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Voorwoord van de redactie 
 
 
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk! 
 
Het Bulletin waarin u kennelijk net bent begonnen is iets gevulder dan gewoonlijk. In 2020 kwam veel 
werk stil te liggen door u wel bekende omstandigheden. Ook zagen we nauwelijks reden tot het uitbrengen 
van een tweede Bulletin van dat jaar. Maar het leven rond de Lutherse kerk is aan het opveren, en dat ziet 
u dan weer in het eerste Bulletin van dit jaar. 
Victor Timmer heeft prachtig onderzoek gedaan in 18e-eeuwse documenten, en wel naar de staat en 
inrichting van de kerk in die periode. Hij doet verslag van zijn onderzoek in een mooi geïllustreerd artikel. 
Hij bespreekt ook kort een bundel die net is verschenen, ter ere van de orgelbouwer Bernhardt Edskes, de 
bouwer van het orgel op de oostgalerij van onze kerk . Een paar Groningse scribenten in het boek kennen 
we ook van activiteiten in de Lutherse kerk. 
De redactie had verder een interview met een van de leden van de Stichting tot Exploitatie van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk, Marten Wierenga. In de wandelgangen wordt nog wel eens gesproken over 
‘de exploitatiecommissie’, en dat blijkt helemaal mis te zijn. Leest u zijn bondige ontboezemingen over het 
werk van deze stichting. 
Een licht element treft u aan in het ontroerende gedichtje dat geschreven werd voor de verjaardag van 
Johann Sebastian Bach, en dat op het Bachconcert in de Lutherse kerk op 21 maart is voorgelezen.  
Verder verheugen we ons op de aanstaande mogelijkheden om te genieten van de door muziek gevulde 
ruimte van de kerk, een kerk die ons zo ter harte gaat. Aankondigingen van concerten treft u dus tenslotte 
ook aan! 
 
Een hartelijke groet namens de redactie,  
 

  Ite Wierenga    

 

 
Van de voorzitter: van geschiedenis naar toekomst 
  
Er is zeker anderhalf jaar voorbijgegaan waarin u vrijwel niets hebt gehoord van activiteiten door de 
Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk Groningen (SVLK) of een Bulletin van ons hebt ontvangen. De 
voornaamste oorzaak is bekend: corona en alle gevolgen daarvan. Onnodig te duiden, hoe weinig ieder 
van ons  - kerkganger, organist, zanger in het LBE -  de kerk in deze periode überhaupt van binnen heeft 
gezien. Er was onder ons immers menigeen die zich bevond in een soms langdurige lockdown- of 
quarantainesituatie in binnen- of buitenland, met daardoor zeer beperkte mogelijkheden voor het 
bijwonen van een kerkdienst of een concert. Livestream-uitzendingen, hoe mooi op zichzelf ook, konden 
in dat opzicht natuurlijk niet een volwaardig alternatief zijn. Bijdragen uit het Kickstart Fonds droegen er 
overigens wel aan bij de mogelijkheden daartoe te vergroten. Ondertussen hebben er in kerk en Lutherzaal 
toch onopgemerkt allerlei werkzaamheden plaatsgevonden, waaronder een grondige schoonmaak en 
allerlei ander herstel. Ook verder is er voor de wat langere termijn wel een en ander in beweging gebleven, 
zoals het verder verkennen van de mogelijkheden de zogenaamde Borchardt-kroon weer in de kerk terug 
te krijgen - al was het maar in bruikleen - de plannen voor restauratie en uitvoering daarvan van 
kerkinterieur, consistoriekamer, kansel en zo meer. Nu de corona-crisis steeds meer afzwakt, kan vanuit de 
overlevingsmodus weer worden gedacht aan het broodnodige opstarten van de activiteiten die in de kerk 
en de Lutherzaal weer meer leven zullen brengen.                                                                                                  
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De afgelopen periode betekende ook wijzigingen op bestuurlijk vlak: het vertrek van Ada van Dam en 
Rob Kroes, beiden vanwege verhuizing naar elders, betekent het afscheid van deze zeer gewaardeerde 
bestuursleden. Wij danken hen nogmaals voor hun bijdrage aan het werk van de SVLK. Hun plaatsen 
dienen echter wel opgevuld te worden, dus we vragen eerbiedig: wie biedt zich aan of kent wellicht een 
geschikte kandidaat? 
In het voor u liggende bulletin treft u zowel bijdragen aan die te maken hebben met de geschiedenis van 
de kerk, als ook met het heden en de toekomst. In dat opzicht weerspiegelt dat ook de titel van deze 
inleiding. Vanuit het rijke verleden van het gebouw hopen dat we daar samen met u spoedig weer volop 
van te kunnen genieten, nu en in de toekomst. 
 
Namens het bestuur,  

     Victor Timmer 

 
 
 
Interview met Marten Wierenga 
bestuurslid van de ‘Stichting tot Exploitatie van het gebouwencomplex der Evangelisch-Lutherse Gemeente’ 
 
 
Vind je het goed dat we, nu we elkaar al geruime 
tijd kennen, bij deze gelegenheid tutoyeren? 
Ik houd daar in ’t algemeen niet zo van, maar zo u dat 
wenst, ga ik akkoord. 
 
Graag! Het is in de Haddingestraat een heel 
gedrang aan Lutherse instellingen. Wat is eigenlijk 
die Exploitatie Commissie, die geregeld in allerlei 
gesprekken opduikt? 
Als je commissie zegt, klinkt het als zou het ingesteld zijn 
door een bestuur, waaraan dan ook verantwoording 
afgelegd moet worden, maar dat is niet het geval.  
Er is geen commissie, maar het is een zelfstandig 
orgaan dat economisch eigenaar is van het voorhuis, het 
kerkgebouw en de Lutherzaal aan de Haddingestraat, 
waarvan de kerkelijke gemeente de juridische 
eigenaresse is. Deze stichting is altijd personeel 
verbonden met de kerkenraad, wat uiteraard weer goed 
is voor de onderlinge verstandhouding.  
 
En ook van het Juffer Margaretha Gasthuis, neem 
ik aan?  
Nee dus! Het gasthuis wordt beheerd door een eigen 
stichting die in zekere zin dezelfde klussen doet, maar 
dan alleen voor het hofje en de wooneenheden.  
 
Klussen. Wat is dan het werk waarvoor de 
’Stichting tot enz’ in het leven is geroepen? 
Dat weet je vermoedelijk zelf wel: vergelijk het met de Stichting Martinikerk Groningen: de stichting 
verwerft revenuen door verhuur en zorgt voor noodzakelijk onderhoud aan het onroerend goed. Zo 
neemt zij die zorg van de kerkelijke gemeente over, en kan die zich op het kerk-zijn richten. 
 
Dan is 2020-21 wel een beroerd jaar geweest, neem ik aan. 
Dat is wel zeker. Overigens hebben we de verhuur al een tijd aan het bureau Verhuur Binnenstadskerken 
uitbesteed dat kantoor houdt in de Martinikerk en ook werkt voor de Nieuwe Kerk. Het bureau regelt dan 
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ook acquisitie, inkoop en catering, en personeelsbezetting. Enfin, dat wist je ook al van Betty Knigge, die 
immers veel van die zaken regelt. Het is, als het om verhuurinkomsten gaat, toch wel sappelen. Er is in  
normale, non-covid tijden zeker sprake van regelmatige en frequente verhuur, maar omdat de ruimtes, 
vergeleken met de andere kerken niet heel groot zijn, kunnen we niet heel forse bedragen vragen. Als we 
in de winter verhuren, laten we zeggen voor €300, is het de vraag wat je netto aan inkomsten krijgt. Kijk, 
er moet een contract opgesteld worden, iemand moet deuren openen en sluiten, koffiezetten, afwassen, en 
als het meezit, de wc’s schoonmaken. Dat zijn de personele kosten, en daar komt de verwarming 
overheen, en dat is een heel  hoge post., een die op korte termijn eerder hoger dan lager wordt.    
 
In het blad van de Lutheranen las ik iets over een groot onderhoudsproject voor de Lutherzaal. 
Hoe komt zo een groot project tot stand? 
Elke twee jaar bekijkt Monumentenwacht, gevestigd in Libau aan het Hoge der A, de stand van onderhoud 
van monumenten, en maakt hij een (door ons betaald) rapport. De bevindingen dit keer? Dakpannen, 
goten, loodslabben, kozijnen, panlatten, glas, alles verdiende reparatie of vervanging. En omdat het dak, 
inclusief schoorsteen en dakpannen toch onderhanden werd genomen, hebben we ook meteen maar 
isolatie laren aanbrengen. 
Elke zes jaar dienen we een subsidieaanvraag in bij het Rijk. Dat gebeurt bij de SIM, ‘Subsidieregeling 
instandhouding rijksmonumenten’, en die instantie heeft subsidie verleend. En de provincie heeft, na 
voortdurend soebatten, forse steun verleend in het kader van aardbevingsschade en de bijkomende 
isolatie. 
 
Heeft de Stichting daarvoor de nodige deskundigheid? 
We laten dat technische werk lopen via de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen, SBKG. De 
deskundigen daar maken bestek op, vragen offertes, doen de aanbestedingen en begeleiden het hele 
proces. En dat is goed gedaan.  
 
Dit was een majeure operatie, begrijp ik. Mag ik vragen of de Stichting zich ook bezighoudt met 
verfraaiing? Zo hoorde ik kortgeleden over mogelijk aanbrengen in de kerk van een 
oorspronkelijke kroonluchter. 
De Stichting is daarvoor niet bedoeld, maar ik ken personen rond de Lutherse kerk die de Stichting 
daarvoor wel graag zouden inschakelen. Met die kroonluchter zal de Stichting zich niet bemoeien. Zo is er 
ook wel sprake geweest, en is er nog steeds sprake van een andere kleurstelling aan de balustrades van de 
gaanderijen. Ook een project dat misschien de schoonheid dient, maar waar dus externe financiering voor 
moet worden gezocht. 
 
Is het een beetje plezierig, al dit regelwerk aan historische gebouwen? 
Dat kan het zeker zijn, maar nu? Ik zie het als een probleem dat er zo veel instanties zijn die zich met 
verschillende belangen rond deze monumenten bezighouden. Daar is een kerkenraad, een stichting voor 
het gasthuis, een vriendenclub, geldstroompjes, en dubbel werk. Een beetje rationalisatie zou het werk 
gemakkelijker en efficiënter maken, denk ik.   
 
Dank voor thee, tuin en tekst! 
 

Ite Wierenga 
 

 
Nieuwe gegevens uit oude bronnen 
 
Inleiding                                                                                                                                              
Een geschiedenis onderzoeken is altijd terugkijken door achteraf gebruik te maken van bronnenmateriaal 
van diverse herkomst. De geschiedenis van de Lutherse kerk in Groningen en diverse aspecten daarvan 
zijn al enkele malen onderzocht en kregen een neerslag in publicaties door onder andere Kramer, 
Manssen, Jans, Van der Berg en Timmer. Dat onderzoeksresultaten vrijwel onvermijdelijk gaten of 
onduidelijke plekken bevatten, is nauwelijks te voorkomen, waardoor sommige vragen onbeantwoord 
blijven. In deze bijdrage staan centraal twee tot nu toe niet of nauwelijks bekende contemporaine bronnen, 
die ieder voor zich weer wat nieuwe informatie opleveren. Gezien de tekstuele omvang van beide 
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publicaties beperken we ons vooral tot nieuwe gegevens over met name kerkgebouw en orgel. Aanleiding 
voor deze bijdrage waren enkele krantenberichten die, toen ik zocht naar iets heel anders, als ‘bijvangst’ 
opdoken dankzij de onvolprezen kranten-website ‘Delpher’, gevolgd door enig nader onderzoek via Google 
Books.          
                                                                
Gelegenheidsverslagen                                                                                                        
Bijzondere gebeurtenissen in de openbare en kerkelijke sfeer kregen in het verleden vaak extra glans door 
feestelijkheden van diverse aard, zoals toespraken, kransen, muziek en dergelijke. In kerkelijke sfeer betrof 
het bijvoorbeeld de ingebruikneming van een nieuw kerkgebouw of een nieuw orgel, het jubileum van een 
voorganger, diens intrede of diens overlijden. Soms werd daarvan ook een blijvende neerslag in gedrukte 
vorm gepubliceerd. Veel van dit soort ‘gelegenheidsverslagen’ zijn in de loop der tijd verdwenen, andere 
bleven gelukkig, soms bij toeval, wel bewaard. Zo is in Duitsland een tot voor kort onbekend lofdicht in 
het Latijn teruggevonden over het in 1797 gereedgekomen grote Schnitger-orgel in de Der Aa-kerk.                                                                                                                                                                         
 

Informatie uit de pen van ds. Brun                                                                                          
De eerste bron, die ons iets meer vertelt over de Lutherse 
kerk in Groningen, is een publicatie waarvan ‘Groningen’ 
overigens slechts een bescheiden onderdeel vormt. Het 
boek heeft als enigszins wijdlopige titel: Nauwkeurige zo 
theologise als historise Aanmerkingen Over het Werk der 
Reformatie, En over eenige op desselfs Tweede Eeuw-Feest 
verhandelde  jubeltexten; Mitsgaders een nette Beschryvinge van de 
Opkomst en Staat der Lutherse Kerken in de Nederlanden, By 
wyze van Saamenspraak tussen een weetgierig lidmaat en een 
onderwyzend leeraar voorgestelt, door Johannes Hermanus Manné, 
Bedienaar des H.Evangeliums in de Lutherse Nieuwe Kerk te 
Haarlem, Haarlem 1719.     
     
 
In dit lijvige werk, samengesteld naar aanleiding van 
tweehonderd jaar Reformatie, is voor ons alleen van 
belang het gedeelte (blz. 433 – 438): ‘LIV. 
AANMERKINGE, Handelende van de opkomst en 
tegenwoordigen staat der Lutherse Gemeente te Groeningen’.1 
Daarin trad -aan de hand van zijn brief - in deze 
‘Saamenspraak’ als ‘onderwyzend leeraar’ op de 
welbekende ds. Ba(l)duin Brun, die de gemeente diende 
van 1692 tot zijn overlijden in 1742. Hij begon met een 
kroniek van zijn vele ambtsvoorgangers. Bij het aantreden 
van ds. Alkenius Heinrici in 1666 werd (blz. 435) onder de 
nieuwe ouderlingen en diakenen ook genoemd uurwerk- 

Titelblad van de publicatie van Manné uit 1719.         maker Daniel Stoschwender (Stosswender).2  Bij zijn eigen  
 
aantreden in 1692 trof Brun in de Koster-straat bij de Kostersgang een ‘Kerkenhuis’ aan, dat (blz. 436) 
‘bestaande uit verscheide Kamers, na dat de Gemeente toenam, was saamen gezet, zeer oud en bouwvallig ook te klein 
geworden was’. Dat leidde tot de bouw van de huidige kerk, die tussen 17.000 en 18.000 gulden kostte en, 
‘zynde in de langte ruim 90 en in de breedte ruim 40 voeten in zig begrypende, welker Orgel, dat tot hier toe van 17 stemmen 
geweest is, met 8 ten dele groote stemmen voor 700 Guldens bedongen, nu in dit Jaar vermeerdert is’ (blz. 437). Uit de 
dagtekening van zijn brief (12 september 1718) kunnen we opmaken dat de op dat moment zeer actuele 
uitbreiding van het orgel door Radeker en Garrels inmiddels was uitgevoerd. Aardig is nog Bruns 
postscriptum: ‘Geschreeven met grooten haast; waarom ik wegens den onbeschaafden styl Excuse verzoeke.’ 

                                                 
1 Deze bron is in elk geval geraadpleegd door J.F. Kramer.  
2Uurwerkmaker Stosswender was oorspronkelijk afkomstig uit Königsberg in het vroegere Oost-Pruisen. Hij tekende 
in 1658 het contract voor het vervaardigen van een uurwerk voor de borg Nienoord, dat 4 jaar later werd geplaatst in 
de dakruiter op de Nienoordse kapel in Leek.  
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Een gelegenheidspreek uit 1784  
Ook binnen de Lutherse kerk in Groningen zijn bijzondere gelegenheden gevierd, zoals het honderdjarig 
bestaan van het kerkgebouw in november 1796. Van de feestelijke herdenkingsdienst bleef in de 
kerkenraadsprotocollen een uitgebreid verslag bewaard. Maar ook andere gebeurtenissen vormden 
aanleiding voor een speciale bijeenkomst. Zo werd in 1783 besloten - vanwege de voltooiing van 
uitgebreide herstelwerkzaamheden van kerk en orgel - om als feestelijke afsluiting een ‘ter materie diende 
Redevoering te houden, t gezang met musicq te accompagneren en aan de Kerkdeuren op dien tijd met bekkens 
[collecteschalen] te staan’. Zoals al bekend, werd onder andere tussen de nokken van de twee aanwezige 
zadeldaken een plat dak aangebracht om zo een eind te maken aan geregeld optredende lekkage. Voor wat 
betreft het orgel: dat moest Hinsz herstellen, verbeteren en ‘cierlijker’ maken. Wellicht heeft de orgelmaker 
het instrument daarbij iets aangepast aan de tijd door een dispositiewijzing, want de oudst bekende 
dispositie, de registersamenstelling, zoals opgetekend door Nicolaas Arnoldi Knock in zijn in 1788 in 
Groningen gedrukte verzameling, vertoont enkele afwijkingen van wat bij Schnitger gebruikelijk was. Deze 
afwijkingen zouden op het conto kunnen staan van Radeker/Garrels en/of Hinsz. Daarnaast werd de 
wand achter het orgel, al 70 jaar oorzaak van vochtigheid, eindelijk met planken beschoten.3                                                                                                                          
 
Ds. Sander vertelt                                                                                                                          
De tweede bron is een publicatie van ds. C.Ph. Sander, van 1779 – 1792 predikant in Groningen, naar 
aanleiding van de afsluitende feestelijkheden op 11 januari 1784. Het stuk werd uitgegeven door J. Bolt en 
R. Muller te Groningen en allereerst geannonceerd in de Groninger courant van 2 april 1784:  

 
 
De volledige titel van zijn publicatie luidt: Kerkelyke redevoering ter inweyding van de vernieuwde kerk en orgel der 
lutherse gemeente in de stad Groningen. Op den 11den January 1784 gehouden en eene Beknopte geschiedenis dezer gemeente 
ontworpen door Carel Philip Sander, thans leeraar der voornoemde gemeente, en honorair medelid van het hertoglyk 
Brunswyk-Lunenburgsch genootschap te Helmstedt, Groningen 1784. Dit stuk van 52 bladzijden vormt onderdeel 
van een aantal gebundelde toespraken van diverse aard (intredepreken, lijkepreken e.d.), aanwezig in de 
bibliotheek van de RU Groningen.4  
 

                                                 
3
 Vgl. Victor Timmer, De renaissance van een barokinstrument Over het vroegere en het gereconstrueerde Schnitgerorgel in de lutherse 

kerk te Groningen, Groningen 2017, 30. 
4 Geraadpleegd via Google Books. 
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          Voorblad en tweede blad van de publicatie van ds. Sander. 

 
Dat de auteur bij tijden een druk bezet man was, blijkt uit zijn ‘Voorbericht’: ‘De plechtige gelegentheid, by 
welke deze kerkelyke Redevoering is gehouden, wettigd de uitgave van dezelve, en de gebreken, die men daarin ontdekt, 
moeten billyk door de menigte myner bezigheden verschoond worden. - Zy wierd gehouden, toen omtrend veertien dagen te 
vooren  Myn Amt van my vorderde, in acht dagen, behalven andere noodwendige verrichtingen, niet minder dan acht maalen 
te prediken. – Voor ’t overige bedoele ik zo min tydelyke Eer als voordeel; het eerste is ydelheid, en het laatste zullen 
ouderlooze genieten’.                               
Op 2 augustus van hetzelfde jaar verscheen in de Nederlandsche courant het bericht dat twee geschriften van 
Sander ook in Amsterdam verkrijgbaar waren5: 
 

] 
 
De ‘kerkelyke redevoering’ bestaat uit twee delen: eerst is afgedrukt zijn toespraak bij de 
heringebruikneming van kerk en orgel op 11 januari 1784, gevolgd door een geschiedkundig overzicht aan 
de hand van toen geraadpleegde bronnen. Ondanks de gemelde grote werkdruk beslaat de toch zeer 
uitvoerige inwijdingspreek van ds. Carel Philip Sander (1754 - 1823) maar liefst 40 pagina’s, waarvan we de 
lezer de breedsprakige inhoud als geheel maar zullen besparen. In het derde deel van deze preek, de 
‘Toepassing’, werd uiteraard iedereen bedankt die had bijgedragen aan de financiering, onder wie met 

                                                 
5 Dit waren niet de enige publicaties van Sander, zo verscheen drie jaar later zijn boek ‘Geschied- en oudheidkundige 
verhandeling over den oorsprong, benaamingen, plechtigheid, enz. der zon- en feestdagen die in de Grieksche, Latynsche en Lutherse 
kerken in Duitschland, en de Nederlanden gevierd zyn, of noch gevierd worden, en de texten van dezelve, Evangelien en Epistelen 
genoemd’, Groningen 1787.  
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name ook de niet bij name genoemde persoon, ‘die met een waakend oog het opzicht over deze verbeetering had’. 
Ook werd de stedelijke overheid geprezen. De aanwezigen werden opgeroepen om het onderhoud in de 
toekomst te dragen door het huren van een vaste plaats en het vullen van schalen bij de uitgang. Ingaande 
op het resultaat van alle inspanningen, merkt Sander op (pagina 32 - 33): ‘Welke eene merkelyke verändering 
strekt thans ter bevestiging der waarheid van ons gezegde, en wettigd onde vreugde over dezelve? – Een fraaij en groot Orgel, 
byna onherstelbaar, is nu geheel hersteld, en word heden voor de 
eerste maal, voltooid gebruikt,- het verwen der kerke, reeds 
verscheide jaaren, en wel al te lang, verzuimd, is by deze 
gelegentheid ook geschied, - de zitplaatzen die by stukken en 
brokken aan elkander hingen, zyn nu wel bevestigd, - het grootste 
gedeelte van den grond is nieuw gevloerd – alle ongemakken aan 
Dak, Anker en Bintwerk zijn weggenomen, - dit alles is naar de 
beste matregels, en onder het beste onvermoeid opzicht geschied; - 
met een woord: Gy hebt ten deele eene geheel nieuwe Kerk, en zoudt 
Gy U hierover niet billyk verblyden! –‘  
 
De afsluiting van de preek (p.40). 
Aanvullende informatie is vooral te vinden in het tweede 
deel van deze brochure (blz. 41 – 52): ‘Beknopte 
geschiedenis dezer gemeente.’ Ook hier passeren de 
vroegere predikanten weer de revue met tal van 
wetenwaardigheden, zoals over de locatie van de 
vroegere kerk ‘in de zogenaamde Kosters-gang, aan het 
Winschoterdiep, omtrend die plaats daar noch heden de Lutherse 
Kerk uithangd’ (pagina 45). Vijfentachtig jaar na de bouw 
van de kerk in de Haddingestraat was ter plekke van het 
vroegere Kerk-huis blijkbaar nog steeds het 
desbetreffende uithangbord aanwezig! 
 
 
 
Kerk en orgel 
Onderstaand beperken we ons tot de tekst op blz. 49 en 50 over kerkgebouw en orgel:         
‘In’t jaar 1694 den 14 May wierd de eerste steen gelegd tot die prachtige Kerk, waar in wy noch onzen Godsdienst 
verrichten, en by welke gelegenheid de beminde Balduin Brun, eene toepasselyke Redevoering hield over Esra 3: vs. 10 – 11; 
en in ’t jaar 1696, na dat men derde half jaaren aan deze Kerk had gebouwd, wierd zy op den eersten Zondag des Advents 
plechtig den Allerhoogsten toegeweyd, by welke gelegenheid, de meer genoemde Ds. Brun des voormiddags predikte over I Kon. 

3: vs. 63, en des namiddags over Gen: 28: vs. 20 – 22. Deze Kerk draagt 
de goedkeuring van ieder weg, die de Bouwkunde verstaat. – Zy is in alle 
deelen regelmaatig, en rond om, behalven aan de zyde van den Predik- 
Stoel, met zeer ruime Galderijën voorzien, tot welke men langs twee 
deftige en breede trappen, aan ieder ingang der Kerke, opgaat, - In ‘t 
midden is zy verwulft, en een doorgaande zolder, met een Wolve-dak 
bedekt, vertoond het kunstig in elkander gevoegd, swaar Bintwerk.—Vier 
groote en dikke Pylaaren van zerk, draagen het gewigt van Zolder en 
Dak, en twee klynere ondersteunen de Galdery aan de ene zyde, namentlyk 
in de lengte van de Kerk, gelyk ook twee van een ander slag, het Orgel.—
Zy is met twee Ingangen voorzien, en behalven een fraaye Klok, en eene 
menigte van kopere blakers en armen, hangen in dezelve drie prachtige 
Kroonen, waar van de middelste een meesterstuk is.— De Predikstoel, met 
zeer fraay sny-werk rykelyk bezet word van ieder bewonderd, en is ook in 
de daad ongemeen schoon, en billyk een zeer groot konststuk te noemen.— 
Meer dan 900 plaatzen zoude men in deze Kerk kunnen verhuuren.—  

Portret van ds. Carel Philip Sander omstreeks 
1792(collectie Rijksmuseum Amsterdam,   
       coll.nr. RP-P-1907-3412). 
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Het Orgel is vervaardigd door de kundige hand van den Orgelmaker Radeker, en is ook door Hess in desselfs beschryving 
van de beste Orgels enz. angehaald; het heeft twee Clavieren, die wederom gekoppeld kunnen worden, een vry Pedaal en 30 
Register-knoppen. - Zo weinig gezicht men te vooren van het zelve had, zo fraay vertoond het zich thans, nu het sny-werk, 
niet schaars ‘er aangebragd, en de Beelden die daar op pronken, door de verwe van de kast onderscheyden zyn. – De 
verbetering van dit Orgel is in’t voorlede jaar en een gedeelte van dit geschied, door de bekwaame hand, en onder het opzicht 
van den alömberoemden Orgelmaaker A.A. Hinsz, dien wy onder de Leden van onze Gemeente mogen tellen. – Het een zo 
wel als het ander, stae zo lange de Waereld staat!’  
Wat leert ons het voorgaande? De gegevens over het kerkinterieur spreken voor zichzelf. Het orgel zou 
volgens Sander vervaardigd zijn door Radeker – de herinnering aan Schnitger was blijkbaar verdwenen -, 
onder verwijzing naar de Dispositien van Joachim Hess6. Misschien had Radeker zijn naam na de uitbreiding 
in 1718 duidelijk zichtbaar op het orgel achter gelaten, en heeft men hem daarom beschouwd als 
hoofduitvoerder van het werk in 1699 en 1717/18. De feitelijke gegevens over het orgel zelf komen 
overeen met de opgave door N.A. Knock uit 1788.7 Het orgel was uiterlijk beduidend opvallender 
geworden, want ‘door de verwe’ was het contrast tussen de kleur van de orgelkas en die van het bijhorende 
snijwerk, ornamenten en de kennelijk op de orgelkas staande beelden veel groter dan voorheen. Daarnaast 
was aan de extra pilaar uit 1699 onder de orgelgalerij nu een tweede exemplaar toegevoegd. Tenslotte 
kreeg orgelmaker Hinsz de nodige lof toegezwaaid voor het werk dat ‘in ’t voorlede jaar en een gedeelte van dit 
[was] geschied’ door hem en door zijn ploeg van medewerkers.  
De brochure van Sander werd ook enige jaren later nog te koop aangeboden, met een duidelijke reden: de 
aanwezigheid van een lid van de burgerlijke overheid binnen de eigen kerkelijke bestuursorganen werd 
kennelijk wenselijk geacht, niet alleen voor goede eigen onderlinge verhoudingen, maar ook om bij het 
stadsbestuur iets gedaan te krijgen. Niet voor niets werd uitgebreid verteld wat men in Groningen aan de 
‘overheden’ te danken had, als aan aanbevelingswaardig voorbeeld voor Lutherse gemeentes elders in het 
land. 
 
Annonce in de Delftsche courant, d.d. 28 oktober 1788. 

In hoeverre de brochure in en buiten Groningen aftrek vond, ook met het laatstgenoemde argument, is 
onbekend.  
 

        Victor Timmer 
 
 
 
Bokemeyer en de verjaardag van J.S. Bach 
 
Op 21 maart 2021 was er dan gelukkig toch een concert in de Lutherse kerk van Groningen, want op 21 
maart vond immers de geboorte plaats van die grote Lutheraan, Johann Sebastian Bach: het achtste kind 
van Johan Ambrosius Bach en Elizabeth Lämmerhirt. 
Het concert werd geopend met een korte inleiding van de oud-voorzitter van de SVLK, Rienk Bijma, en 
hij las een verjaarsgedicht voor dat gevonden is in de correspondentie tussen Bachs neef Johan Gottfried 
Walther, musicus te Weimar, en Heinrich Bokemeyer. Deze laatste was een veelzijdig man, theoloog, 
schrijver, cantor en componist, die in 1739 lid werd van het studieuze genootschap “Correspondierende 
Societät der musicalischen Wissenschaften”. Bokemeyer was dus al acht jaar eerder dan J S Bach lid 
geworden van deze, zo ook wel geheten, Mitzler Sociëteit. Het is me niet duidelijk geworden wie van de 
twee heren het gedicht schreef, maar wel is bekend dat Walther musicologische gegevens leverde aan 
Bokemeyer, die een collectie aan bibliografische gegevens van musici in zijn bibliotheek aanlegde. In de 

                                                 
6 Joachim Hess, Dispositien der Merkwaardigste Kerk- Orgelen, welken in de zeven Verëenigde Provincien als mede in Duytsland en 
Elders aangetroffen worden, Gouda 1774, 39. 
7 Nicolaas Arnoldi Knock, Dispositien der Merkwaardigste Kerk- Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders 
aangetroffen worden, Groningen 1788, 51. 
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Berlijnse Staatsbibliotheek bestaat nu de zogeheten Bokemeyer 
Collectie, die ook een kleine 2000 partituren bevat. Het vrome en ware 
vers luidt: 
 
O Tag, komm ofte noch, o froher Tag! 
An dem uns Gott dich gab, o theurer Bach! 
Wir danken Ihm für Dich und flehen um dein Leben, 
Denn selten wird der Welt ein solch Geschenk gegeben.                                   
 
 
 
 
 
  
 

                                                                      Ite Wierenga  
 

 

 
 
Een feestbundel voor een tachtigjarige 
 
 
Orgelmaker Bernhardt Edskes (* Groningen 1940) is op 
muzikaal gebied de afgelopen vijf jaren een bekende 
geworden binnen de muren van de Lutherse kerk. Is hij niet 
zelf in de kerk aanwezig bij een orgelconcert of bij een 
demonstratie, dan is in elk geval het fraaie barokorgel te 
beluisteren dat hij in 2017 op de galerij boven de ingang 
bouwde. Zijn tachtigste verjaardag afgelopen jaar zou in ons 
land zeker niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan, als niet het 
Corona-virus was verschenen. Helaas moest daardoor in het 
Groningerland van een gepland feestelijk concert worden 
afgezien. Gelukkig verscheen er wel een boek waarin de 
jubilaris en zijn werk centraal zijn geplaatst, passend in de 
goede traditie om zo’n feestelijke gebeurtenis te laten 
vergezellen door een passend Festschrift. Het aantrekkelijk 
vormgegeven Duitstalige boek, samengesteld door een 
Zwitsers/Nederlandse eindredactie, met veel fraaie 
illustraties, bestaat uit drie delen. Het begint met een 
interview met de jubilaris die gefascineerd is door het werk 
van de beroemde Arp Schnitger, gevolgd door een uitgebreid 
exposé van zijn loopbaan als orgelmaker en zijn vele andere 
nevenactiviteiten op dit gebied in ons land en daarna vooral 
in Zwitserland. Het tweede deel bevat drie soms wat 
anekdotische bijdrages waarin onze landgenoten Sietze de 
Vries, Bert Veening en Roelof Kuik vertellen hoe ze destijds 
nader met ‘de mens’ Bernhardt Eskes kennismaakten. Deel 
drie tenslotte bevat een vijftiental beschrijvingen van door 
Edskes gebouwde of gerestaureerde orgels. Deze 
miniportretten in woord en beeld, variërend van vier tot 
veertien bladzijden, zijn geschreven door personen uit verschillende landen die ieder ‘iets’ met het 
desbetreffende orgel hebben, de meesten als organist, zoals Sietze de Vries en Tymen Jan Bronda. 
Anderen, zoals Tim Knigge en Jan Willem van Willigen, zijn trotse eigenaar van een huispijporgel van 
Edskes, of ze zijn orgelmaker zoals de ook in de Lutherse kerk in Groningen werkzame Andreas Boesch. 
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Een fraaie afbeelding van het orgel in ‘onze’ kerk siert de voorzijde van het boek, dat een mooi eerbetoon 
is aan deze geboren en getogen oud-stadjer.  
Tenslotte enkele gegevens voor wie geïnteresseerd is geraakt in de inhoud van de bundel (via de 
boekhandel en on-line verkrijgbaar)  
Dirk Trüten & Sietze de Vries, (red.), Orgelbaukunst [] Festschrift für Bernhardt Edskes zum 80. Geburtstag                                                                                                                                                 
Uitgever: Buch & Netz Kölliken (CH), 2020                                                                                                           
ISBN 3-03805-298-2 (softcover), resp. 3-03805-299-9 (hardcover) en 3-03805-340-8 (ePub) 181 blz.            
 

      Victor Timmer 
 
 

De kroon van Borchardt 

 

Voor de oudere contribuanten van dit blad– en dan ook nog die contribuanten die steeds oplettend deze 

Bulletins lazen - zal wat hieronder volgt de derde aflevering van een serie zijn. Er zijn namelijk 

ontwikkelingen te melden in de zaak van de kroonluchter. In mijn samenvatting maak ik gebruik van het 

nauwkeurige onderzoek gedaan door de heren Victor Schmidt en Victor M. Schmidt8. In 2006 berichtten 

Victor Schmidt en Victor M. Schmidt over een kroonluchter vermeld in een vroeg-twintigste-eeuws 

boekje van de Lutherse predikant W.J. Manssen. In diens tijd was de ‘croon’ al langere tijd niet meer in de 

kerk aanwezig. De veronderstelling is dat hij verkocht is toen rond 1865 gasverlichting haar intrede deed 

in de kerk. De kroon was verdwenen. 

Toen kwam het jaar 2001: in de catalogus van de PAN antiekbeurs in Amsterdam van dat jaar was een 

afbeelding te zien van dé, of in ieder geval een soortgelijke kroonluchter. De heren Schmidt hebben toen 

de beschrijving en gegevens in de catalogus gelegd naast verslagen van kerkenraadsvergaderingen uit de 

jaren 1732 en 1733, en vonden toen treffende gegevens. De kroonluchter was al toegeschreven aan Jan 

Borchardt, maar zijn naam is niet te vinden in enige inscriptie op de kroonluchter. Schmidt en Schmidt 

echter vonden zijn naam, Johannes Borgart in kwitanties van 1733, voor gelden aan hem betaald voor de 

luchter. Zij vonden ook de namen van de twee collectanten Haye van der Wilgen en Jan Holscher terug in 

de kerkenraadspapieren, namen die wél waren geïnscribeerd in de luchter. Tot zover de bevestiging van de 

herkomst: PILAAR en Kroon. Gecollecteert door Haijo Harms van de Wilgen en Jan Hulscher Ao 1733’. Een andere 

kwestie die Schmidt en Schmidt wisten te ontraadselen was de verwijzing naar Prins Friso, een verwijzing 

die aldus in de inscriptie op de luchter te vinden is:  

 

‘Hier hang ik om bij Nacht, het Duister te verlichten 

Gegeven door Gemeente, Prins FRISO en sijn VOLK 

Opdat men dag en nacht het Roepen van Gods TOLK 
Kan horen, om sijn Padt na IESUS heen te rigten.’ 
 

                                                 
8 zie Bulletin 2006, no 1,  Victor Schmidt en Victor M. Schmidt: “Opnieuw de achttiende-eeuwse kroonluchter uit de 
Lutherse kerk” 
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Nergens in de kerkenraadsverslagen is sprake van Friso, de latere stadhouder Willem IV. De onderzoekers 
vonden wél een bijdrage van ruim 91 gulden opgehaald bij het ‘prinsenhof’, veruit de grootste bijdrage 
voor deze ‘çrowdfunding’. De kroonluchters genoemd door Manssen, afgebeeld in de catalogus van 2001 
en genoemd in de verslagen van 1732-33 zijn dus een en dezelfde, zo bewezen Schmidt en Schmidt. 
En nu? 
In de jaren na deze ontdekking werd al spoedig begonnen met fondsenwerving voor de mogelijke 
aankoop van deze unieke kroonluchter. In dit project zijn weer wat vorderingen gemaakt. Het lijkt 
mogelijk dat dit originele kunstwerk weer zal hangen in de kerk aan de Haddingestraat, waar het eens ook 
hing. De huidige eigenaar is bereid gevonden de ‘croon’ in bruikleen te geven, en de op de kroon 
benodigde lichtbronnen te bekostigen. Voor de uiteindelijke aankoop zijn nog niet voldoende gelden 
beschikbaar: het gaat hier om een zeer kostbaar antiek kunstwerk. Wel zijn wij een voorstander van het 
plan om naast de originele Borchardt een kopie te gaan laten hangen. En kijk: deze wel zeer unieke 
aankoop van historisch erfgoed zou toch moeten kunnen slagen. 
 

 Ite Wierenga    

 

 
Een lege kerk en een schone Lutherzaal 
 
Het coronavirus zorgde voor een lege kerk. Niet alleen moest de Lutherse gemeente het gebruik van haar 
kerkzaal ontberen, ook de verhuur aan andere gebruikers stond stil. Stilte en gedwongen rust brachten ons 
het goede idee om weer eens een grote coronaschoonmaak te organiseren. Betty Knigge en Tymen Jan 
Bronda wierven binnen de kortste keren een tiental poetsers voor de kerk- en Lutherzaal. 
Tijdens enkele doordeweekse ochtenden namen dus diverse vrijwilligers een heuse kerkreiniging ter hand. 
Alle ramen zijn gezeemd en de altaartafel is verlost van kaarsvet. Ook de liedborden, wc’s, de foyer, de 
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consistorie, hal en entree konden niet ontsnappen aan deze vlijtige handen. Natuurlijk moest ook de 
Lutherzaal worden verlost van al het stof dat bij de dakrenovatie was neergedaald. Al snel regende het 
vinkjes op de takenlijst die lag uitgestald in de foyer. Graag bedanken we bij dezen alle ijverige ‘grote 
schoonmakers’! 
Een bijzondere behandeling viel de Lutherzaal ten deel. Daar zijn - net als in 2017 - de rechthoekige  
glazen raampanelen van het paraboolvormige plafond schoongemaakt. Dat was wel zeer noodzakelijk 
omdat de Lutherzaal een paar maand daarvoor een dakrenovatie had ondergaan: er was immers tussen het 
daadwerkelijke dak en de glaspanelen veel stof neergedaald. Een voor een werden de stukken glas naar 
beneden getakeld en door het sop gehaald. 
Een aantal glas-in-lood panelen is hersteld door de firma Ballast & Bonekamp. Een paar stukken glas zijn 
vervangen - de ramen met kleine scheuren hebben we laten zitten - en natuurlijk is het verbindende lood 
waar nodig gerepareerd. Daarnaast is een tiental panelen weer op de goede plek teruggelegd. Dat had 
nogal wat voeten in de aarde, immers het patroon - ontworpen door architectenbureau Kazemier & 
Tonkens in 1925 - is nog niet zo gemakkelijk te ontrafelen. 
 

 
 
Met hulp van Egbert van der Werff, toenmalige beheerder van de Pelstergasthuiskerk, kwamen we er 
achter dat twaalf panelen geheel verkeerd-om, of op de foute plek lagen. Uiteindelijk kwam het juiste 
patroon ons goed voor ogen: een groene brede en iets kortere lijn in het midden met steeds twee blokjes 
geel er tussen. Daarnaast ziet u op vier centrale plekken vier 'kruizen' van okergeel glas. Dit patroon zet 
zich in tegengestelde beweging ook geheel door over de lengte van het raampalet. Tenslotte wijzen we u 
nog op de vier hoeken. Na enig puzzelwerk vielen de panelen op met een mat wit glas vierkant. Deze 
wijzen alle vier naar het doorzichtige blanke glas dat het grote midden van het plafond vormt. Puzzelt u 
mee? 
Namens Binnenstadskerken en Exploitatiestichting,  
 

Betty Knigge   
Tymen Jan Bronda 

 

Een rozetraam keert terug 
  
In de coronatijd vroeg onze Stichting een subsidie aan bij het zgn. Kickstart Fonds (een bundeling van 
fondsen die de coronaperikelen in de cultuursector verzachten). Zo geschiedde, en wonderwel kwam er 
een mooi bedrag van twee keer rond de 15.000,- euro uit de bus rollen. Een aantal belangrijke zaken kon 
worden aangepakt en hersteld. De lijst is lang: de ventilatie in de kerkzaal is verbeterd, kuchschotten zijn 
aangeschaft, het podium is aangepast, er zijn promotiefilmpjes van de kerk gemaakt, en er is gewerkt aan 
de marmoleumvloer in de foyer.  
En dan dus de ventilatie in de consistoriekamer. Door herstel en openhalen van het 19de -eeuwse venster 
konden én een betere ventilatie én ook een esthetische aanpassing worden doorgevoerd. Waarschijnlijk is 
bij de laatste kerkrestauratie (’96-’98) dit raam van de binnenzijde van gipsplaten voorzien. Een naar onze 
mening wat curieuze beslissing. Maar misschien was er toentertijd ook al geldgebrek. Schildersbedrijf 
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Ezinga heeft naast de deuren ook dit mooie venster 
geschilderd. De timmerman van de firma Eldring kon 
de technische realisatie uitvoeren. Het raam is door de 
schilders opnieuw van glas voorzien en daarna  
mooi passend zwart geschilderd. U ziet hiernaast een 
aardige foto. Zo kunnen we genieten van een mooie 
aanblik, en ook van een goed geventileerde 
consistoriekamer. 
De Vrienden, U van de SVLK dus, hebben 
uit overige extra verkregen subsidiegelden de 
consistorie kunnen voorzien van een nieuwe 
parketvloer. Kan dat wel in deze tijden zult zeggen? Ja, 
dat kon, gelukkig! En zeker ook omdat 
Binnenstadskerken in de persoon van Betty Knigge 
mooie plannen heeft met deze consistoriekamer. 
Hieronder kunt u lezen wat die concrete plannen 
behelzen en krijgt u informatie over de zogeheten 
crowdfunding-actie. 
 

Tymen Jan Bronda                   
 

 

Een interessante oproep 

We noemen het wel het ‘Paradiso van het Noorden’, onze Lutherse kerk. Verstopt in hartje binnenstad, is 
dit prachtig kerkgebouw niet alleen een thuis voor de Lutheranen, maar ook voor vele muzikanten uit 
binnen en buitenland. De warme akoestiek maakt de kerk geschikt voor muziek van alle genres. Zowel 
Eurosonic als Noorderzon en het Peter de Grote Festival nemen de Lutherse Kerk graag mee in hun 
programmering. 

Plannen voor de Consistorie 
Aan de voorkant van het gebouw bevindt zich de consistorie. Vroeger de zogenaamde kerkenraadskamer, 
nu in gebruik als kleedkamer en kantoor. Dankzij het Kickstart Fonds hebben we de ventilatie en hygiëne 
voor deze ruimte kunnen verbeteren door onder meer het herstellen van het oude rozet-klapraam. Maar 
de verdere inrichting en faciliteiten hebben ook echt een opknapbeurt nodig. 
We willen deze prachtige ruimte weer in ere herstellen, met een oog op de eisen van deze tijd. Dat 
betekent mooie, passende kasten en in de inloopkast een nette pantry. (Beste lezer, vergeef ons dit weinig 
fraaie leenwoordje.) Een goede schilderbeurt en gordijnen in stijl zijn nodig, maar ook een wifi-versterker 
zodat gebruikers van de ruimte niet alleen kunnen genieten van deze herstelde historische plek, maar ook 
hun post en mail kunnen bijwerken. Kortom, het wordt een multifunctionele ruimte passend bij de 
historie van het gebouw. Door het weer in optima forma brengen van de consistorie, hopen we nog meer 
klanten te kunnen verwelkomen, waardoor we nog lang het centrale muziekpodium van het Noorden 
kunnen blijven. 
 
Helpt u mee ons plan te realiseren? 
Deze actie is een initiatief van Stichting Vrienden Lutherse Kerk, en wordt gesteund door Musica Antiqua 
Nova, de Lutherse Gemeente, het Haydn Jeugdorkest, Wijnbar de Barrel, Binnenstadskerken Groningen, 
het Luthers Bach Ensemble, Kamerkoor Tiraña, Yoga Soulspirit, Gongbad Lizz Rosie en Souljoy Yoga. 
Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter, en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten in de Lutherse 
Kerk én van de crowdfunding. U kunt de crowdfunding vinden door te zoeken op 
www.voordekunst.nl  onder ‘Lutherse kerk. 
Alvast veel dank!          
            Betty Knigge 
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Zomerconcert Wolfgang Zerer & Isolde Kittel 

 
Op zondag 11 juli verzorgt de in Groningen graag gehoorde Duitse organist/klavecinist Wolfgang Zerer 

het Zomerconcert in de Haddingestraat. Deze keer zal niet hij alleen optreden, maar ook zijn partner - 

Isolde Kittel-Zerer - laat van zich horen. Daarbij zullen 

ze ook niet alleen het nieuwe barok-orgel van bouwer 

Bernhardt Edskes maar ook het door Edskes 

gebouwde clavicytherium (zie foto hiernaast) bespelen. Het 

volledige bijbehorende programma is te vinden  

op www.binnenstadskerken.nl. Ook de reserveringen  

voor dit concert zullen via deze site plaatshebben. U 

kunt overigens ook gewoon aan de kassa betalen. Wel 

volgen we uiteraard nog de 1,5 meter regelgeving. Maar 

wees wel van harte welkom! 

 

Informatie & 

kaarten:  www.binnenstadskerken.nl | www.facebook.com/schnitg

er2017 

aanvang: 15:00 uur | locatie: Lutherse kerk, Haddingestraat 23, 

Groningen 

toegang: 10 euro (donateur/vriend SVLK 8 euro) 

 

 

 

en het resterende jaarprogramma 2021: 

 

zaterdag 21 augustus 17/19u  (Martinikerk!) 
cd-presentatie Tymen Jan Bronda & Robert Kuizenga 
(countertenor)  
 
zaterdag 11 september 16u  
Monumentendagconcert Tymen Jan Bronda (orgel) & 
studenten zang van het Prins Claus Conservatorium 
 
 
 

 
zondag 24 oktober 15u  
Jong Talentconcert organist Jos Maters (orgel & klavecimbel) i.s.m. st. MeerBach 
 
zondag 21 november 15u 
Francine van der Heijden (sopraan) & Dirk Luijmes (harmonium) 
 
vrijdag 31 december 13u 
Oudjaarsconcert Theo Jellema & Erwin Wiersinga (quatre-mains)  
  

 
 
 
 

https://svlk.us16.list-manage.com/track/click?u=deaa51a5d19d831dc74f16c35&id=c331633bb6&e=677f440c39
https://svlk.us16.list-manage.com/track/click?u=deaa51a5d19d831dc74f16c35&id=9882177c12&e=677f440c39
https://svlk.us16.list-manage.com/track/click?u=deaa51a5d19d831dc74f16c35&id=103e69040c&e=677f440c39
https://svlk.us16.list-manage.com/track/click?u=deaa51a5d19d831dc74f16c35&id=103e69040c&e=677f440c39
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het in stand 
houden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen. Donateurs 
die minimaal € 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50. 
Aanmeldingen als donateur zenden aan:                                     
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen 
secretariaat: Haddingestraat 21 
9711 KB  GRONINGEN 
 
IBAN: NL18 INGB 0002 808331  
KvK: 41011792 
website: www.svlk.nl / e-mail: info@svlk.nl 
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