
flap back cover

W E L K O M

Kerk
Oudeschans

Welkom in het vestingkerkje van 
Oudeschans, een dorpje met 107 
inwoners en een uitzonderlijke 
(militaire) geschiedenis, gelegen 
aan de oude loop van de Wester-
woldse Aa. Daar waar deze rivier in 
de Dollard uitmondde, heeft graaf 
Willem Lodewijk van Nassau in 
1593 deze vesting gebouwd.

K E N M E R K E N  De toenmalige Bellingwolderschans 
speelde een grote rol in de Tachtigjarige Oorlog en 
vele jaren daarna. De vesting verloor haar militaire 
functie en bij besluit van koning Willem I werden de 
vestingwerken in 1814 gesloopt.

 Een kerk mocht in die tijd niet ontbreken en voor 
de inwoners werd in 1626 dit zaalkerkje gebouwd 
waarin u zich nu bevindt. Uniek is de combinatie van 
kerk en pastorie onder één dak. De pastorie werd in 
1772 tegen de kerk aangebouwd.

C O N C E R T E N  Sinds februari 1976 vinden er nog steeds 
acht concerten per seizoen plaats. Het kerkje heeft een 
bijzondere plaats verworven op het terrein van hoog-
staande klassieke muziek- concerten. Er staan ensembles 
op het programma die zijn samengesteld uit musici uit 
onder andere het Noord Nederlands Orkest, het Radio 
Filharmonisch Orkest, het Orkest van het Oosten, het 
Metropole Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Afwisselend komt er een dixielandband, Ierse folk- of 
salonorkest het publiek opvrolijken. De concerten worden 
altijd gegeven op de zondag vanaf 11.30 uur met een 
gezellige pauze - koffie met koek - in de buitenfoyer. 
Er is een permanente expositie met als onderwerp het 
Oldambtster landschap. Publieksreacties: ‘Het zijn altijd 
hoogstaande concerten’, ‘Gevarieerd en altijd in een 
bijzonder informele sfeer.’

I N F O R M A T I E  

 Inlichtingen over concerten: wfriedrich@hetnet.nl, 
 sleuteladres: R. Lambeek, Voorstraat 27 Oudeschans, 

(0597) 655 374, rondleidingen door de vesting en 
verhuring: E.C. Edens, (0597) 532 921, meer informatie  
over de kerk: www.kerkoudeschans.nl 

 Bezoek ook het Vestingmuseum, galerieën, kunsthuis  
en café-restaurant met terras ‘de Piekenier’. Voor meer 
informatie: www.vestingoudeschans.com
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 Als door een wonder is in Noord-Nederland een schat 
aan religieus erfgoed bewaard gebleven. De bijzondere 
betekenis ervan wordt in binnen- en buitenland erkend.  
De Stichting Oude Groninger Kerken is sinds de 
oprichting in 1969 heel succesvol met het restaureren, 
beheren en hergebruiken van monumentale kerken 
en orgels. Wij werken aan kerken en u kunt ons werk 
steunen door donateur te worden. Voor meer informatie 
kijk op www.groningerkerken.nl



binnenzijde binnenzijde binnenzijde

I N T E R I E U R  Het interieur is voorzien van eenvoudig 
meubilair dat passend is in een garnizoenskerk. ‘Militair 
groen’ dus. De banken hebben hun oorspronkelijke 
kandelaars uit 1772. In het gangpad ligt een grafzerk 
van Jan Gerard Georg van Maneel, oud-commandeur van 
de Bellingwolderschans, overleden in 1770. Tijdens een 
grondige restauratie, in opdracht van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK) in 1975, werd de grafsteen 
gelicht en… geen spoor van de oud-commandeur!

P R E E K S T O E L  De preekstoel lijkt op het eerste 
gezicht vrij jong en gemaakt van grenenhout. Dat 
is echter gezichtsbedrog, want het ‘grenenhout’ is 
in werkelijkheid een geschilderd oppervlak. Onder 
deze imitatie blijkt eikenhout te zitten. Er is in 2018 
onderzoek gedaan naar deze 17e-eeuwse kansel, 
omdat er onlangs in het archief in Groningen een oude 
rekening is ontdekt waaruit bleek dat deze preekstoel, 
inclusief het snijwerk, in 1685 werd opgeleverd en 
gemaakt is door Allert Meijer (1654-1723). Dit was een 
bekende meubelmaker uit de stad Groningen die vanaf 
1705 stadsbouwmeester was. Hij werkte ook veel in de 
provincie voor kerken en borgen. 

K L U N D E R B E U N E  Opvallend is de verhoging achter in 
de kerk, zonder bankjes maar met stoelen. Onder deze 
verhoging bevindt zich een grote kelder. In de volksmond 
wordt deze verhoging ‘klunderbeune’ genoemd. Het ver-
haal wil dat deze ruimte er speciaal was voor de arbeiders 
die op de zondagochtend op klompen het trapje op 
‘klunderden‘.

O R G E L  Opvallend en verbazingwekkend is het orgel: een 
trompe-l’oeil (‘het oog bedriegt’), oftewel een façade-orgel. 
Door het zeer nauwkeurig schilderen van de vormen en 
vooral de schaduwen van de voorwerpen wordt een sterke 
illusie bereikt. De belichting moet dan strikt overeenkomen 
met het licht dat van nature in de ruimte aanwezig is.  
Deze zeer bewerkelijke en kunstige vorm van schilderen 
kan worden gezien als een begerenswaardig ambacht, dat 
ook vrij kostbaar was. Het ‘orgel’ is compleet uitgevoerd 
met speeltafel, registerknoppen, snijwerk en siervazen. 
Het half gebogen orgelbalkon suggereert de plaats voor  
de organist.

A N D E R E  O P V A L L E N D E  E L E M E N T E N  Onder de 
lijst van de verhoging c.q. balustrade staat een tekst 
uit Ezechiël 34 en het jaartal 1639. Deze lijst is wellicht 
een onderdeel geweest van een doophek. Tegen de 
noordwand hangt een groot bord met een tekst van de 
president-kerkvoogd J. Heres, die herinnert aan het 
herstel van de kerk in 1828, mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van koning Willem I van 800 gulden.

 In de dakruiter bevindt zich een uurwerk uit de 17e 
eeuw. Dhr. J.H. Koster uit Blijham kreeg dit uurwerk  
in 1983 weer aan het lopen met behulp van een was-  
machinemotor en een fietsketting.

 Oudeschans verloor eind jaren zestig van de 20ste eeuw 
zijn glans. In 1968 werd het schooltje gesloten en in 
1953 had de laatste gelovige het kerkje bezocht. Het 
kerkje raakte jaar na jaar meer in verval. De bulldozers 
stonden voor de poorten van Oudeschans om te doen 
wat in vroegere eeuwen niet was gelukt: de vesting 
alsnog verwoesten. Het tij keerde toen de SOGK zich 
in 1973 over het kerkje ontfermde, en na een grondige 
restauratie werd de kerk in januari 1976 feestelijk 
heropend. Hiermee werd het startsein gegeven voor  
een verdere reconstructie van Oudeschans.

TORENUURWERK (17E EEUW)

AVONDMAALSKAN, KLEINE SCHAAL EN DOOPBEKKEN 
(1800 -1850 ) ,  GROTE SCHAAL (1500 -1600 ) ,  BI JBEL 
(1867 )

TEKSTBORD VAN DE PRESIDENT-KERKVOOGD 
DHR.  J .HERES NAAR AANLEIDING VAN HERSTEL 
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FACADE ORGELFRONT

PREEKSTOEL (1685 )


