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Jan Jacobs 

Langs oude kerken en kloosters in Groningen: 
Ter Apel, Krewerd en Ten Boer 

Op 1 september 1990 
vond voor de tweede 
maal een Dag van de 
Nederlandse Kerkge 
schiedenis plaats. Een 
tamelijk grote groep 
Ieden van de Vereni- 
ging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis (VNK) 
reisde daartoe samen 
met een aantal andere 
belangstellenden naar de 
stad Groningen. Plek van 
samenkomst 
was de Iaat 
middeleeuwse 
Der A-kerk. 

TNK jaargang 16 (2013) 

Daar kregen de aanwezigen een drietal lezingen voorgescho 
teld. Ook werd er het toen juist gerestaureerde Arp-Schnitger 
orgel bespeeld en wel door dr. Jan Luth. En er werd een bundel 
met kerk- en religiehistorische opstellen gepresenteerd: Gelo 
ven in Groningen. Capita setecta uit de getoofsgescniedenis van 
een stad. Oat daarin aile aandacht uitging naar Groningen-stad 
was wel terecht. De Martini-stad vormt vanouds het centrum 
van het kerkelijk leven in het Noordoostelijk deel van de Lage 
Landen. Maar dat betekent niet dat buiten die stad het kerkelijk 
leven niet bloeide. Zo bevonden zich in de vijftiende eeuw in 
het gebied dat nu de provincie Groningen vormt, niet minder 
dan 37 abdijen, priorijen en begijnhoven. Die drukten een sterk 
stempel op het dagelijks leven in Stad en Ommelanden, niet 
aileen in sociaal en economisch opzicht, maar uiteraard vooral 
vanuit kerkelijk en spiritueel oogpunt. 

Het leek het bestuur van de VNK dan ook een goed idee om 
voor de vierentwintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschie 
denis op 5 oktober 2013 opnieuw naar Groningen af te reizen, 
maar nu een of meer kerkelijke plekken in de Ommelanden 

Het kloostercomplex in Ter Apel 
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centraal te stell en. De Dag zou dan het karakter 
moeten krijgen van een soort pelgrimage langs 
een aantal oude heilige plaatsen. Maar dat 
bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want 
welke (voormalige) kloosters en kerken zouden 
dan bezocht moeten worden? In zijn beknopte, 
maar onvolprezen boek Langs de oude Gronin 
ger kerken uit 1970 beschrijft kerkonderzoeker 
en kerkfotograaf Regnerus Steensma (1937- 
2012) niet minder dan 72 hoofdzakelijk laatmid 
deleeuwse plattelandskerken in het Groninger 
land. Een groot aantal daarvan is inmiddels in 
eigendom overgedragen aan de Stichting Oude 
Groninger Kerken, waarvan diezelfde Steens 
ma in 1969 een van de drie oprichters was. 
Anno 2013 beheert die stichting niet minder 
dan 67 kerkelijke gebouwen of delen daarvan. 
Maar daartoe behoren ook kerken van meer 
recente datum. ZO dateert de gereformeerde 
kerk van Westeremden, die in juni 2013 aan het 
bezit van de stichting werd toegevoegd, pas uit 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar een 
bezoek aan negentiende en twintigste-eeuwse 
kerken had het bestuur van de VNK niet va or 
ogen, toen het programma van deze 24"0 Dag 
van de Nederlandse Kerkgeschiedenis moest 
worden ingevuld. De drie kerken die uiteinde 
lijk, me de op advies van kerkendeskundige dr. 
Justin Kroesen, voor onze mod erne pelgrimage 
werden uitgekozen, hebben aile op een of an 
dere manier een relatie met een middeleeuws 
klooster in het Groningerland. 

Bij Ter Apel, de eerste halteplaats op onze 
pelgrimage, gelegen in het uiterste zuidoosten 
van de provincie gaat het om een volwaar 
dig klooster of liever gezegd een 'domus' van 
kruisbroeders zoals de latere Kruisheren (Ordo 
Sanctae Crucis, O.S.c.) zich toen nag noemden. 
Het werd gesticht in 1465 tijdens de bestuurspe 
riode van prior-generaal Peregrinus van Kam 
pen (1463-1473), die ook verantwoordelijk was 
voor de stichting van de kloosters in Franeker 
en 's-Hertogenbosch. Het convent in Ter Apel 
kreeg de naam 'Domus Novae Lucis', De bouw 
geschiedenis van het in gotische stijl gebouwde 
complex, waarvan naast de kerk oak aanzien 
lijke delen van de andere kloostergebouwen 
bewaard zijn gebleven, heeft zich vermoedelijk 
over een langere peri ode voltrokken, want pas 
in 1501 werd de kerk ingewijd en werden de al 
taren in de kerk geconsacreerd. Na de verove- 
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ring van het gebied door Willem van Nassau 
Dillenburg in 1593 werd het complex eigendom 
van de stad Groningen. Er woonde toen nag 
slechts een monnik in het klooster: joannes van 
Emmen. Die koos kort daarop voor het protes 
tantisme en werd in 1604 tot dominee van Ter 
Apel benoemd. De vroegere kloosterkerk werd 
nu de kerk van de Nederduitse Gereformeerde 
gemeente. In andere delen van het klooster 
werden een pastorie, school en kosterswoning 
gevestigd. 

In Krewerd bezoeken we de voormalige pa 
rochiekerk, die aan het einde van de dertiende 
eeuw in romano-gotische stijl werd gebouwd 
en die bediend werd door monniken van de 
premonstratenzer abdij Bloemhof in Wittewie 
rum, toen een van de grootste kloosters van 
Groningen. Dit klooster werd in 1214 vanuit 
de abdij Rozenkamp in Nijenklooster bij Ap 
pingedam gesticht door de befaamde Emo van 
Huizinge, lid van de orde van Premontre (Ordo 
Praemonstratensis, O. Praern.), meer bekend 
als de orde der norbertijnen (naar Norbertus 
van Gennep, die er in 1120 in Premontre toe 
overging voor koorheren die de Regel van Au 
gustinus volgden, een zeer strenge levenswijze 
vast te stellen). Als abt bekommerde Emo zich 
zeer am de medebroeders die als pasta or in de 
parochiekerken van de abdij werkzaam waren. 
Hij stelde zelfs een aparte leefregel voor hen 
op. Die gold dus oak voor de monnik-pastoor 
van de Mariakerk in Krewerd. Oat in die kerk 
onze aandacht vooral wordt gevraagd voor het 
laatmiddeleeuwse orgel dat in 1531 bovenop 
het doxaal werd gebouwd, ligt voor de hand. 
Dit orgel behoort samen met de kerkorgels in 
Alkmaar en Oosthuizen tot de oudste nog be 
speelbare orgels van Nederland. Hoe het klinkt, 
kunnen wij op 5 oktober ook beluisteren. Jan 
Luth, de organist die in 1990 ook het orgel in 
de Der A-kerk bespeelde, zal nu laten horen 
wat 'de schreeuwerd van Krewerd' vermag. 
Misschien krijgen wij dan oak wei de Middel 
eeuwse orgelstukken uit Winsum te horen, mu 
ziek waarover Iankees Braaksma onlangs zo 
enthousiast schreef in zijn boek Kiinkende klei. 
Middeleeuwse muziek uit Groningen en Omme 
landen. Jan Luth is trouwens ook de auteur van 
een artikel over het orgel van Krewerd in deze 
aflevering van TNK. Hij schenkt daarin vooral 
aandacht aan de bredere cultuurhistorische 
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context van het orgel in Krewerd en dan met 
name aan het orgel als iconografisch en allego 
risch fenomeen. 

De ook in romano-gotische stijl gebouw 
de kerk van Ten Boer, de laatste kerk op ons 
kerkepad, dateert uit het derde kwart van de 
dertiende eeuw en maakte toen deel uit van 
een inmiddels geheel verdwenen klooster van 
benedictijnen (Ordo Sancti Benedicti, O.S.B.). 
Rond 1485 hebben de monniken dit kloos 
ter verlaten, mogelijk omdat de verschillende 
kloostergebouwen in verval waren geraakt en 
herstel een te kostbare aangelegenheid was. 
De bisschop van Munster, die ook de Gronin 
ger Ommelanden bestuurde, bepaalde toen dat 
de kloosterkerk aan de bevolking van Ten Boer 
moest worden gegeven om als parochiekerk te 
fungeren. Maar daarvoor moest die bevolking 
de kerk, die bezig was te verzakken, wei restau 
reren. Oat is vervolgens ook gebeurd zoals uit 
recent bouwtechnisch onderzoek van de kerk 
is komen vast te staan. In de Reformatie is de 
kerk overgenomen door de Nederduitse Gere 
formeerde gemeente. 

De oude kerken in Stad en Lande van Gro 
ningen kleuren nog steeds het landschap. Zij 
zijn kunsthistorisch van belang, maar leggen 
ook getuigenis af van de geloofsbeleving van 
vele generaties v66r ons. Tot 1593/'94 was 
die geloofsbeleving katholiek, nadien werd 
het protestantisme de heersende godsdiensti 
ge gezindte in Stad en Lande. Sporen van die 
omslag treffen we ook aan in de oude kerken 
en (voormalige) kloosters ter plaatse. Of zoals 
Regnerus Steensma in zijn boek Verbeeld vet 
trouwen schreef: Op zichzelf do de gebouwen 
vormen een band met het verleden. Zij zijn 
niet aileen een herinnering aan, maar ook een 
tegenwoordig steilen van dat veri eden in heel 
zijn veelvormigheid. Op 5 oktober staat een be 
paald onderdeel van dat verleden centraal: het 
religieuze verleden. In zijn artikel 'Kloosterlijk 
erfgoed' in deze aflevering van TNK biedt Justin 
Kroesen ons een overzicht van hetgeen er van 
juist dat verleden bewaard is gebleven. Daar 
bij put hij uit de in totaal 37 kloosterlijke plek 
ken die er ooit in Stad en Lande van Groningen 
hebben bestaan. Aan de orde komen gebouwen 
en gebouwresten, kerkmeubilair en Iiturgische 
voorwerpen en de in de verschil1ende kloosters 
gebruikte boeken zoals lectionaria, psalters, 

TNK jaargang 16 (2013) 

getijdenboeken en kloosterkronieken. Voor 
beelden daarvan treffen wij op 5 oktober ook 
aan in Ter Apel, Krewerd en Ten Boer. Kroesen 
schenkt geen aandacht aan de 'stenen charters' 
die te vinden zijn op de kerkhoven in het Gro 
ninger land. Daarvoor moe ten wij te rade gaan 
bij Gert van Klinken die in zijn artikel laat zien 
wat negentiende-eeuwse grafteksten zeggen 
over geloofsleven. 

Ten slotte. De excursie 'Langs oude kerken 
en kloosters in Groningen' vormt de opmaat 
tot de viering van het vijfentwintigjarig bestaan 
van de vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis op II oktober 2014. Daarvoor keert 
de vereniging terug naar Gouda, waar op 22 
april 1989 voor de eerste maal een Dag van de 
Nederlandse Kerkgeschiedenis werd gehouden. 
Enkele weken later werd de VNK officieel opge 
richt. Sinds die eerste bijeenkomst in Gouda is 
de vereniging voor haar voorjaars- en najaars 
vergaderingen overal in Nederland neergestre 
ken, daarmee onderstrepend dat ons nationale, 
regionale en lokale kerkelijke veri eden aan zeer 
uiteenlopende plaatsen gehecht is. In hetgeen 
aldaar aan 'materieel christendom' te vinden is 
wordt, om nog eenmaal Regnerus Steensma te 
citeren, het menselijk bestaan weerspiegeld. 
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Kloosterlijk erfgoed in Groningen 

Binnen de grenzen van de 
huidige provincie Groningen 
(Stad en Ommeland) stonden 
in de vijftiende eeuw maar 
liefst 37 kloosters, die toebe 
hoorden aan acht verschil 
lende kloosterorden. Behalve 
stichtingen van de drie grote 
orden benedictijnen (5), 
cistercienzers (7) en premon 
stratenzers (8) bestonden 
er in Groningen ook twee 
kruisherenkloosters, vier 
johannietercommanderijen, 
een franciscanenklooster, 
drie dominicanenkloosters, 
een augustijnenklooster, vijf 
begijnhoven en een broeder 
huis van de Broeders van het 
Gemene Leven. In Friesland 
was de dichtheid met 59 
kloosters nog groter, terwijl 
in het Duitse Ostfriesland 
'slechts' 28 kloosters ston 
den. 
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Een verklaring voor dit in verhouding tot andere delen 
van Nederland grote aantal kloosters in het noordelijke 
kustgebied is niet eenvoudig te geven. Vast staat dat de 
vruchtbare kleigrond langs de kust en de mogelijkheid tot 
landaanwinning door bedijking aantrekkelijke factoren 
waren. Vooral de cistercienzers en de premonstraten 
zers verwierven op deze wijze veel landbezit, waardoor 
zij de oudere benedictijnenorde in Groningen uiteindelijk 
geheel overvleugelden. 

Dit artikel beoogt geen geschiedkundig overzicht 
van de Groninger kloosters te bieden, maar is gericht op 
het kloosterlijk etfgoed. de materiele overblijfselen die 
nu, bijna 420 jaar na de Reductie, nog altijd zichtbaar en 
tastbaar zijn. Dat is slechts een fractie van het oorspron 
kelijke bestand. Verreweg de meeste Groningse kloos 
ters zijn spoorloos ten onder gegaan, sommige in de 
golven van de Dollard. Tijdens de strijd in de zestiende 
eeuw liepen veel kloosters ernstige schade op, en ook 
werden veel verlaten kloosters door de lokale bevol 
king als steengroeven gebruikt. Des te bijzonderder is 
het daarom dat het kloostercomplex in Ter Apel vrijwel 
geheel bewaard is gebleven. Van drie kloosters bleef de 
kerk geheel of gedeeltelijk bewaard, terwijl van enkele 
andere kloosterkerken slechts nog restanten zichtbaar 
zijn, Uit de Groninger kloosters bleef een aantal litur 
gische en andere gebruiksvoorwerpen bewaard. Een 
bijzondere categorie daarbinnen betreft een aanzienlijk 
aantal boeken. 

Gebouwd erfgoed 
De in 1465 gestichte kruisherenpriorij Domus novae lu 
cis in Ter Apel is het enige middeleeuwse platte lands 
klooster in Nederland dat min of meer geheel bewaard is 
gebleven (zie afbeelding bij Binnenkomer). Het laatgoti 
sche complex omvat een eenbeukige kerk met een lengte 
van vijf traveeen en een sacristie aan de noordzijde, en 
drie van de oorspronkelijk vier armen van het kloos 
tervierkant, met aangelegen ruimten. Aan de oostelijke 
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kruisgang grenzen, aansluitend bij de sacris 
tie, twee grote kamers waarvan de zuidelijke 
waarschijnlijk als kapittelzaal dienst deed. Aan 
de noordelijke kruisgang bevinden zich twee 
hoger gelegen ruimtes boven een overwelfde 
tweebeukige kelder, waarvan de hoekzaal als 
refectorium (eetzaal) fungeerde. Hierop wijst de 
aanwezigheid van een zandstenen erker waar 
in tijdens de maaltijden de lezingen werden ge 
daan. Deze uitbouw vertoont kenmerken van 
de vroege Renaissancestijl en is gedateerd in 
1554. Verder naar het westen bevindt zich een 
kleiner vertrek met een schouw, het calefacto 
rium oftewel de warme kamer. 

De kloosterkerk wordt door een stenen af 
scheiding verdeeld in een oostelijk deel voor de 
monniken en een westelijk deel dat bestemd 
was voor de leken (afb. 2). Dit betreft een zo 
genaamd 'gangdoksaal', waardoorheen de 
geestelijken vanuit de kruisgang ongezien het 
koor konden betreden. De oostelijke zandste 
nen balustrade vertoont nog de oorspronkelijke 
nissenverdeling die vermoedelijk een omlijsting 
vormde voor beelden van Maria en de twaalf 
apostelen. De westzijde van het doksaal toont 
de sporen van twee zijaltaren, beide voorzien 
van kleine wasbekkens of pisano's, bestemd 
voor de wassing van handen en vaatwerk door 
de priester. In de zuidelijke koorwand is een se 
diliabank met drie zitplaatsen te zien, door zijn 
fraaie omlijsting in zandsteen de mooiste in zijn 
soort in Nederland (afb. 3). De tympanen boven 
de zitplaatsen tonen (beschadigde) reliefs met 
voorstellingen van de Annunciatie, de Geboorte 
in Bethlehem en de Aanbidding door de Drie 
Koningen. Ten oosten daarvan bevindt zich een 
grote piscinanis, met daarboven een opberg 
vak. Tezamen met enkele onderdelen van het 
liturgisch meubilair (zie onder) biedt deze kerk 
een voor Nederland unieke indruk van het inte 
rieur van een middeleeuws kerkgebouw. 

In Ten Boer bleef van het benedictijnen 
klooster aileen de kerk bewaard. Dit is een fraai 
voorbeeld van de romano-gotische bouwkunst, 
een overgangsstijl tussen romaans en gotiek 
waarvan in Groningen vele voorbeelden te vin 
den zijn, en die als kenmerkend voor de regio 
mag gelden. Vooral de oostgevel is rijk versierd 
met een verde ling in nissen en een ruitpatroon 
boven een reeks van vijf oculi of rondvensters 
waarvan de middelste oorspronkelijk als een 
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Alb. 4 Ten Boer, voormalige kloosterkerk, oostgevel 

(toto Regnerus Steensma) 

venster geopend was (afb. 4). De nissen in de 
gevel zijn gevuld met sierlijk vlechtwerk in bak 
steen. De beide lange zijden tonen een reeks 
gewelfaanzetten, wat wijst op de aanwezig 
heid van twee kruisgangen, niet ongebruikelijk 
bij dubbelkloosters. Halverwege de noordwand 
is een traptoren uitgebouwd en aan de noord 
westzijde bevindt zich het restant van een 
monumentaal portaal. Inwendig zijn de koor 
wanden voorzien van een schijntriforium in de 
vorm van blinde nissen. 

In Thesinge staat van de kerk van het bene 
dictinessenklooster Germania aileen de ooste 
lijke koortravee en de sluiting nog (grotendeels) 
overeind. Dit bouwdeel dateert uit het midden 
van de dertiende eeuw en opvallend zijn de 
zeven diep uitgeschulpte nissen aan de bin 
nenzijde. Ook in Termunten bleef van de kerk 
van het cistercienzerklooster Menterna aileen 
het koor bewaard. Ronduit monumentaal is 
de opbouw van de dubbelschalige muren, die 
dateren uit het vierde kwart van de dertiende 
eeuw (zie foto op de omslag). De vensters in 
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Alb. 2 Ter Apel, voormalige kloosterkerk, interieur van het koor, gezien naar het westen met doksaal en koorbanken (foto Regnerus 

Steensma) 

de lichtbeuk worden omlijst door vrijstaande 
muurzuiltjes en in de benedenzone is onder 
een reeks rondvensters een aantal diepe wand 
nissen uitgespaard. 

In Aduard bleef van het cistercienzerklooster 
Sint Bernardus, eens het rijkste en machtigste in 
de Ommelanden, enkel de ziekenzaal bewaard 
(afb. 6). Dit rechthoekige gebouw met fraai ge 
lede muren en een indrukwekkende tegelvloer 
doet sinds de Reformatie dienst als kerk voor 
de protestantse gemeente. Bij opgravingen door 
prof. Van Giffen in 1939-1941 werden de fun 
damenten van de driebeukige kruiskerk groten 
deels blootgelegd. Hierbij werd ook een reeks 
gegIazuurde aardewerken letters gevonden, die 
tezamen vermoedelijk een gedicht vormden en 
in een muur waren ingemetseld. In 200 I brach 
ten opgravingen in Wittewierum de pijlervoeten 
van de dertiende-eeuwse kerk van het premon 
stratenzerklooster Bloemhof aan het licht. Van 
het Olde Convent der Geestelijke Maagden (nu 
het 'Rode Weeshuis' in de stad Groningen) is en 
kel het westelijke deel van het kerkgebouw nog 
min of meer herkenbaar. Dit bestaat uit de non 
nentribune, rustend op negen kruisgewelfjes. 
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Kerkmeubilair en liturgische 
voorwerpen 
Ten tijde van de Reformatie verwijderden de 
protestanten alles wat herinnerde aan de katho 
lieke misviering, zoals altaren en sacraments 
huisjes. en ook werden aIle kostbaarheden, zo 
als het edelmetalen vaatwerk, door de overheid 
ingevorderd. In de kloosterkerk van Ter Apel 
belandde de stenen dekplaat van het hoogal 
taar in de vloer van de kerk, zoals ook elders 
vaak gebeurde. Tijdens een moderne restaura 
tie werd deze weer in ere hersteld op een nieuw 
gemetseld altaarblok. De plaat is als altaarsteen 
herkenbaar door vijf ingekerfde kruisjes, sym 
bolen van de vijf won den van Christus. Aan 
de voorkant is in de rand een kleine vierkante 
holte aangebracht, die bestemd was voor het 
opbergen van relieken. Op het altaar mengde 
de priester tijdens de mis water en wijn in een 
miskelk. Van de honderden kelken die ooit in 
Groningen in gebruik waren, bleef er maar een 
exemplaar geheel bewaard, afkomstig uit de 
johannieter commanderij Wijtwerd bij Usquert 
(afb. 7). Deze keIk van verguld zilver dateert uit 
1542 en heeft een rijke iconografie met twaalf 
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gegraveerde lijdensvoorstellingen rondom de 
voet: Gethsemane. de Iudaskus, de Geseling, de 
Kruisdraging, de Kruisiging en de Kruisafname 
op de lobben, en een wapen met de Lijdens 
werktuigen, de Opstanding, Maria met Kind, 
het Offer van Abraham, Mozes met de Slang en 
de Kruisiging op de velden daarboven. 

Tijdens de eievatio hief de liturg de hostie en 
de kelk boven zijn hoofd om deze aan de gelo 
vigen te tonen. Om de aandacht van aile aan 
wezigen op deze handeling te vestigen werd 
op dat moment een misbel of misschel geluid. 
Uit Groninger kloosters bleven twee zestiende 
eeuwse exemplaren bewaard. De bel uit het 
klooster Aduard toont Orpheus met zijn lier tus 
sen de dieren boven een inscriptie met de woor 
den Nomen Domini benedictum sit ('De Naam 
van de Heer zij gezegend'). Het handvat wordt 
gevormd door drie kindengeltjes. De tweede 
schel stamt uit het Olde Convent in de Stad Gro 
ningen en draagt een voorstelling van de Bood 
schap van de engel aan Maria oftewel de An 
nunciatie. Het fries onderaan toont de woorden 
Ave gracia Plena ('Gegroet, vol van genade') en 
de naam van de maker, de Mechelse klokgieter 
Johannes a Fine (= Jan van den Eynde) . 

Alb. 7 Groningen, sint-jozefkathedraal, miskelk atkomstig uit 

klooster Wijtwerd, 1542 (foto John Stoel) 

. ' 

Alb. 3 Ter Apel, voormalige kloosterkerk, zuidelijke koorwand met sedilia en piscina (toto Regnerus Steensma) 
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Afb. 6 Aduard, ziekenzaal van het voormalig klooster, nu Protestantse kerk (foto Regnerus Steensma) 

Van de vele honderden altaarstukken of reta 
bels die ooit in Groninger kerken stonden, zijn 
slechts enkele restanten bewaard gebleven. In 
de Rooms-Katholieke kerk van Uithuizen be 
vindt zich een zandstenen relief uit het begin 
van de zestiende eeuw dat hoogstwaarschijn 
lijk afkomstig is uit de johannieter commanderij 
Wijtwerd bij Usquert (afb. 8). Het toont de krui 
siging van Christus tussen de misdadigers in 
het bijzijn van Maria Magdalena, de Romeinse 
hoofdman, Maria, Johannes en enkele vrouwen. 
Op de achtergrond is de stad jeruzalem te zien, 
gelegen in een bergachtig landschap. Onder het 
kruis is een schedel te zien als een verwijzing 
naar de heuvel Golgotha ('schedelplaats'). Mo 
gelijk diende het relief oorspronkelijk als cen 
trale voorstelling in een groter retabel. 

Het Groninger Museum bezit een in eiken 
hout gesneden relietgroep die volgens de over 
levering afkomstig is uit het Olde Convent in 
de stad Groningen. Het is het enige onderdeel 
van een retabel dat oorspronkelijk veel groter 
moet zijn geweest, mogelijk het retabel van 
Onze Lieve Vrouwe dat in 1506 in een bron 
wordt genoemd. Een groot deel van de oor 
spronkelijke beschildering van het beeldhouw- 
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werk bleef bewaard. We zien de stal in Beth 
lehem met linksonder jozef die zijn hoed voor 
zijn borst houdt en Maria die het kind jezus op 
haar schoot heeft. Rechts van Maria knielt een 
koning in een rijkversierd gewaad met in zijn 
hand een geschenk in de vorm van een pyxis. 
Rechts staan de twee andere koningen en twee 
knechten. De tweede koning heeft een ciborie 
(hostiekelk) in zijn hand. Van de donkere ko 
ning is met de rechterarm ook het geschenk 
afgebroken. 

De grootste en meest complete set koorban 
ken in Groningen bleefbewaard in de klooster 
kerk van Ter Apel (zie afb. 2). Ze staan opgesteld 
tegen de beide zijwanden van het koor in een 
dubbele L-vorm, een voor Nederland unieke si 
tuatie. De banken stammen uit het begin van 
de zestiende eeuw en boden plaats aan twee 
maal zeventien geestelijken. Hun boeken kon 
den ze op de schuine lezenaar voor zich leggen. 
Aan de onderkant van iedere opklapbare zitting 
bevindt zich een 'misericorde' als steuntje in 
de rug tijdens het lange staan. Deze normaal 
verborgen klampjes zijn voorzien van mannen 
koppen die vreemde grimassen trekken. Verder 
bleven aIleen nog in Ten Boer enkele koorban- 
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ken bewaard. Het gaat om een brede bank met 
zes zittingen en een smalle bank met drie. De 
zetels dateren waarschijnlijk uit de tijd rond 
1500, maar belangrijke onderdelen, waaronder 
de achterschotten, werden later toegevoegd. 

Een aantal losse voorwerpen kwam aan 
het licht bij opgravingen op het kloosterterrein 
van Aduard. Ze geven slechts nog een vage in 
druk van het kunstbezit van dit eens machtige 
ctstercienzerklooster, Het oudste voorwerp is 
een bronzen crucifix met een los corpus date 
rend uit de stichtingstijd van het klooster in de 
twaalfde eeuw. Rond 1830 werd een zandste 
nen Mariabeeld opgegraven, dat zich nu in de 
RK. kerk van Wehe-den-Hoorn bevindt (alb. 9). 
Het maakte oorspronkelijk onderdeel uit van 
een kruisgroep en dateert van ca. 1500. Een 
tweede Mariabeeld dat vol gens de overlevering 
eveneens uit Aduard afkomstig is betreft een 
eikenhouten beeld van Maria op de maansik 
kel dat bij de plundering van het klooster door 
trouwe katholieken zou zijn gered; het wordt 
nu bewaard in de RK. kerk van Zuidhorn. 
Daarnaast bleven uit het klooster verschillende 
fragmenten bewaard, waaronder een zandste 
nen Christustorso en verschillende afgebroken 
handjes van heiligenbeelden. Ook bewaard ble 
ven de knop van een abtsstaf uit de veertiende 
eeuw en een geborduurde lap met een beeltenis 
van Maria met de naam van de opdrachtgever 

Afb. 8 Uithuizen, rooms-katholieke kerk, zandstenen retabel, 

begin 16' eeuw (foto Regnerus Steensma) 

TNK jaargang 16 (2013) 

Afb. 9 Wehe-Den Hoorn, rooms-katholieke kerk, zandstenen 

Mariabeeld uit ca. 1500, detail (toto Justin Kroesen) 

Johannes Rekamp en het jaartal 1541. Afkom 
stig uit het benedictinessenklooster Selwerd 
bij Groningen is een klein zilveren bisschops 
beeldje, en uit het franciscanenklooster in de 
stad Groningen stamt een zandstenen beeldje 
van de apostel Johannes dat daar mogelijk deel 
uitmaakte van het doksaal. 

Aan overige voorwerpen uit Groninger 
kloosters moet in de eerste plaats worden ge 
wezen op de luidklok uit het premonstraten 
zerklooster Bloemhof in Wittewierum die nu in 
de toren van de kerk van Slochteren hangt (alb. 
10). Deze oudste torenklok in de provincie heeft 
een fraai gotisch profiel. Een in scrip tie vermeldt 
dat deze in 1373 werd gegoten door "Segebo 
dus en broeder Tomas, abt van Bloemhof", en 
"ter ere van de heilige Cunera, de heilige Ma 
ria, de heilige Johannes, de heilige Vitus en aile 
helligen". Een bijzondere vondst op het terre in 
van het cistercienzer nonnenklooster Sint-An 
na in Sint Annen is een als schrijfplankje her 
gebruikte daklei waarop enkele gotische letters 
staan en een statistiek van het aantal missen 
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Afb. 10 Luidklok uit klooster Wittewierum, nu in de toren van 

de Protestantse kerk te Slochteren (toto Jan Kuipers) 

dat iemand heeft gelezen. Op het terre in van de 
johannieter commanderij Wijtwerd werd een 
zestiende-eeuwse pelgrimshoorn opgegraven, 
waarvan mond- en eindstuk ontbreken. Tot slot 
zij gewezen op de vele zegelstempels die uit 
Groninger kloosters bewaard bleven, namelijk 
uit Heiligerlee, Termunten, Holwierde, Schar 
mer, Selwerd, Schildwolde, Rottum, Sint An 
nen, Kloosterburen en Cusemer. 

Boeken 
Een bijzondere categorie onder de voorwerpen 
die uit Groninger kloosters bewaard bleven be 
treft boeken, waarvan de meeste een functie 
hadden in de liturgie. Uit het benedictinessen 
klooster Selwerd bij Groningen bleef een Iecti 
onarium bewaard, waarin de Latijnse passages 
uit de evangelien en de brieven zijn opgenomen 
die tijdens de mis werden gelezen (afb. 11). De 
rijk gedecoreerde band kwam naar aile waar 
schijnlijkheid in het klooster zelf tot stand tus 
sen 1469 en 1488. Het bevat naast de lezingen 
ook een aantal antifonen of gezongen verzen. 
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Behalve uit de evangelien en de epistels werd 
er ook uit Oude Testament gelezen, zij het vee I 
minder. Een handschrift uit 1474 met gedeel 
ten uit het Oude Testament is afkomstig uit het 
cistercienzerklooster van Essen ten zuiden van 
de stad Groningen. Uit het benedictijnenkloos 
ter Rottum stammen enkele zestiende-eeuwse 
boeken met commentaren op de evangelien en 
op de brieven van Paulus, alsmede een bundel 
preken van Johannes Brenz (1499-1570). De 
aanwezigheid van een werk van deze Duitse 
reformator uit wurttemberg in een Groninger 
kloosterbibliotheek laat zien dat ideeen over 
kerkhervorming oak binnen de Noord-Neder 
landse kloosters waren doorgedrongen. 

Andere boeken werden gebruikt va or het 
koorgebed, een dagelijkse cyclus van acht ge 
beden. Deze gebeden zijn samengesteld uit ver 
schillende elementen, te weten psalmen, schrift 
lezingen, gebeden en gezangen (responsories, 
antifonen en hymn en) . voor al die verschillende 
onderdelen waren afzonderlijke boeken in ge 
bruik. Belangrijk naast het al genoemde Iecti 
onarium was het psalter, met daarin de tekst 
van de psalm en, die iedere priester of monnik 
geacht werd iedere week geheel te lezen. Twee 
Latijnse psalters voor gebruik tijdens plechtige 
kerkelijke feesten (psalteria feriatai behoorden 
toe aan het klooster Selwerd, en uit hetzelfde 
klooster bleven ook twee Middelnederlandse 
psalters uit 1500-1510 bewaard, voorzien van 
enkele fraai gedecoreerde initialen (beginlet 
ters) die vergezeld gaan van kleine religieuze 
scenes (miniaturen). Een tweede psalter in de 
volkstaal uit 1527 is waarschijnlijk afkomstig uit 
het klooster Germania in Thesinge. 

Door een selectie uit de voor het koorge 
bed benodigde boeken bijeen te brengen. werd 
het oak mogelijk om het koorgebed in afzon 
dering te bidden. Een dergelijk boek is meestal 
in het Middelnederlands geschreven en wordt 
doorgaans aangeduid als 'getijdenboek'. Som 
mige van deze boeken werden rijk versierd met 
fraai uitgevoerde initialen en miniaturen en 
fungeerden als persoonlijke kleinoden voor de 
bezitter(s). Ult Groninger kloosters is een aan 
zienlijk aantal exemplaren bewaard gebleven. 
Een rijk gedecoreerd getijdenboek uit 1470- 
1490 is afkomstig uit Selwerd (afb. 12), en een 
tweede voorbeeld uit het eind van de vijftiende 
eeuw, versierd met vee I goud en kleuren, uit 
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Alb. II Leaionarium uit klooster Selwerd, 1469-1488, nu in bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen (foto John Stoel) 

het benedictinessenklooster Feldwerd (Olde 
kiooster) bij Appingedam. Heel luxe uitgevoerd 
is een getijdenboek uit ca. 1485 dat geprodu 
ceerd is in het klooster Selwerd en gebruikt is 
in het Vrouw Siwenconvent in de Stad Gronin- 

gen. Van een getijdenboek uit 1520-1530 wijst 
de decoratie met een rijkdom aan vogels, plan 
ten en vruchten op een ontstaan in het klooster 
Thesinge. Heel klein uitgevoerd en daardoor 
geschikt voor op reis is een Latijns getijden- 
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Alb. 12 Getijdenboek uit klooster Selwerd, 1470-1490, nu in 

bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen (foto John Stoel) 

boekje (55 X 77 mm) uit Selwerd. In een diurnale 
zijn aIleen de gebeden opgenomen die overdag 
worden gebeden. Een voorbeeld hiervan, date 
rend van 1470-1490, is mogelijk afkomstig uit 
het dominicanenklooster in Winsum. 

Een aantal Groninger getijdenboeken is 
aangevuld met gebeden, waardoor we kunnen 
spreken van 'gebeden- en getijdenboeken'. Uit 
het klooster Thesinge zijn drie exemplaren af 
komstig, daterend uit 1515, 1527 en 1529. Af 
komstig uit het klooster Feldwerd is een rijk 
verlucht exemplaar waarvan de voltooiing 
precies is gedateerd op 24 december 1491. Een 
andere toevoeging die aan vee I getijdenboeken 
werd gedaan was een reeks praktische wen 
ken die samen een 'kort overzicht' vormden: 
het breviarium. Hiervan bleef een exemplaar 
uit 1520-1530 bewaard uit het klooster The 
singe. Van een aantal overige middeleeuwse 
boeken in Groningen is niet geheel duidelijk of 
deze in een liturgische of private context wer 
den gebruikt. Oat geldt onder meer voor de 
gebedenboeken uit de kloosters van Maria ten 
Hoorne bij Groningen (ca. 1500), Selwerd (ca. 
1500) en de johannieter commanderij Wijtwerd 
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(1505). Uit het bezit van zuster Aleit van BaIlen, 
tertiaris in het klooster van Maria ten Hoorne 
bij de stad Groningen is een handschrift be 
vattende een zondenspiegel en andere devote 
teksten uit ca. 1500. Een rituale exorcismorum, 
een handreiking am duivels en kwade geesten 
uit te drijven, bleef bewaard als onderdeel van 
een theologisch verzamelhandschrift uit het do 
minicanenklooster van Winsum, daterend van 
1521-1524. Uit het franciscanenklooster in Gro 
ningen stamt ten slotte een Mariale, bestemd 
voor gebruik op de Maria-feestdagen. 

De geschiedenis van een klooster werd 
opgetekend in een kloosterkroniek. In Aduard 
werd de geschiedenis van het klooster tussen 
1192 en 1485 aan het begin van de zestiende 
eeuw beschreven. Deze tekst werd nog eens 
aangevuld in 1578. Beroemd is de kloosterkro 
niek van Bloemhof in Wittewierum, geschre 
ven tussen 1243 en 1272 door de abten Emo 
en Menko. Deze tekst geeft een unieke indruk 
van de wederwaardigheden van een Gro 
nings premonstratenzerklooster ten tijde van 
de grote opbloei van het kloosterwezen en is 
te beschouwen als de belangrijkste bron voor 
de middeleeuwse geschiedenis van de Om 
melanden. Voorts bleven bewaard een aan 
tal kroniekjes van het franciscanenklooster in 
Groningen en een boek met aantekeningen 
over gebeurtenissen in het klooster Thesinge 
tot 1541. Cartulatia met afschriften van akten 
en oorkonden uit het begin van de zestiende 
eeuw bleven bewaard uit de kloosters Selwerd 
en Aduard. Tot de overige geschriften kunnen 
worden gerekend een band met boetetractaten 
en een kerstlied uit het klooster Aduard, een 
exemplaar van de Pharsalia van Marcus An 
naeus Lucanus uit het klooster Aduard en van 
de Vitae caesarum van Suetonius uit het kloos 
ter Rottum: laatstgenoemde boeken laten zien 
dat sommige Groningse kloosters zich in de 
zestiende eeuw hadden ontwikkeld tot voor 
aanstaande centra van geleerdheid. Uit het be 
zit van het franciscanenklooster in Groningen 
stamt ten slotte een afschrift van de Opuscula 
van Bonaventura. 

Tot slot 
Alhoewel het 'kloosterlijk erfgoed' dat in Gro 
ningen bewaard bleef slechts een schim vormt 
van de oorspronkelijke rijkdom van het dichte 
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netwerk aan kloosters in Stad en Ommelan 
den, kan er toch gewezen warden op enkele 
opmerkelijke overleveringen. ZO is het kruishe 
renklooster in Ter Apel het enige plattelands 
klooster in Nederland dat min ofmeer compleet 
bewaard bleef. De rijkdom aan oorspronkelijke 
elementen in het interieur van de kerk aldaar is 
in het hele land ongeevenaard. Ook bleef uit Gro 
ninger kloosters een relatief grote hoeveelheid 
middeleeuwse boeken bewaard, wat voor een 
deel te danken is aan de stichting van de Gro 
ninger universiteit in 1614, slechts twintig jaar 
na de Refarmatie. Ook moet worden opgemerkt 
dat hoewel de meeste kloosters spoorloos zijn 
verdwenen, de activiteiten van de monniken tot 
op de huidige dag duidelijk zichtbaar zijn in het 
landschap, in de vorm van onder meer kanalen 
en dijken. De invloed van de kloosterorden in 
de Groninger Ommelanden strekte zich ook uit 
tot de dorpskerken, waarvan er verscheidene 
door monniken werden bediend. Een voorbeeld 
hiervan is de kerk van Krewerd, waar de litur 
gie werd onderhouden door monniken uit de 
premonstratenzerabdij Bloemhof in Wittewie 
rum. Het is een fascinerende veronderstelling 
dat het opmerkelijke interieur van deze kleine 
kerk, met een stenen doksaal van ca. 1300 en 
een orgel uit 1531 (zie voor afbeelding artikel 
Jan Luth), een afspiegeling vormt van dat van 
die verdwenen kloosterkerk. 
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Het orgel van de Mariakerk te Krewerd 
Geschiedenis, iconografie en gebruik 

Dit artikel richt zich op de 
vroegste gegevens over het 
(liturgisch) gebruik van het 
orgel. Uitgangspunt is het 
orgel in de Mariakerk te 
Krewerd (1531), het op een 
na oudste bespeelbare orgel 
in Nederland. Omdat bron 
nen die specifiek op dit orgel 
betrekking hebben ontbre 
ken, zijn we aangewezen op 
analogieen uit de culture le 
en kerkelijke contekst van 
het instrument. 
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Geschiedenis van het instrument 
Het in 1511 door Jan van Covelens gebouwde koororgel 
in de Grote ofSint-Laurenskerk van Alkmaar' is het oudst 
bespeelbare in Nederland.i Het op een na oudste nog be 
speelbare orgel van Nederland staat in de Mariakerk te 
Krewerd. Dit orgel dateert van 1531, dus uit de tijd voor 
de Reformatie in Groningen.> De bouwer is onbekend. 
Vijf van de zeven registers zijn origineel en het behoort 
tot de weinige instrumenten in het noorden van Neder 
land dat een middentoonstemming heeft. In 153 I werd 
het orgel geplaatst in een houten galerij op het doksaa!. 4 

De onbekende orgelbouwer maakte gebruik van 15e 
eeuws pijpwerk en hij beschilderde de orgelluiken met 
pijpen waardoor het orgel groter leek. In 1634 werden 
nieuwe beschilderingen aangebracht. Op de panel en aan 
de voorkant van de galerei wordt vermeld dat er in de 
jaren 1620, 1687, 1731 en 1857 vernieuwingen en repa 
raties hebben plaatsgevonden, maar het staat vast, dat in 
de 18e en 1ge eeuw vaker aan het orgel is gewerkt. In de 
20e eeuw yond twee keer een restauratie plaats tussen 
1972 en 1975 door Albert Hendrik de Graaf en in 1987 
door de orgelbouwers Han en Albert Rei!. 

Dispositie 
Het orgel heeft een manuaal (C«;'") en een met touwen 
aangehangen pedaal (Cvd). De dispositie is als voigt: 
Manuaal (C D E F G A - c ''') 
Prestant 8 voet 
Holpyp 8 voet 
Octaav 4 voet 
Fluyt 4 voet 
Quint 3 voet 
Octaav 2 voet 
Sesquialtera 

Pedaal (C D E F G A - d) 
Aangehangen 
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Het orgel van de Mariakerk te Krewerd (Foto Regnerus Steensma) 

Ventil 
De Fluyt 4' is tijdens de restauratie door Frey 
tag in 1857 toegevoegd, de Sesquialtera door 
De Graaf in 1975. De overige vijf registers zijn 

origineeJ.5 De bewaard gebleven registers en 
de middentoon-stemming maken dit orgel bij 
uitstek geschikt voor het uitvoeren van oude 
muziek. 
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Iconografie 
Op de kas onder de beide buitenste pijpenvel 
den zijn engelen afgebeeld die een blaasinstru 
ment bespelen. Hoewel de rechter afbeelding 
minder zichtbaar is, kan vastgesteld worden 
dat het om identieke engelenfiguren gaat. De 
betekenis van deze musicerende engelen is niet 
zondermeer duidelijk, maar is slechts te verkla 
ren op grond van een vergelijking met soorte 
lijke afbeeldingen. 

Het afbeelden van musicerende engelen op 
orgelfronten heeft als achtergrond het wereld 
beeld dat vanaf de vroegchristelijke tijd gevon 
den werd en dat in het lutheranisme in Duits 
land heeft voortbestaan tot het midden van de 
achttiende eeuw." Tot dat wereldbeeld behoort 
de opvatting dat in de liturgie twee werelden, 
die van de mensen en die van de engelen, aarde 
en hemel, elkaar naderen en worden verenigd, 
dat aardse en hemelse muziek verbonden zijn. 
Deze opvatting is ook verbonden met het sane 
tus in de eucharistie. 

Naast zingende engelen zijn afbeeldingen 
van musicerende engelen met instrumenten in 
de westerse kunst vooral opgekomen in de 12e 

tot 15e eeuw.' Met name in de iconografie van 
de ann uncia tie, maar ook bij andere thema's 
waarin Maria centraal staat, is de verbinding 
tussen koorzang en engelenzang vaak afge 
beeld. Zingende en spelende engelen zijn ook 
te vinden op altaren waarop ze martelaren en 
heiligen verheerlijken.s 

Uit de voorreformatorische tijd zijn enkele 
afbeeldingen op orgelluiken bekend. Te wijzen 
is op het orgel in de st. Jean Baptiste te Perpig 
nan waar op de kleine luikdelen aan de boven 
zijde engel en zijn aangebracht die de hemelse 
muziek vertegenwoordigen, naast blaasmuziek 
door aardse muzikanten.? Een orgelspelende 
engel met twee bazuinende engelen als een ver 
wijzing naar de goddelijke aanwezigheid is te 
vinden in getijdenboek van Brugge (ca. 1466).10 
Die aanwezigheid werd ook tot uitdrukking ge 
bracht door zingende engelen bij de bergplaats 
van het sacrament. Ook zander een relatie met 
de aankondiging van de geboorte van Christus 
werd de verbinding tussen hemel en aarde door 
musicerende engelen voorgesteld. 

Een van de vroegste voorbeelden van het 
samengaan van aardse en hemelse muziek is 
te vinden op het orgel (1512) in de st. Anna- 
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kerk te Augsburg, waarvan de panelen in 1520 
werden geschilderd. II Het musiceren op aarde 
wordt voorgesteld op het geopende linkerpa 
nee I van het rugwerk door een afbeelding van 
Pythagoras die bezig is met de muzikale pro 
porties en een cantorij op het rechterpaneel; zij 
worden verwarmd door de zan die in het mid 
den van het rugwerk is geplaatst. Op de beide 
zijtorens van de hoofdwerkkas zijn zonnestra 
len aangebracht, die het verlengde vormen van 
het als zon voorgestelde venster achter het 
orgel. Deze zannestralen wijzen behalve naar 
de vier hoeken van de aarde, in de richting van 
de panelen van de hoofdwerkkas waarop links 
de Hemelvaart van Christus en rechts die van 
Maria is afgebeeld. Christus wordt geflankeerd 
door zeven musicerende engelen. Boven het 
orgel ontspringen op het gewelf maanstralen. 
Macrokosmos en microkosmos worden zo met 
elkaar verbonden en daarmee het hemelse en 
aardse musiceren. Later, in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw, worden zon en orgel op 
een andere manier met elkaar verbonden. Het 
orgel wordt dan gezien als de zon onder de vo 
cale en instrumentale muziek." 

Volgens Van Zanten vindt er in het tweede 
decennium van de zestiende eeuw een over 
gang plaats. Onder invloed van de Reformatie 
maakt de musica coelestis plaats voor het aardse 
musiceren.'> Deze conclusie moet echter genu 
anceerd worden, omdat ook na de Reformatie 
de verbinding tussen het hemelse en aardse 
musiceren lange tijd de opvattingen met be 
trekking tot kerkmuziek bleef beheersen. 14 

In 1597 werd door de theologische faculteit 
van Wittenberg een advies opgesteld, als reac 
tie op pogingen van het vorstendom Anhalt om 
orgels af te schaffen." In het advies is te lezen, 
dat men God ook met instrumenten kan loven, 
onder verwijzing naar Psalm 150. Het advies 
heeft in ieder geval wat betreft de uitleg van 
Psalm 150 invloed gehad. De psalm roept in 
Luthers vertaling op om God te prijzen in zijn 
heiligdom met bazuinen, harpen, pauken en 
snaarinstrumenten. Dit werd blijkbaar zo opge 
vat dat de psalm zich in eerste instantie richt tot 
de hemelbewoners: op de orgelfronten van de 
zeventiende en achttiende eeuw zijn vaak en 
gelen aangebracht en ze werden geacht in de 
kerkruimte op enigerlei wijze aanwezig te zijn. 
Instrumentale muziek is er naar lutherse op- 
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Een van de panel en op het doksaal waarop de bouw van het orgel wordt vermeld (Foto Regnerus Steensma) 
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vatting niet aileen om het oor te strelen, maar 
heeft een goddelijke werking, waarmee de Hei 
lige Geest het gem oed van de mens beweegt. 16 
Volgens lutherse opvatting is de hemelse can 
torij het voorbeeld voor de cantorij op aarde. 
Zo was ook het orgel, dat een centrale plaats in 
de kerkmuziek had, een figuur van de hemelse 
muziek. Van deze opvatting leggen verschil 
lende orgelfronten getuigenis af. 17 

Daarnaast is er een eschatologisch aspect. 
ZO vinden we op orgelfronten in Stralsund 
(1653-1659), Merseburg (1666) en Garlitz 
(1697/1703) engelen met bazuinen, als verwij 
zing naar de engel die in de Openbaring van Jo 
hannes het Oordeel aankondigt. 18 In de 17e en 
18e eeuw verscheen ook een aantal publikaties 
met orgel-allegorieen, 19 zoals die van Athanasi 
us Kircher (1650) en in Johannes Arndt (1679) 20 

Op grond van een vergelijking van verschil 
lende voorbeelden kan vastgesteld worden dat 
musicerende engelen verwijzen naar hemelse 
muziek en dat bazuinende engelen vooral het 
laatste oordeel en de eindtijd onder de aan 
dacht brengen. De musicerende engelen op het 
orgel in Krewerd zijn aangebracht in een tijd 
dat de toeschouwer bepaald moest worden bij 
de opvatting dat het musiceren op aarde ver 
bonden is met hemelse muziek. Deze engelen 
maakten het orgel een representant daarvan in 
de kerkruimte. 

Gebruik van het orgel 
wanneer het orgel zijn intrede deed in de litur 
gie is niet precies vast te stellen. Uit de tweede 
helft van de ge eeuw, 871, dateren de eerste 
berichten over het liturgisch gebruik van het 
orgel." E.L. Waeltner acht echter een eerder 
gebruik van het orgel in de liturgie mogelijk, 
namelijk in de tijd van Lodewijk de Vrome (778- 
840) 22 Oat is in ieder geval vee I eerder dan de 
gegevens die Van Eck presenteert en die zonder 
bronvermelding zijn> 

Schuberth laat in zijn boek zien dat v66r 
die tijd het gebruik van het organum specifiek 
verbonden was aan de hoven en aan de lau 
des voor de Keizer. Deze laudes regiae zijn ook 
de schakel met het gebruik van het organum in 
de liturgie. Ze bestonden uit een litanie-achtige 
aaneenschakeling van acclamaties "Christus 
vincitiChristus regnatiChristus emperat" en 
werden in de kroningsmis gezongen tussen col- 
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lecta en epistel. Het zijn in het bijzonder deze 
laudes die met het organum gezongen wer 
den.> Het gebruik van het organum was dus 
zeer beperkt. Schuberth vermoedt dat organa 
naar de verschillende plaatsen waar de Keizer 
residentie hield werden getransporteerd. Daar 
onder vielen ook kloosters.> Wanneer dit juist 
is, dan is het mogelijk dat het orgelgebruik zich 
op deze manier heeft verbreid. 

Een ander aspect is de toen gebruikelijke 
typologie van de heerser, die bestond in de imi 
tatie van koning David - in het Utrechtse Psalter 
afgebeeld als organum-bouwer - waarmee het 
liturgisch gebruik van dit instrument verbon 
den iS26 Voor Schuberth is hiermee het gebruik 
van het kerkelijk organum nog niet verklaard. 
Hij wijst op het gebruik van instrumenten bij de 
acclamaties voor de bisschop, dat al door Ve 
nantius Fortunatus (536-610) wordt vermeld." 
Hij vermoedt gebruik van instrumenten ook bij 
de jaarlijkse herdenking van de kerkwijding. En 
verder wijst hij op parallellen tussen de vormen 
van eerbetoon aan de Keizer en aan de bis 
schop. Op deze manier kan de hofmuziek in de 
kerk terechtgekomen zijn, zeker wanneer de 
glans van de Keizer op de bischoppen terecht 
komt." Het blijven echter vermoedens, want er 
is geen bron die dit bevestigt. 

Over het orgelgebruik in de Middeleeu 
wen zijn de bronnen niet duidelijk. Organum 
is namelijk niet aileen een aanduiding van het 
instrument, maar ook de naam van de eerste 
vorm van meerstemmigheid (Notre Dame - or 
ganurru.> Een duidelijk gegeven is te vinden bij 
Aegidius van Zamora (ca. 1270), die aangeeft 
dat het orgel als enige instrument in de kerk 
wordt gebruikt bij de prosae, bij de sequensen 
en bij de hymnen.v Het zal hier gaan om de al 
ternatimpraktijk, de afwisseling tussen koor- en 
orgelstrofen, want gegevens over begeleiding 
zijn uit de Middeleeuwen niet bekend. 

In de 16e eeuw blijkt de frequentie waarin 
van het orgel gebruik werd gemaakt toe te ne 
men. Zo werd in 1518 in Hasselt (B) in de in 
structie voor de organist bepaald, dat alle zon 
dagen tijdens de mis gespeeld moest worden. 
Daarnaast tijdens de Hoogmis en de vespers 
op de Maria- en Apostelfeesten en tijdens de 
metten, de Hoogmis en de vespers op de grote 
feestdagen: Kerst, Pasen, Pinksteren en sacra 
mentsdag en op de vier feesten die daaraan 
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gelijkwaardig zijn: Hemelvaart, Maria ten He 
melopneming, het patroonsfeest van de kerk en 
het feest van de kerkinwijding. Verder dagelijks 
tijdens het lof. Van Eck noemt als meest gede 
tailleerde instructie die van de st. Maartenskerk 
te Tiel (ca. 1525). waarin werd bepaald dat de 
organist vrijwel dagelijks moest spelen, met uit 
zondering van de tijd tussen passiezondag en 
Pasen. De organist speelde hier de metten, de 
mis, het loC de vespers, de completen van de 
hoogfeesten en op zondag ook votiefmissen. 
verder dagelijks het lof en de vigilie op de hoog 
feesten. We moeten hier niet in eerste instantie 
aan begeleiding denken, maar vooral aan de al 
ternatimpraktijk en solistisch spel. De organist 
was verplicht, zo lezen we in zijn instructie uit 
Maastricht, ter afsluiting van de metten het Te 
Deum spelen en op Pinkstermorgen Veni Cre 
ator. Verder werd verwacht dat hij tijdens de 
staties zou intoneren, met het koor alterneren, 
maar ook dat hij zelfstandig zou spelen. Er zijn 
verschillende plaatsen waarvan de alternatim 
praktijk is gedocumenteerd." 

Orgelmuziek 
De eerste manuscripten met orgelmuziek date 
ren uit de 14e en vroege 15e eeuw (Robertsbridge 
Fragment, ca. 1360; Codex Faenza, 1400). Deze 
uit ltalie afkomstige composities zijn deels pro 
faan (dansen), deels op Gregoriaanse cantus 
firmi gebaseerd: het Kyrie, het Gloria en Ave 
maris Stella. In de jaren veertig van de 16e eeuw 
verscheen in Italie de eerste complete orgelmis, 
bestaande uit versetten bij het complete ordi 
narium. Uit het in 1600 uitgevaardigde verbod 
om het Credo alternatim uit te voeren, blijkt dat 
dit een voorkomende liturgische praktijk was. 32 

De oudste orgelmuziek uit Spanje (Antonio 
de Cabezon, 1510-1566) en Frankrijk (Pierre 
Attaignant, 1494-1552/53) dateert uit de 16e 
eeuw. Onder de composities bevinden zich zet 
tingen van hymnen, waarvan bijna de helft van 
Ave maris Stella, een aantal van Pange lingua 
en composities over het Magnificat en het Kyrie. 
Voorts fantasieen over de hymnen Ave maris 
Stella, Conditor alme siderum, Vexilla regis pro 
deunt, Veni creator spiritus en Pange lingua.> 

De belangrijkste bron voor vroege orgelmu 
ziek in Duitsland is het Buxheimer Orgelbuch 
(ca. 1470) dat zowel wereldlijke als liturgische 
werken bevat, zowel versetten als intavolerin- 
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gen. Uit Konstanz is een grote verzameling ver 
setten voor ordinaria, sequensen en hymnen uit 
de vroege 16e eeuw bekend." Opvallend is het 
feit dat zowel wereldlijke als geestelijk muziek 
onder de vroegste orgelmuziek te vinden is. Uit 
een verbod van de in 1560 te Mechelen gehou 
den synode om wereldlijke muziek in de kerk 
uit te voeren blijkt, dat organisten geen onder 
scheid maakten tussen wereldlijk en geestelijk 
repertoire.» 

De eerste vermelding van een organist in 
Nederland die een liturgische functie had is af 
komstig uit de Dom te Utrecht: kanunnik Hugo 
Uustinc vermeldt (1342) de dagen waarop de 
rector orgel diende te spelen. Oat was beperkt 
tot de metten, de mis en de vespers van de festi 
vitates maiores et antiquae. In Maastricht moest 
de organist vol gens een instructie uit 1365 die 
betrekking heeft op de O.L Vrouwekerk op aile 
duplex- en triplexfeesten spelen.> 

De oudst bewaard gebleven orgelmuziek 
uit Nederland is de Winsumer Orgeltabulatuur 
(1431) afkomstig uit het Dominicanenkloos 
ter te Winsum (Gr.)3? Ook hier vinden we zo 
wei wereldlijke als geestelijke muziek: Wol up 
ghesellen (een wereldlijk lied) , Frysicum (twee 
bewerkingen van een danslied), Patrem facto 
rem (deel van het Credo). Summum Sanctus 
(deel van het Sanctus) en een Kyrie. Wanneer 
deze vormen van orgelmuziek een liturgische 
functie hebben gehad, is het mogelijk dat de 
wereldlijke liederen voor de dienst klonken en 
de overige delen in de liturgie, wellicht als on 
derdeel van de alternatimpraktijk. Uit het feit 
dat geklaagd werd over het spelen van wereld 
lijke muziek voor dienst en omdat grote orgels 
een profane functie hadden, blijkt dat deze ge 
woonte bestond.> Samen met orgelwerken die 
afkomstig zijn uit een manuscript uit het Lam 
bertusklooster te Oldenburg (1445)39 behoort de 
Winsumer orgeltabulatuur tot de oudst overge 
leverde orgelmuziek. 

Omdat de gegevens over het gebruik van 
orgels vooral op stadskerken betrekking heb 
ben, moeten we voorzichtig zijn bij het trekken 
van conclusies over het gebruik van orgels in 
een kerk als die te Krewerd. Echter, de inhoud 
van de Winsumer Orgeltabulatuur geeft een 
indicatie van het repertoire in een dorps- of 
kloosterkerk: er werden zowel wereldlijke wer 
ken als delen van het ordinarium gespeeld. 
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38 Luth, "Daer wert om 't seerste uytgekreten. .. ". 101, 102. 
39 Braaksma, 'Middeleeuwse orgelmuziek', 41. 
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Van pakhuis tot preekhuis 
425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam 

De Evangelisch 
Lutherse Gemeente 
Amsterdam viert in 2013 
haar 425-jarig bestaan. 
Vluchtelingen die na 
de verovering van Ant 
werpen in 1585 naar de 
Noordelijke Nederlanden 
vertrokken en immi 
granten vanuit Duitsland 
en de Scandinavische 
landen stonden aan het 
begin van de gemeente. 
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Vanuit bescheiden bijeen 
komsten in pnvehuizen 
groeide een lutherse ge 
meente, die in 1633 een 
reeks verbouwde pakhui 
zen als (Oude) Lutherse 
Kerk in gebruik kon ne 
men, die ruimte bood aan 
6000 mensen. De geschie 
denis van de lutherse ge 
meente Amsterdam als 
lange tijd leidinggevende 
gemeente staat niet op 
zichzelf maar represen 
teert tevens de geschiede 
nis van een godsdienstige 
minderheid: de luthera 
nen in de Lage Landen. 

Vanuit de w.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeks 
plaats aan de Vrije Universiteit organiseert Sabine Hiebsch 
ter gelegenheid van dit jubileum, in samenwerking met Ilona 
Fritz en Martin L. Van Wijngaarden, een symposium dat op 9 
november 2013, van 13 tot 18 uur in de Oude Lutherse Kerk 
in Amsterdam zal plaatsvinden. Het symposium heeft de titel 
'Van pakhuis tot preekhuis. 425 jaar Lutherse Gemeente in Am 
sterdam'.Met een interdisciplinaire aanpak worden vanuit de 
geschiedenis, de theologie, de kunst- en muziekgeschiedenis 
periodes uit het 425jarig bestaan van de gemeente voor het 
voetlicht gehaald. Sprekers van het symposium zijnGerard van 
Marien. Van Wijngaarden en Hiebsch. Er is een kunsthistori 
sche presentatie door Laura Roscam Abbing en er klinkt (orgel) 
muziek van Amsterdamse organisten door de eeuwen heen, 
gespeeld door onder anderen prof. Pieter van Dijk en Klaas 
Koelewijn. Aan het einde van het symposium wordt onder de 
zelfde titel als het symposium een boek gepresenteerd, waarin 
de referaten van het symposium en enkele andere bijdragen 
zijn gebundeld. 
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Persoonlijk profiel 

Naam, voornaam/voorletterts) 
Gert van Klinken 

Geboortejaar en -plaats 
Groningen, 1960 

Studierichting en -plaats 
Geschiedenis Groningen 1978-1984, theologie 
Kampen (Oudestraat) 1987-1992. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, standplaats Amster 
dam. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste 
publicatie tot op heden? 
Opvattingen in de Gerejormeerde Kerken in Ne 
derland over het jodendom, 1896-1970, diss. 
ThUK, Kampen 1996. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
'Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 
was ik gezind als een kind, overleide ik als een 
kind; maar wanneer ik een man geworden ben, 
zoo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds 
was.' 
Wibrandus Koppius, predikant en botanicus, 
neemt in 1800 met deze tekst (1 Cor. 13:11) af 
scheid van zijn geliefde gemeente Klooster ter 
Apel, in het Groningse Westerwolde. Als aan 
hanger van de christelijke verlichting bedoelt 
Koppius te zeggen dat de inhoud van het ge 
loof geen eens en voor altijd vastgelegde zaak 
is. Er is groei mogelijk, we zullen verrast wor 
den: door de uitkomsten van een eigentijdse en 
praktische omgang met de Bijbel, bovendien 
door te letten op de openbaring in de natuur. 
Die optimistische gedachte spreekt mij nog 
steeds aan. 

104 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Thomas a Kempis. Hij beschrijft hoe van buiten 
aangereikt geloofbij het klimmen der jaren gaat 
spreken van binnenuit, uit het hart. Voor wie in 
middels de vijftig voorbij is: een bemoedigende 
gedachte. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Het zou heerlijk zijn om over de tijd te beschik 
ken om de voorgeschiedenis van het protes 
tantse dorp Nes Ammim tot in detail te recon 
strueren uit de bronnen in Galilea, Zwitserland, 
Duitsland, USA en Nederland. En dan vervol 
gens de verbinding te leggen met de geschiede 
nis van druzen, moslims en joden in de omge 
ving daar. 
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Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied? 
Charles Taylor, A Secular Age. Een helder ge 
schreven geschiedenis van het christelijke den 
ken, gericht op de problematiek en de mogelijk 
he den van onze eigen tijd. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
beeft veel indruk op u gemaakt? 
Eigenlijk hoort het niet bij kerkgeschiedenis, 
maar dit boek (waar overigens ook wei enige 
onzin in staat) heeft mijn ideeen over de oor 
sprong van religieuze concepties in Noordwest 
Europa beslist verrijkt: David Lewis-Williams 
en David Pearce, tnsidc the ueotitnic Mind. Con 
sciousness, Cosmos and the Realm oj the Gods, 
London 2005. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit gescbreven moeten worden, zij bet 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Een studie over de verhouding van de openba 
ring in de Schrift en de openbaring in de natuur 
in het Nederlandse protestantisme in de acht 
tiende en vroege negentiende eeuw. Hoe inter- 
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preteerden mensen met een praktisch beroep, 
de landbouwers en de zeelieden bijvoorbeeld, 
die relatie? En hoe groot (of wellicht klein) was 
het verschil tussen een 'verlicht' man als Kop 
pius en een orthodox theoloog als Hellenbroek, 
die in een bijzonder helder proza over deze re 
latie schreef? 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Het geleidelijk teruglopen van de actieve par 
ticipatie van "leken" tijdens themadagen en 
symposia. Net als theologie in zijn geheel dient 
kerkgeschiedenis aandacht te geven aan de 
band met gemteresseerden van buiten de kring 
van professionele academici. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicbt; zo ja, welke? 
De sterk toegenomen interactie met andere dis 
ciplines, vergelijk het hierboven gegeven voor 
beeld uit de sfeer van archeologie en culturele 
antropologie. 
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N egentiende-eeuwse grafteksten 
in de provincie Groningen 
Sleutel voor het verstaan van een cultuur 

Oude begraafplaatsen mo 
gen zich in een toenemende 
belangstelling verheugen. 
Aan Groningen is dit feno 
me en niet voorbij gegaan. 
Edward Houting heeft in 
deze provincie een herleving 
van een eerder I graftouris 
me' geconstateerd. De wens 
om de laatste rustplaats 
van de doden te bezoeken, 
zelfs wanneer het volslagen 
onbekenden betreft, is in 
deze provincie namelijk niet 
nieuw.' Een vergelijkbaar 
fenomeen heeft zich in 5tad 
en Ommelanden voorgedaan 
gedurende de Romantiek, in 
de vroege negentiende eeuw. 
De in onze tijd weer opko 
mende belangstelling voor 
funeraire kunst en epigrafie 
valt aan publicaties af te 
lezen. 
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Het genre lijkt in Groningen weer helemaal terug te zijn. 
Harry de Olde en Reint Wobbes publiceerden bijvoor 
beeld over grafgedichten in 2002. Ze vonden rijke stof 
in landelijke begraafplaatsen als Garmerwolde, Noord 
dijk en Middelbert. Ook elders op het Hoogeland blijkt 
de negentiende eeuw menigeen geinspireerd te hebben 
tot het componeren van gedichten op het graf. Het voor 
komen van deze op rijm gezette teksten komt in deze 
ogenschijnlijk zo nuchtere kleistreek als een verrassing. 
Aantrekkelijk is niet enkel het volume ervan maar ook 
de diversiteit. Rouwende families in Groningen drukten 
hun gevoelens weliswaar uit aan de hand van stereoty 
pen, maar dat sluit variatie en persoonlijke accenten al 
lerminst uit.' 

Harry de Olde heeft het onderzoek naar dit fenomeen 
tot zijn overlijden voortgezet. Zijn bijzondere belangstel 
ling ging uit naar patronen van overdracht en aanpas 
sing. Teksten op zerken in 1ge eeuws Groningen waren 
bedoeld om gelezen te worden door een breed publiek. 
Ze behoren niet tot de private sfeer, maar tot een publiek 
discours. Dit geldt met name wanneer ze zich bevinden 
op de oude begraafplaats midden in het dorp. In menig 
geval wordt de 'voorbijganger' aangesproken om 'stil te 
staan' en tekst op zich in te laten werken. Oat is in de 
praktijk inderdaad gebeurd, zo valt te constateren. De 
'voorbijganger' paste het gelezene namelijk toe wanneer 
hij of zij zelf voor de opgave stond om een epigram te 
formuleren. Oat gebeurde op vrijmoedige wijze: de tek 
sten gingen een onderlinge interactie aan, ontwikkelden 
zich. Poetische teksten op graven werden gelezen, ge 
kopieerd en in aangepaste vorm gebruikt op een andere 
zerk. De Olde heeft aan het eind van zijn leven gewerkt 
aan een 'stamboom' van dergelijke aanpassingen.' Hij 
werd gefascineerd door de dynamiek van dit materiaal: 
een sombere tekst over angst, pijn en knagende worm en 
kon in een volslagen veranderde context komen te staan, 
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eenvoudig door deze tekst op een volgende 
zerk te kopieren maar er een post scriptum aan 
toe te voegen over de opstanding der doden.' 

De Stichting Oude Groninger Kerken, waar 
in zowel Wobbes als De Olde in tal van functies 
actief zijn geweest, heeft het initiatief genomen 
om een kleine serie over begraafplaatsen in 
deze provincie uit te brengen. Het deeltje van 
2003 is van de hand van Ilnte Botke en be 
handelt de dorpsbegraafplaats van Zuurdijk in 
Hunsingo. Het tweede nummer in de reeks is 
door Reint Wobbes verzorgd. Net als Botke be 
nadrukt hij het belang van de zerken voor een 
beter begrip van de cultuur. Ze zijn een histori 
sche bron. 

Een heel andere benadering valt te vinden 
in het boek van Marten Mulder over de funeral 
re poezie in Groningen, gepubliceerd in 2005. 
Mulder hanteert een ander perspectief: hij is niet 
primair gemteresseerd in socia Ie geschiedenis. 
Integendeel, voor hem heeft de echte bood 
schap weinig weg van een historische bron. Het 
gaat om beleving, om gevoel. Mulder voelt zich 
verwant met de hierboven genoemde Roman 
tiek. Ondanks de afstand in de tijd hebben de 
teksten het vermogen om bij de lezer gevoelens 
op te wekken. Ze zijn in die zin tijdloos. Daarin 
is 'voorbijganger' Mulder gemteresseerd, meer 
dan in de cognitieve kennis die kan worden op 
gedaan uit een stenen charter. In het grafschrift, 
hoe roerend onhandig soms ook geformuleerd, 
spreekt het hart. 

Tekst en beeld 
Zerken van de gezeten boerenstand in Gronin 
gen in de negentiende eeuw zijn met vakman 
schap vervaardigd uit geimporteerde Belgische 
hardsteen. In de meer luxueuze exemplaren 
presenteert die zich als een 'nieuwe aristo 
cratie, niet gebaseerd op overgeerfd privilege 
maar op de productieve deugd. Het decoratie 
schema is echter duidelijk gebaseerd op adel 
lijke voorbeelden in de achttiende eeuw." Veel 
van de symbolen zijn ontleend aan de klassieke 
oudheid: de gebroken zuil, de eeuwigheid sym 
boliserende slang Ouroboros die in zijn eigen 
staart bijt. Veel voorkomende elementen zijn de 
geknakte roos en de rouwfloersen. Eeuwigheid 
wordt uitgedrukt door de uitgevlogen vlinder, 
in wie de rups voortleeft. De zandloper wordt 
met een vleermuizenvlerk afgebeeld (de gena- 
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deloze tijd), en een duivenvleugel: eindigheid 
brengt verdriet maar is tevens een goed. Plan 
ten en bomen worden geknakt weergegeven 
(de dood als limiet), maar ook geknot (de dood 
als onderdeel van het onderhouden van het le 
yen). OpvaUend eigentijds is in de negentiende 
eeuw de nadruk op vrije meningsuiting. Op de 
zerken wordt vaak een onomwonden levens 
beschouwelijk standpunt ingenomen, hetzij 
vanuit liberaal hetzij vanuit een meer orthodox 
perspectief. 

Wetmatig bepaald bestel 
Was er bij de protestanten in de provincie eer 
der veelal sprake van een religieus determinis 
me, in de negentiende eeuw komt er een be 
nadering op waarin God en natuur dicht tegen 
elkaar aan komen te liggen. God schenkt de 
mens mogelijkheden en verantwoordelijkhe 
den binnen ruimte en tijd. Die zijn onderhevig 
aan een ordening, worden niet arbitrair terzijde 
gesteld. God is de 'wijze goede hemelheer', 
aldus Pieter Tjaards Balkema (1805-1885), te 
genover wie de sterveling 'nietig' is. Balkema 
aanvaardt deze orde net als zijn voorgeslacht 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Maar het 
godsbeeld is minder persoonlijk geworden. Op 
de zerk van Hendrik )ans Werkman (1803-1864) 
wordt het zo geformuleerd: 

Ontrukte mij de dood 
een lieve echtgenoot. 
Hij rust in 'stille graf, 
Ia, God die hem mij gaf 
Was vrij in doen en wil, 
Berusten wij dus stil. 

Deze Groningse boerenstand was nauwbetrok 
ken bij de opbouw van onderwijsinstellingen 
conform de school wet van 1806. Voor een sleu 
tel om de zerken te verstaan moe ten we niet 
aileen naar bronnen betreffende de kerk grij 
pen, maar ook die van de school. Gevoel komt 
er naar voren als een menselijke kwaliteit. God 
is van een andere orde - in Hem is ook eeuwig 
heid, zie de algemene geldigheid van een yak 
als de wiskunde. De mens maakt onderdeel uit 
van de schepping. De structuur daarvan is niet 
willekeurig. Dit uitgangspunt bepaalt de invul 
ling van een term als 'God's welbehagen'. Aaltje 
Hitjes Veldman (1838-1871) werd op de jeugdi- 
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ge leeftijd van 33 jaar 'als een bloeijende lelie 
van hare steel gerukt': 

Maar ach het was Gods welbehagen, 
Die heeft het maaksel in Zijn hand. 

Geloof heeft de functie van bemoediging. On 
danks de eindigheid en de zekerheid van de 
dood is een productief bestaan mogelijk. Over 
Kornelis Pieter Toppen wordt het volgende ge 
zegd: 

Geen ledigheid kon hem behagen, 
geen hoogmoed en geen ongeduld. 
Hij heeft de taak hem opgedragen 
als man en vader trouw vervuld. 

Voorbeelden van deze levensbeschouwing zijn 
ook te vinden in Ter Apel, dat in het najaar van 
2013 de bestemming vormt van een excursie 
van de VNK. Rond het midden van de negen 
tiende eeuw kenmerkte de spiritualiteit van de 
Nederlandse hervormde gemeente zich door de 
nauwe band met de in hetzelfde kloostercom 
plex gevestigde open bare school. Theologie had 
alles te maken met toerusting over het leven. 
Het nijvere aardse leven werd omgeven door 
'eeuwigheid', een term die de Leidse theoloog 
J.H. Scholten graag gebruikte.s De hervormde 
gemeente Klooster Ter Apel wilde 'vooruit', 
sociaal-economisch door aansluiting te zoeken 
bij het progressieve klimaat in de veenkolonien 
en intellectueel door interactie tussen cateche 
se en schoolonderwijs. De dadendrang in de tijd 
was ingebed in de eeuwigheid: 

'Eene boot, die daar dobbert op de schuimende 
golven, op den voorsteven rust een anker, en 
een roeijer staat met zijn roeiriem in 't achter 
eind der boot, en spant zijne krachten in, om de 
boot voorwaarts te stuwen. Is dat niet een spre 
kend beeld van onze levensboot, waarin wij 
staan met de dure roeping om haar regt door 
zee, met 't oog op God, als 't anker der hoop, 
naar de haven der eeuwigheid te roeijen?" 
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De begraafplaats beyond zich in de pandhofvan 
het vroegere kruisherenklooster. Reinder Sijzes 
Schortinghuis werd daar in 1868 begraven." 
Over dit trouwe kerklid werd opgemerkt dat hij 
naar 'hooger sfeer: was gegaan. De eindigheid 
van het bestaan, omringd door 'eeuwigheid', 
gold als een voldongen feit. Gestorven heet in 
het Gronings: oet de tied. Het ging er in fune 
raire teksten om wat de overledene in een soms 
stormachtig bestaan in de tijd had gedaan. Een 
werkzaam leven verdiende respect. Dorpsdok 
ter Jan Berents Dijk, eveneens begraven in de 
pandhof, kreeg het volgende gedicht mee: 

Hij stierf, bemind van elk, 
die op zijn bijstand hoopte. 
't Gemis van dezen vriend, 
die tot erkentnis noopte, 
is elke bekend! 

Dr. G.]. [Gert] van Klinken (J 960) is docent kerk 
geschiedcnis aan de Protestantse Theologische 
Univetsiteit, standplaats Amsterdam. Email: 
g.j. van.klinkentispthu.nl 

Noten: 

Edward Houting, GraJbloempjes. Kerkhoven en begraaf 
plaatsen in degemeente Groningen, (Groningen 2002) 9. 

2 Harry de Olde en Reint Wobbes, Wij hopen dat 't u goed 
mag gaan. Grajilerzen op de kerkhoven van Garmerwolde, 
Noorddijk en Middelbert (Groningen 2002) 3-5. 

3 Persoonlijke mededeling van ir. H. de Olde. 
4 Een voorbeeld van 'paste and copy' is de zerk van Harm 

Lukkien in Ter Ape!. vgl. G.j. van Klinken, Op de grens. 
Gerejormeerden in de marge van modemiserend Neder 
land. Ter Apel 1879-1940 (Kampen 2000) 218. 

5 Voor gedenktekens van de plattelandsadel v66r 1795: A. 
Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten wapens 
en huismerken1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977). 

6 Naast het praktische kennen dat zieh op het eindige rieht, 
onderscheidt Scholten een meer existentieel inzicht 'dat 
zich verheft tot het algemene, het eeuwige en oneindige'. 
P. Zuidema aan P.). Speckman, Stads-Musselkanaal 12- 
11-1868, in: Archief Hervormde Wijkgemeente Klooster 
Ter Ape!. 

8 Beide zerken, inmiddels in liggende positie, zijn nog 
steeds in de pandhof aanwezig. 
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Boekennieuws 

Besprekingen 

Regnerus Steensma, Pro 
testantse kerken hun 
pracht en kracht. Gorredijk 
[Bommeer] 2013 - 270 p. 
- ISBN 9789056152949 - 
e 27,50. 

Historische interieurs van kerken hebben grate 
waarde voor de geschiedschrijving. Zij vormden 
en vormen immers het decor voor de liturgie, 
maar laten gelijk ook zelf iets zien van geloof, 
theologie en cultuur in de tijd van ontstaan. Oat 
blijkt opnieuw uit dit door Justin E.A. Kroesen 
geredigeerde laatste boek van onderzoeker en 
kerkfotograaf Regnerus Steensma (1937-2012), 
dat zich bij diens overlijden al in de afrandende 
fase beyond. Niet aileen komen de afzonder 
lijke interieurelementen van vraegmoderne 
kerkinterieurs en hun waarde als ensemble 
aan de orde, maar ook vragen random modern 
kerkbeheer. Zo'n driehonderd kleurenfoto:s 
maken het boek tot een zeer aantrekkelijk en 
uitstekend verzorgd geheel, waaraan slechts de 
rechthoekige rug enige afbreuk doet. 

In zes hoofdstukken komen diverse aspec 
ten aan de orde. Het eerste geeft meer alge 
mene informatie over vorm en inrichting van 
protestantse kerkgebouwen in Nederland. Hier 
krijgen ook doopsgezinde en lutherse kerken 
aandacht. De andere hoofdstukken behan 
delen steeds enkele onderdelen van gebouw 
of inrichting. In het tweede hoofdstuk zijn dit 
de grote opvallende onderdelen: protestantse 
preekstoelen met hun beeldrijke houtsnij 
werk, doophekken en het orgel front met zijn 
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eigen symboliek. Het volgende brengt in kaart 
hoe het schip als preekkerk door koorhekken, 
schotwerk of herenbanken van het koor is af 
gesloten, waardoor het koor in een deel van 
de kerken geen functie meer kan hebben in de 
liturgie. In een heel aantal Groningse kerken 
daarentegen vervingen de gereformeerden in 
het koor heel passend het hoofdaltaar door een 
vaste avondmaalsopstelling, zoals Steensma in 
het vierde hoofdstuk laat zien. In andere kerken 
is de plaats van het altaar ingenomen door in 
drukwekkende grafmonumenten van de lokale 
adel, zodat de 'ruimte voor de Heer' is veran 
derd in een mausoleum, een 'ruimte voor een 
heer: (p. 142). Het laatste hoofdstuk richt zich 
op de invloed van openbaar bestuur, gilden en 
adel op het kerkinterieur. 

In het vijfde hoofdstuk geeft Steensma een 
boeiende eerste inventarisatie van een bijzon 
der fenomeen: teksten op borden en muren. Hij 
benadrukt dat dit niet meer is dan een aanzet 
tot nadere systematische bestudering van deze 
tekstborden, al is het jammer dat teksten die 
direct op de kerkmuren zijn geschilderd toch 
geen aandacht krijgen en er aileen enkele voor 
beelden van pilaarschilderingen langskomen. 
De meeste borden geven de drie belangrijke ca 
techetische teksten weer - de geloofsbelijdenis, 
de wet en het Onze Vader - maar collages van 
andere Bijbelteksten laten wellicht meer zien 
van geloof en theologie. Andere borden geven 
vrome bespiegelingen of roepen op tot hulp aan 
de armen. Een heel bijzondere categorie vor 
men de tekstborden waarop de lokale overheid 
verbiedt herrie te maken of varkens en andere 
dieren tijdens de kerkdienst via de kortste route 
door de kerk heen te drijven. 

Steensma gaat voorbij aan talrijke andere 
interieurelementen waarmee hij een vollediger 
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beeld had kunnen geven van de pracht van de 
vaak voor sober versleten protestantse kerken. 
In willekeurige volgorde: knielbankjes, verlich 
tingselementen, verwarming, avondrnaalser 
vies, offerblokken, collectebussen, kerkscheep 
jes en heilige geest- of broodbanken. Door 
meer aandacht te schenken aan grafzerken en 
-plavuizen had het laatste hoofdstuk de stan 
denmaatschappij nog net iets breder weerspie 
geld. Ik had ook graag iets gelezen over een 
eventuele betekenis van het kleurgebruik in het 
kerkinterieur. Op enkele ondergeschikte plaat 
sen lijkt me de interpretatie van de Bijbelse 
voorstellingen voor discussie vatbaar. 

Oat Steensma in dit boek opvallend veel 
voorbeelden uit de noordelijke provincies geeft. 
lijkt me voor deze medegrondlegger van de 
stichtingen Oude Groninger Kerken (1969) en 
Aide Fryske Tsjerken (1970) vanzelfsprekend. 
Maar ook uit andere provincies is bijzonder 
fotomateriaal opgenomen. Dit boek lijkt me 
niet aileen van groot belang voor kerk- en li 
turgiehistorici. Ais het de gebruikers en vooral 
de beheerders van historische kerkgebouwen 
de unieke betekenis van dit protestantse erf 
goed duidelijk maakt, voldoet dit schitterende 
boek aan de bedoeling van de auteur. (Kees de 
Wildt). 

Die Dominikaner in «at 
kar. Begraben und ver 
gessen? Kalkar [Verein 
der Freunde Kalkars 
e.V.] 2013 - 224 p. 

ISBN 978-3-00- 
042677- € 3, 25. 

Van 30 juni tot en met 15 september 2013 was 
er - nog geen dertig kilometer over de grens bij 
Nijmegen - een tentoonstelling over het domi 
nicaanse verleden (en een beetje heden) van 
Kalkar in de St.-Nicolai-Kirche aldaar. Het bij 
behorende boek omvat een aantal bijdragen 
en een cataloog. Ook zonder tentoonstelling is 
het boek - mede gelet op de grensoverschrij 
dende belangstelling van de vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis - een bespre 
king waard. Naar verluidt komt in het najaar 
van 2013 het kunsthistorisch toonaangevende 
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crucifix uit Kalkar, dat sinds 1804 zich in de kerk 
van Neerbosch (thans een wijk van Nijmegen) 
bevindt, naar het Museum Catharijneconvent in 
Utrecht voor een expositie. 

voor 1455 kende Kalkar een termijnhuis 
van de Nijmeegse predikbroeders zoals de do 
minicanen ook wei genoemd worden. Door 
toedoen van hertog Johann van Kleef (Kleve) 
kwam er in Kalkar in 1455/1456 een klooster. 
Het bleef daar tot in 1802, toen ten gevolge van 
de secularisatie in Duitsland het klooster geen 
bestaansrecht meer mocht hebben. 

Het boek start na de gebruikelijke inleidin 
gen met een tijdtafel c.q. kroniek over de ge 
schiedenis van dit klooster. Helaas ontbreekt 
hierin het jaartal 1515. In dat jaar werd er een 
aparte Nederduitse ordesprovincie Germania 
inferior opgericht: naast 25 kloosters in de Ne 
derlandsen (het huidige Nederland, Belgie en 
Noord-Frankrijk) kwam ook dat van Kalkar bij 
deze provincie. Het boek vervolgt met een uit 
voerig artikel vanjutta Prieur: 'Eine Klostergrun 
dung mit Hindernissen. Das Kalkarer Dominika 
nerkloster st. Vinzenz im 15. Iahrhundert' (biz. 
2 I -6 I). De auteur heeft naast eigen onderzoek 
gebruik gemaakt van bekende studies, onder 
meer van de Nederlandse ordeshistoricus Ser 
vatius (Pierre) Wolfs O.P. (1914-1991), die een 
overzichtsstudie over dit klooster gereed had, 
maar dat pas na zijn dood verschenen is (zie 
Kalender JUr das Klever Land 1994, biz. 101-110). 
Hertog Johann van Kleef deed op zijn reis naar 
het Heilig Land de gelofte een klooster te stich 
ten. Prieur behandelt de kloosterstichting door 
dominicaner observanten uit Rotterdam, de te 
genwerking van de stad Kalkar, de eerste kloos 
tergebouwen, de eerste kloosterkerk, de fase 
van opbouw en vereniging met de parochie 
kerk, de eerste kloosterlingen (met lijsten van 
namen van prioren, supprioren en procuratoren 
tot 1500), het leven in het klooster van Kalkar, 
de hervormingspogingen van de kloosterlingen 
in Kalkar om ook het klooster van Wesel voor 
de observante richting te winnen, de uitbouw 
van het kloostergebouw, de consolidering in de 
jaren zestig van de vijftiende eeuw, de tweede 
kloosterkerk van ca. 1480 met de altaarpatro 
nen, de bibliotheek en het leven van de burgers 
zoals broederschappen en stichtingen. Alles bij 
elkaar een veelzijdige historische bijdrage over 
de eerste kloosterjaren! 

III 



De Nederlandse kunsthistoricus Guido de Werd, 
onlangs met emeritaat gegaan als directeur van 
Museum Haus Koekkoek in Kleef en curator 
van genoemde tentoonstelling, bespreekt in 
zijn artikel 'Der Dominkanerbongert in Kalkar' 
(biz. 62-77) de plek en de overblijfselen van het 
klooster (muren, tuin en voormalig kerkhof, 
later als joodse begraafplaats ingericht). [Tip: 
maak een korte wandeling in Kalkar met de fo 
to's in het boek bij de hand over het terre in, 300 
meter van de kerk, G.B.]. Vervolgens is er een 
tweetalige bijdrage van Frederik van der Meet, 
'Het Kruisbeeld van Neerbosch/Das Kreuz von 
Neerbosch' (biz. 78-86). Na de secularisatie 
in 1802 is dit kruis door de laatste prior van 
Kalkar in veiligheid gebracht in de statie van 
Neerbosch, terwijl andere kunstschatten zoals 
de "Kalkarer"-assistent figuren van de triomf 
kruisgroep Maria en Johannes in parochieker 
ken in of bij Kalkar bleven. De auteur van deze 
bijdrage is bij ons in Nederland beter bekend als 
Frits van der Meer (1904-1994). gerenommeerd 
hoogleraar kunstgeschiedenis in Nijmegen. 
Waarom niet naast zijn doopnaam zijn roep 
naam tussen haakjes vermeld? In de nalaten 
schap van Van der Meer vond men een in 1971 
geschreven manuscript, dat nu gepubliceerd is. 
De auteur had al eerder lezingen over dit kruis 
gegeven en er later een 'Nawoord' aan toege 
voegd. Gerard Lemmens, oud-directeur van het 
Nijmeegs Museum 'Commanderie van St. Jan' 
heeft als bezorger van dit artikel zelf 'Een lite 
raire beschouwing naar aanleiding van F. van 
der Meer "Het kruisbeeld van Neerbosch"l 'Eine 
literarische Betrachtung zu F. van der Meer "Das 
Kreuz von Neerbosch" toegevoegd (biz. 87-89). 

De kunsthistorisch gezien belangrijkste bij 
drage in dit boek komt van Guido de Werd: 'Die 
Triumphkreuzgruppe des Kalkarer Dominika 
nerklosters, sein Meister und dessen Werk' (biz. 
90-119). Na een inleiding over de secularisatie 
van het klooster bespreekt de auteur het kruis, 
de literatuur over kruis en kruisgroep, de com 
positie en het werk van Meister Arnt van Kalkar, 
ook wei Arnt van Zwolle genaamd (15e eeuw) 
en Henrik Douverman (eerste he 1ft 16e eeuw). 
Reinhard Karrenbrock: heeft dendrologisch on 
derzoek verricht en geeft ook de archivalische 
overlevering weer (biz. 121-129). Arnold Ttuyen 
van een restauratieatelier in Maastricht biedt 
ons een technische beschrijving en restaura- 
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tie (biz. 130-135). In een bijlage bezorgt Anna 
Gamerschlag (Stadt Kalkar) een particulier be 
waard gebleven kroniek van het klooster, af 
komstig van een familie uit Dusseldorf die naar 
Kalkar getrokken is. De samensteller van deze 
kroniek is Maria Otten-de Poel (ca. 1955) (biz. 
217-221). 

De eigenlijke 'Katalog' (biz. 137-214) be 
staat uit 34 nummers; de nrs. 1-23 betreffen 
beeldhouwwerken, schilderingen, portretten, 
een grafkruis, altaren; de nrs. 24-29 historische 
kaarten van Kalkar met onder meer het domini 
canenklooster; de nrs. 30-34 documenten, zo 
als een incunabel uit 1480, zilverbeslag van een 
dominicaans missaal (eerste helft 18e eeuw) en 
een kroniek uit de I8e eeuw. Het gaat hier te 
ver een diepgaande bespreking te verzorgen. Ik 
wijs aileen op de afbeeldingen van Dominicus, 
Vincentius Ferrerius, Thomas van Aquino en AI 
bertus Magnus, in Kalkar gemaakt door Meister 
Arnt van Kalkar (nrs. 1-4) en voorts van onbe 
kende meesters de triomfkruisgroep, het Anna 
altaar, Christus en van Henrik Douverman Ma 
ria Magdalena. Ook schilderijen of panelen, een 
memorie aan frater Rutger Matthijs van Venray 
uit de vroegere Nijmeegse Broerenkerk (nu in 
Museum Valkhof), de preekstoel, een Madonna 
met rozenkrans met dominicaanse heiligen, de 
aanbieding van de rozenkrans door Maria aan 
Dominicus maken deel uit van de catalogus. 

Gelardeerd met talrijke veelkleurige afbeel 
dingen is dit boek dankzij vele Duitse subsidi 
en ten voor een lage prijs te verkrijgen. Domi 
nant bij dit alles is de kunsthistorische aanpak 
en weergave. Te hopen va It dat de huidige loca 
tie in Kalkar onbebouwd blijft; zonder het met 
even zovele woorden te zeggen is de onderti 
tel een verborgen hint naar de politiek om dit 
erfgoed te cultiveren! Naar mijn idee mag ook 
de betekenis van het klooster van Kalkar voor 
de kerkgeschiedenis van Nederland niet onder 
schat worden - en dit historiografisch element 
mis ik in dit boek toch weI. Tijdens de Refor 
matie in de Noordelijke Nederlanden werden 
de staties van de predikbroeders van priesters 
vooral voorzien vanuit Antwerpen, Mechelen 
en Gent, maar vanuit Kalkar werd zorg gedra 
gen voor de staties in Nijmegen, Neerbosch 
en Hatert (de laatste twee dorpen zijn inmid 
de Is wijken van Nijmegen). Toen begin negen 
tiende eeuw de Nederduitse ordesprovincie (de 
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benaming is pas na de TWeede Wereldoorlog 
geactualiseerd in 'Nederlandse') op sterven na 
dood was, werden tot twee keer toe provinci 
aals aangewezen die afkomstig waren uit het 
klooster van Kalkar. Niet voor niets bevindt 
het archief van dit klooster zich in het Erfgoed 
centrum Nederlands Kloosterleven Sint Aegten 
(te Sint Agatha bij Cuijk) bij de collectie van 
de Nederlandse dominicanen. In 1802 waren 
de rollen min of meer omgedraaid. De dertien 
priesterbroeders en tien lekenbroeders in Kal 
kar moesten ten gevolge van de secularisatie 
in de Duitse landen het klooster verla ten en 
nadien moest alles wat aan dit verleden herin 
nerde verdwijnen. In 1804 kwam het beroemde 
crucifix uit Kalkar in Neerbosch terecht en mij is 
een document bekend dat het daar zou mogen 
blijven zolang er geen dominicanenklooster in 
Kalkar opnieuw werd opgericht. (Guus Bary). 

Brigitte Weusten, Over 
een vogel die zich niet 
liet kooien. Leven en 
werk van John Baptist 
Knipping (1899-1973), 
Nijrnegen [Valkhof 
Pers] 2013 - 608 p. 
- ISBN 978-90-5972- 
657-4, € 29,50 

John B. Knipping gold als een briljant kunst 
historicus, maar in dit boek gaat het meer nog 
om zijn optreden als lid van de minderbroe 
ders franciscanen, de orde die hij - inmiddels 
op gevorderde leeftijd - in 1959 zou verlaten. 
De psyche van de man, die leed aan een bi 
polaire stoornis (manisch depressiviteit) was 
voor psycholoog Brigitte Weusten reden om 
ook vanuit die invalshoek leven en werk van 
Knipping te bestuderen en hem te plaatsen in 
de context van toenmalig kloosterleven en ker 
kelijk beleid. Tot twee keer toe werd de weg 
van deze 'pater' naar het hoogleraarschap in 
Nijmegen door de Nederlandse bisschoppen 
gedwarsboomd, vooral vanwege zijn omgang 
met vrouwen en de praatjes eromheen: het zou 
bij banen blijven als conservator/bibliothecaris 
van het Bisschoppelijk Museum in 's-Hertogen 
bosch, privaatdocentschappen in Nijmegen en 
Utrecht, een docentschap aan de Filmacade 
mie in Amsterdam (begonnen v66r zijn uittre- 
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den en nadien voortgezet), even afgezien van 
twee kortdurende gasthoogleraarschappen in 
de Verenigde Staten op het eind van zijn leven. 

Weusten presenteert haar boek in chro 
nologische volgorde: de eerste vijf hoofdstuk 
ken gaan respectievelijk over ouderlijk huis en 
jeugdjaren, de vorming als franciscaan en op 
leiding tot priester, de ongeduldige peri ode als 
leraar, student en promovendus, de ongeremde 
peri ode van oorlogsjaren waarin Knipping tot 
alles in staat was en dan de periode van 1945 
tot 1959, waarin Knipping werd afgewezen als 
hoogleraar, maar ook waarin zijn latachtige re 
latie met jettie Derksen ten einde liep en Bet 
tina Polak hem min of meer aan het lijntje hield. 
De auteur plaatst John Knipping, in zijn eerste 
jaren ook wei Jan genoemd, bij diens geboorte 
in 1899 in Roermond meteen in een psychologi 
sche context: zijn dominante moeder zou heel 
het leven van haar zoon sturen op een manier 
dat aile twijfels bij John op weg naar het pries 
terschap meteen de grond in werd geboord. In 
de familie van moederszijde, een telg uit het 
bekende Limburgse geslacht Sassen, van wie 
ook enkele leden dominicaan en wereldheer 
waren, gold priesterschap als het hoogst uitver 
korene. John verbleef een trimester op het jezu 
ietencollege in Katwijk, maar keerde snel terug 
naar Roermond. Na het gymnasium studeerde 
hij - los van enig bisdom of religieuze orde - 
korte tijd theologie en filosofie in Fribourg (Zw.), 
maar besloot bij de franciscanen in te treden. 
Hij werd in 1920 in Alverna bij Wijchen in de 
orde gekleed (kloosternaam Bonfilius) en volg 
de de binnen de orde gebruikelijke filosofische 
en theologische studies. In 1927 yond de pries 
terwijding plaats. Bonfilius was enige tijd leraar 
in Sittard, maar mocht kunstgeschiedenis in 
Nijmegen studeren en kwam te wonen in het 
huis van de franciscanen in de Vermeerstraat, 
waar ook universiteitsprofessoren van de orde 
woonden. Na een doctoraal in 1934 zou John 
Baptist zoals hij zich in de wereld liet noemen 
in 1939 promoveren op het eerste deel van zijn 
De iconografie van de Contra-Refotttiatie in de 
Nederlanden. 

We zien in deze jaren eigenlijk twee Knip 
pings. De ene Knipping is een charismatische 
man, die tot veel in staat was, wat alsmaar ex 
ponentieel zou toenemen: een verhoogde ver 
beeldingskracht, emotionaliteit, toenemende 
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werkkracht en energie. Zo bracht hij binnen de 
communiteit met zijn muziek en voordrachten 
leven in de brouwerij. Dat zou later ook gelden 
voor de vele buurtgenoten die in het laatste 
oorlogsjaar daar in de schuilkelders verbleef en 
in de gevangenis te Arnhem waar Knipping zelf 
enige tijd verbleef. 

Onstuimig was hij zeker. Hij kende in de 
jaren dat hij colleges of lessen mocht geven 
in Nijmegen, Utrecht of Amsterdam een grote 
betrokkenheid op studenten en was een voor 
treffelijke organisator van kunsthistorische ten 
toonstellingen en excursies. De andere Knip 
ping is een man die geregeld door depressies 
en angsten geplaagd werd, die moeite had met 
het ascetische leven, die meermalen mensen 
zou schofferen en die voor korte of lange tijd 
opgenomen moest worden in een herstellings 
oord. Zijn gedrag was in die periodes voor zijn 
omgeving, zijn uitgever en speciaal zijn eigen 
huisgenoten een wanhoop. Afwijzing door bis 
schopp en betekende onmiddellijk een terugslag 
in zijn welbevinden. Ook de ordesleiding had 
het eind jaren vijftig steeds moeilijker met Knip 
ping en uiteindelijk was ook daar de maat vol. 
De vogel, die zich lange tijd niet liet kooien, zou 
in 1959 uit de orde treden. 

In het zesde hoofdstuk van het boek geeft 
Weusten een inkijk in John Knipping na zijn 
uittreden in 1959: Met Ans Schuurmans kreeg 
hij een geliefde, die met hem in het huwelijk 
zou treden en hem zijn laatste levensjaren zou 
vergezellen. Knipping zette zijn baan als do 
cent filmkunde in Amsterdam voort. Interes 
sant is ook in dit hoofdstuk te Ie zen hoe de 
contacten tussen Knipping en de franciscanen 
verlopen. Onder de titel 'Afterlife' (l973-he 
den). hoofdstuk VII van het boek, besteedt 
Weusten aandacht aan de postuum versche 
nen herziene Engelstalige uitgave van Knip 
pings iconografie en de erkenning van de 
hoofdpersoon achteraf. 

Weusten is op Knipping op 28 mei 2013 bij 
de Nijmeegse hoogleraar geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme in Nijmegen, Marit 
Monteiro, gepromoveerd. Weusten geeft voor 
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de hedendaagse lezer die niet meer vertrouwd 
is met het katholicisme en het kloosterleven 
van de twintigste eeuw uitvoerige toelichtin 
gen. Soms vraag je je als lezer af of het met die 
familieverhalen of kloosterlijke gebruiken wei 
een onsje minder kan. er is naast context ook 
veel detail. De auteur kon voor haar dissertatie 
putten uit bewaarde kloosterarchieven en een 
arsenaal van verhalen van nog levende francis 
canen, kunsthistorici, familieleden en relaties. 
Zij komt met haar boek gelukkig nog op tijd: 
met de toename van vergrijzende religieuzen 
zou over grofweg tien jaar een dergelijke on 
derneming onmogelijk geweest zijn. 

Men kan zeggen dat dit boek leest als een 
trein of een roman. Naarmate het boek vordert 
lijkt er een ontknoping te komen met het uittre 
den uit de kooi, maar dan zijn er weer nieuwe 
desillusies. De stijl van het boek is goed ver 
zorgd, de wetenschappelijke acribie ontbreekt 
niet. Vele voetnoten, diverse lijsten en indices 
alsmede een 28 bladzijden tellende bibliogra 
fie (publicaties, voordrachten en onuitgegeven 
werken) van Knipping zelf leggen hiervan ge 
tuigenis af. 

Ais student theologie maakte het boek van 
de neo-freudiaan Erik Erikson, The young man 
Luther in 1967 op mij een diepe indruk. Brigitte 
Weusten haalt dit boek aan, maar merkt in een 
voetnoot op dat de vraag of de uitlatingen en ty 
peringen van Erikson ten aanzien van de jonge 
Luther ook te transponeren zijn op Jan Knip 
ping nader onderzoek vergt. Waar de benade 
ring van Erikson vele jaren lang steeds in de 
kerkelijke historiografie geen trend is geworden 
vinden we in dit boek psychologische inzichten 
in kerkhistorisch onderzoek. Niet aileen Knip 
ping, ook andere wetenschappers en francisca 
nen krijgen een 'psychologische' benadering. 
Met het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar 
achter ons en de implicaties ervan voor het re 
ligieuze leven is het juist zo aardig dat Weusten 
terugkijkt op Knippings wordingsgeschiedenis, 
passies en teleurstellingen; diens gedachten, 
gevoelens en gedrag maken de kerkgeschiede 
nis heel nabij. (Guus Bary) 
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u}illlDOJiUm 'KC[[Clij[C ViJitfitiCl 
in de vroegmoderne tijd' 

In 2008 lanceerde het 
bisdom Roermond, i.s.m, 
het Regionaal Histo 
risch Centrum Limburg, 
een project om de ruim 
1700 Latijnse kerkvisi 
tatieverslagen van het 
oude bisdom Roermond 
(1559-1801) te transcri 
beren en van een moder 
ne vertaling te voorzien. 
Drie leden van de Com 
missie Kerkgeschiedenis 
van Limburgs Geschied 
en Oudheidkundig Ge 
nootschap hebben een 
belangrijk aandeel gehad 
in de totstandkoming 
van dit arbeidsintensieve 
project, dat thans afge 
rond is. 

De kerkvisitatieverslagen werpen licht op het kerkelijk leven in 
de ISO parochies van het toenmalige bisdom en de wijze waar 
op de bisschop daarop invloed wilde uitoefenen. De lezer kan 
er gegevens aantreffen over het kerkgebouw, zijn aankleding, 
de ambtsuitoefening en het gedrag van de clerus, de kerk 
meesters, de koster, de schoolmeester. Ook gaan de verslagen 
in op het godsdienstig en zedelijk leven van de parochianen. 
De kerkvisitaties zijn, behalve voor kerkhistorici, van belang 
voor iedereen die onderzoek doet naar demografie, genealo 
gie, onderwijs, armenzorg, kunstgeschiedenis, volkscultuur en 
het plaatselijk gezag 

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, neemt op 
zaterdag 16 november 2013 de website met de gedigitaliseerde 
verslagen, de transcripties en vertalingen in gebruik. Plaats van 
handeling is Abdij Rolduc. Aansluitend wordt door de Com 
missie Kerkgeschiedenis een studiedag georganiseerd over 
het fenomeen kerkvisitaties. Er zijn vier sprekers: lie. Christian 
Dury, 'De parochievisitaties in het bisdom Luik in de moderne 
tijd. Stand van zaken. dr. Thomas Becker, 'Organisation und 
Methode des Visitationswesens in der Erzdi6zese K6ln in der 
Fruhen Neuzeit'; drs. Guus Janssen en drs. Kees Schutgens, 'Vi 
sitaties in het oude bisdom Roermond: organisatie en inhoud': 
prof. dr. Eddy Put, 'Boekhouding van zielzorg? vroegmoderne 
visitatieverslagen als historische bron'. 

De studiedag vindt plaats te Abdij Rolduc (Heyendallaan 
82, Kerkrade, www.rolduc.com) op 16 november 2013. Ont 
vangst met koffie en vlaai vanaf9.30. Aanvang 10.15 uur. Slui 
ting 18.00 uur. Zie ook: www.lgog.nl/studiedagvisitaties.htm 

Aanmelding is mogelijk vanaf 1 oktober tot 1 november 
per e-mail (info@lgog.nl) of schriftelijk (Bureau LGOG, Post 
bus 83, 6200 AB Maastricht). Ten behoeve van koffie, vlaai en 
lunch dient U tevens € 15,-- over te maken op rekeningnum 
mer NL72ABNA 0453979343 t.n.v. LGOG te Maastricht o.v.v. 
Visitaties. 
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PROGRAMMA DAG VAN DE 
NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 2013 

Langs oude kerken en kloosters in Groningen, zaterdag 5 oktober 2013 

vertrek per touringcar van 
NS station Hoogeveen 
(treinen uit Utrecht komen 
aan om :26) 

10.30-11.30 uur. rit Hoogeveen- Ter Apel 
11.30-12.30 uur: bezoek aan klooster en 

kerk Ter Apel, anna 1465 

10.30 uur: 

(zie http://www.klooster 
terapel.nl/nl/uitnodigingj . 
Hier worden we rondgeleid 
door dr. Justin Kroesen. 

12.30-13.45 uur: lezing van prof. dr. Hans Mol, getiteld 'Moderne devoten in het moeras', gevolgd 
door lunch in het Boschhuis tegenover het klooster. 

13.45-14.45 uur: rit Ter Apel-Krewerd 
15.45-15.30 uur: bezoek Mariakerk Krewerd. Het hier aanwezige orgel dateert uit 1531 en behoort tot 

de oudste nog bespeelbare orgels van ons land. Dr. Jan Luth zal nadere uitleg geven 
over de geschiedenis van het orgel en een kort orgelconcert voor ons verzorgen. 

15.30-15.45 uur: rit Krewerd- Ten Boer 
15.45-16.30 uur: bezoek aan de kloosterkerk in Ten Boer, met uitleg van dr. Justin Kroesen 
16.30-16.50 uur: rit Ten Boer-Groningen, NS Station 

Over de sprekers: 
- Dr. IE.A. Kroesen is als universitair docent voor de kunstgeschiedenis van het Christendom verbonden 
aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 
Hij is de deskundige op het gebied van de kerkarchitectuur en kerkbouw van de oude Groninger kerken 
(zie http://www.rug.nl/stafflj.e.a.kroesen). 
- Prof dr. 1.A. Mol is gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis en de historische geografie. Hij 
is hoofd van de afdeling Geschiedenis van de Fryske Akademy en is tevens als bijzonder hoogleraar in 
de geschiedenis van Friesland verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit 
Leiden (zie http://hum.leiden.edu/historylstaffimol.html). 
- Dr. IR. Luth is als hymnoloog verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
van de RUG en is tevens organist (zie http://www.janluth.com) . 

Mocht u nog vragen hebben over het programma, dan kunt u mailen naar Mirjam de Baar 
(Mirjam.de.Baar@rug.nl). 


