeester en schrijnwerker Allert Meijer, vervaardigd door Menke Mollaan en voorzien van houtsnijwerk door Jan de Rijk. Dit
driemanschap vervaardigde, eind 17e eeuw en begin 18e eeuw, het meubilair in diverse Groninger kerken.
Bestek RAG register Feith 1709 no. 26: ‘De bowmeister meister Allert heeft aengenomen te leveren in
Middewolde kerck in Vredewold een niwe preeckstoel als No: 1 uit mijn name selfs onterkeinent, maer in
plaetse dat daer pijlaren om staen, sullen de 6 of 7 deugenden daer om seer zierlic gesneden worden mit het
lijstwerck en al de ciradgien daeromme effen glic op de niwe preeckstoel in de kercke te Meden 2 van de heer
van Rentsema besteet is. Behalven dat in plaetse der 4 evangelisten int midden vor dese precstoel een
vaniteit (vanitasafbeelding) seer zierlic sal gesneden worden. 2 en de rest naer advenant dan sal no 2 daer
mede mijn name boven ……… 3 …….….. na dat alles op zierluste gesneden en gemaekt iss en op de plaets
gebrocht en volcomen gereet gemaeckt iss sal dan betaelt worden de somma van seshundert en vijftig carolij
gl (carolieguldens): waer mede het houtwerc niets uijtbesondert sal inbegrepen sijn. Actum Groningen den
26 martij 1709
G.W. v. Kniphuijsen Allert Meijer’
Detail onderkuip van de kansel
(20159090-RCE)

Allert Meijer bedacht waarschijnlijk het vrij traditionele iconografische 3 programma van de kansel.
Naast het centrale paneel met
vanitasmotieven heeft de kuip nog
vier andere panelen voorzien van
florale motieven, engelen en afbeeldingen van de vier evangelisten en bijbehorende symbolen. De
connotatie van deze symbolen
met de verlossing van Jezus is kort
samengevat door o.a. Petrus van
Capua: hij werd mens door zijn
geboorte, rund door zijn offerdood, leeuw door zijn verrijzenis
en adelaar door zijn hemelvaart. Op grond van het begin van hun evangeliën werden de vier wezens en hun
gezichten vanaf de vierde eeuw gekoppeld aan de vier evangelisten. Op de hoeken staan beelden, in de
vorm van kariatiden, christelijke deugden 4 voorstellende. De kansel rust niet op de grond maar wordt gedragen door zes engel-hermen, indachtig de tekst: ‘Het woord God’s verheft U boven de aarde’.
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Het bestek maakt hier duidelijk dat de preekstoel van de kerk in Uithuizermeeden als voorbeeld moest worden genomen maar, naar de wens van de opdrachtgever Georg van Inn-und Kniphausen, met anders uit te voeren details.
3
Iconografie is de discipline van de kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met de onderwerpen en voorwerpen uit de
beeldende kunst en hun diepere betekenis of inhoud. De eerste fase bestaat uit een inventarisatie van wat te zien is in
of aan het kunstwerk: een beschrijving van de afzonderlijke onderdelen.
Daarna wordt gekeken naar de samenhang van de onderdelen, de tweede fase: wat is het onderwerp of thema?
In de derde fase, de iconografische interpretatie, wordt gezocht naar de diepere, symbolische betekenis. Voor de
laatste twee fases heb je kennis nodig o.a. van de tijd en de cultuur waarin het kunstwerk is vervaardigd.
4
De middeleeuwse deugdenleer wordt gekenmerkt door de vier zogenaamde kardinale deugden (van cardo = spil,
scharnierpen): prudentia, de voorzichtigheid, iustitia, de rechtvaardigheid, temperantia, de gematigdheid en
fortitudo, de sterkte of standvastigheid. Deze deugden zijn van klassieke oorsprong en zijn voor het eerst geformuleerd door Plato. In de middeleeuwen waren deze deugden min of meer vanzelfsprekend onderdeel van het collectieve morele bewustzijn. Kerkvaders, zoals Ambrosius en Augustinus hebben de klassieke deugden geannexeerd en
opgenomen in de christelijke deugdenleer. Daarnaast kent de christelijke deugdenleer de drie christelijke of theologale deugden: fides, het geloof, spes, de hoop en caritas, de (naasten)liefde. Deze zijn expliciet geformuleerd door
Paulus in zijn brief aan de Korintiërs (1 Kor: 13,13).

Opbouw
⑤

④

Wat de kansel tot een
harmonisch geheel
maakt is de opbouw
waarin kuip en onderkuip worden verbonden door de uitspringende verticale elementen, die vanuit de
verzwaarde knop van
de lampet ① in een
beweging omhoog lopen via de hermen ②,
de cherubijnenkopjes
op de plint ③, de kariatiden ④ tot en met
de cherubijnenkopjes
in de kroonlijst ⑤.

③

②

①
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De kariatiden
De kariatiden rondom
de kuip zijn allegorische figuren die zes
van de zeven christelijke deugden uitbeelden. Deze worden
op de volgende pagina’s weergegeven.
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Prudentia (Voorzichtigheid)

Iustitia (Rechtvaardigheid)

Spes (Hoop)

Fides (Geloof)

Caritas (Liefde)

Fortitudo (Standvastigheid)

Het Vanitas-paneel
In het centrale paneel zijn een aantal
vanitassymbolen 5 afgebeeld: de bellenblazende jongen die met zijn linkerhand (de slechte hand: links = sinister in
het Latijn) iets aanbiedt (mogelijk geurbollen die verwijzen naar de vluchtigheid van genot), de gelauwerde schedel
met gekruiste beenderen en de korenaren (zie pag.8), het boek dat bijna uit is,
een kapot muziekinstrument, het medaillon met een figuur die iets uitblaast
(ter herinnering aan een overleden dierbare), de zandloper, de verlepte bloemen en de struisvogelveren (deze werden op frivole hoeden gedragen; in de
‘Rationale Divinorum Officiorum’ uit
1286 van Wilhelmus Durandus is de
struisvogel een treffend beeld van de
zondige mens).

Vanitaspaneel: medaillon

Midwolde: kansel, centrale paneel: Vanitas
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Vanitassymbolen verwijzen naar de vergankelijkheid van het leven, naar het sterven en de vluchtigheid van het plezier. Het is ontleend aan Prediker 1:2: ‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas: IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid’. Vanitasvoorstellingen komen op bijna alle preekstoelen van Jan de Rijk voor.

Onder de schedel zien we korenaren, een beeld van de overwinning
op de dood en de hoop op een beter leven ofwel ‘Spes altera vitae’ .
De bijbelse gelijkenis tussen graan en mens vindt pas weerklank vanaf
het begin van de contrareformatie, waar we deze gelijkenis opeens
zien opduiken in de literaire emblemata. De eerst bekende voorstelling komt uit Claude Paradin’s ‘Devises Heroïques’ uit 1557 waarin de,
tussen de botten liggende, korenaren uitspruiten met als motto:
‘Spes altera vitae’. De sleutel tot begrip van dit laatste attribuut is te
vinden in Johannes 12:24: ‘Als een graankorrel niet in de akkergrond
sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan
brengt hij rijke vruchten voort’ en bij Paulus in 1 Korintiërs 15:35-36:
‘Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en
met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij
zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is’.
Uit Claude Paradin’s ‘Devises Heroïques’

Amsterdam: St. Olafskapel

De evangelisten-panelen
De overige vier panelen zijn gedecoreerd met uitbundig lofwerk met o.a. acanthusbladeren, Rubensiaans
aangezette engel-hermen en een kleine afbeelding van een van de vier evangelisten in het centrum van het
paneel. Elke evangelist wordt vergezeld door zijn eigen kenmerkende symbool.
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Midwolde: kansel, Mattheuspaneel.

De evangelist Mattheus is klein afgebeeld met schuin boven hem zijn symbool, de engel. Hij is afgebeeld op een
soort schild dat hangt aan een lint dat
bovenin is vastgenageld. Het lint
wordt vergezeld door florale uitlopers.
Deze verschillen per paneel.
Opvallend groot - op alle panelen - zijn
de twee engel-hermen aan weerszijden (half engel, half bladvoluut). De
onderste helft van de panelen is gedecoreerd met uitbundig lofwerk.
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Midwolde: kansel, Johannespaneel.

De evangelist Johannes is klein afgebeeld met recht boven hem zijn symbool, de adelaar. Hij is afgebeeld op
een soort schild dat hangt aan een lint
dat bovenin met een houten pin is
vastgenageld.
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Midwolde: kansel, Marcuspaneel

De evangelist Marcus is klein afgebeeld al schrijvende met achter hem
zijn symbool, de leeuw. Hij is afgebeeld op een soort schild dat hangt
aan een lint dat bovenin met een houten pin is vastgenageld.
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Midwolde: kansel, Lucaspaneel

De evangelist Lucas is klein afgebeeld,
ontspannen liggend tegen de os achter
hem, zijn symbool. Hij is afgebeeld op
een soort schild dat hangt aan een lint
dat bovenin met een houten pin is
vastgenageld.

12

De kanseltrap
De trap van de kansel is een schitterend staaltje vakmanschap. De balusters van de draaiende trapleuning
zijn een onderdeel van een spel met lineair (schijn)perspectief. Is het een optisch bedrog dat de ijdelheid der
dingen symboliseert of is het een barok grapje om de
technische vaardigheid van de maker te demonstreren?
Of beide?
Aan de kuip bevindt zich een koperen houder met een
(niet originele) zandloper. Dit onderdeel behoorde de
voorganger aan de maximale duur van zijn preek te herinneren. Bij een lange preek, vaak halverwege onderbroken door tussenzang, werd de zandloper nogmaals
omgedraaid. Handig om tijdens de preek de tijd in de
gaten te houden. Aan de eerste stijl van de trap is een
doopbekken bevestigd.

Midwolde: kansel, trapleuning (Foto: Jacques Engel ©).
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Klankbord
Het onderste deel van het grote klankbord is qua vorm een herhaling van de kroonlijst van de kuip. Het
bovenste deel is een licht wijkende, smalle balustrade die wordt bekroond door opzetstukken, gedecoreerd
met florale ornamenten rondom centraal geplaatste cherubijnenkopjes.

Ruggenschot
Het ruggenschot is vooral decoratief, het is constructief niet
verbonden met de kuip en klankbord. Het zorgt wel voor de
visuele verbinding tussen kuip en klankbord.
Boven het wapen op het schot zit een haak om de baret
van de predikant aan op te hangen. Het afgebeelde wapen behoort toe aan Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, de opdrachtgever (zie contract pag.4). Onderaan het jaartal van oplevering.
Hetzelfde wapen valt ook te bewonderen in het grafmonument in de de kerk.
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Onopgehelderde zaken
Er blijven in het iconografische programma van de kansel nog enkele
zaken onopgehelderd. Als eerste: wat is het afgebroken en niet meer
te herkennen attribuut onder de linkerhand van Fortitudo?
Midwolde: kansel, Fortitudo, detail met de restanten van een (nog niet
geïdenticifeerd) attribuut in de linkerhand

Ter vergelijking zijn de Fortitudo’s →
van Uithuizermeeden (L) en Midwolde
(R) even naast elkaar gezet. Uithuizermeeden’s kansel was het voorbeeld
voor de kansel van Midwolde.

Uithuizermeeden

Midwolde

Nantes, Cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul: Graftombe van François
II, 1507. Detail: Fortitudo

Zowel de Fortitudo van Nantes als de Fortitudo van Uithuizermeeden hebben een ‘draak’ als attribuut. De beschrijving (vrij vertaald
uit het Frans) is als volgt: ‘Fortitudo, het christelijke geloof verdedigend, probeert het Goede (de toren) te bevrijden van het Kwaad (de
draak), door de draak los te rukken uit de toren waarin deze zich
heeft verschanst. Haar gezichtsuitdrukking weerspiegelt de beproeving, de innerlijke strijd die zij moet voeren om het goede boven het
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kwade te verkiezen. Haar actie staat symbool voor de uiteindelijke, maar ook moeizame triomf over de verzoekingen die de mens belagen’. In Uithuizermeeden is alleen de ‘draak’ in de voorstelling overgebleven als
zichtbaar teken van de beproevingen die een mens kan ondergaan. Maar dan rijst nog steeds de vraag: wat
is het afgebroken attribuut? Een ‘draak’ lijkt gezien de plaats en vorm niet voor de hand te liggen. We weten uit het bestek (pag.4) dat de preekstoel van de kerk in Uithuizermeeden als voorbeeld diende maar dat
de opdrachtgever Georg van Inn-und Kniphausen sommige details wilde wijzigen.
De tweede vraag is: wat heeft Prudentia in haar rechterhand gehad? Het restant is onherkenbaar. Een om
de arm gewonden slang en een spiegel zijn haar gebruikelijke attributen.

Midwolde: kansel, Prudentia, detail: restant van een
(onbekend) attribuut in de rechterhand: het handvat
van een spiegel? Gezien de stand van de vingers en de
vorm van het restant van het attribuut heb ik zo mijn
twijfels

Uithuizermeeden, Mariakerk: kansel
Detail: Prudentia met slang en spiegel

En, als laatste vraag: heeft Allert Meijer, die in zijn ontwerp maar zes van de zeven deugden door Jan de
Rijk liet uitbeelden, Temperantia (matigheid) maar geschrapt vanwege de luxe en overdadige uitvoering
van deze kansel? Ook op de fraaie kansel van de Mariakerk in Uithuizermeeden, die als voorbeeld diende,
ontbreekt deze deugd.

Peter Hoffer (Secr. Plaatselijke Commissie Midwolde)
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