
Bulletin 2005, no. 2



Bulletin 2005, no. 2

Woord vooraf

Met lichte vertraging zijn wij er gelukkig toch weer in geslaagd een nieuw bulletin uit te brengen, inmiddels het
vierde nummer in de nieuwe opzet.  U treft er een bijdrage aan over de oorspronkelijke voorgevel van de
Lutherse kerk en een kennismaking met onze penningmeester, Dick Jager.
De post  van penningmeester is  uiteraard van groot belang voor een stichting als  deze.  Mede dankzij het
strenge beleid van Dick Jager is de stichting er in geslaagd de afgelopen concertreeks ‘Orgel Anders’ met een
batig saldo af te sluiten. Inmiddels is de nieuwe serie weer van start gegaan en ook deze denken wij tot een
goed muzikaal en financieel einde te kunnen brengen. Dit ondanks enkele tegenslagen. Vermoedelijk vanwege
de  herfstvakantie  en  concurrerende  concerten  viel  het  bezoekersaantal  tijdens  het  concert  van  Jonathan
Vaughn  op 28 oktober  nogal  tegen.  Jammer,  want  wie  er  wel  was  heeft  van prachtig  orgelspel  kunnen
genieten. Op het daaropvolgende concert op 25 november moest één van de organisten, Ansgar Wallenhortst,
verstek  laten gaan wegens  extreme  weersomstandigheden  op de  Duitse  wegen;  gelukkig  heeft  de  andere
organist, Sietze de Vries, het concert uitstekend kunnen redden.
In  het  vorige  nummer  werd een nieuwe actie  voor  het  werven  van donateurs  aangekondigd.  Hiermee is
inmiddels  een  begin  gemaakt.  Een  aantal  mensen  uit  ‘eigen  kring’  is  persoonlijk  benaderd  en  dat  heeft
inderdaad weer wat nieuwe donateurs opgeleverd. Maar meer donateurs zijn altijd welkom! Als u suggesties
heeft voor mensen die persoonlijk benaderd kunnen worden, geeft u dan de namen door aan een van de
bestuursleden. Nieuwe donateurs zijn niet alleen welkom maar ook noodzakelijk. Alleen zo kunnen wij onze
financiële  draagkracht  op  peil  houden.  En  een  nog  gezondere  financiële  positie  biedt  weer  nieuwe
mogelijkheden voor  activiteiten die bijdragen aan de instandhouding  van de Lutherse  kerk in  Groningen
(onder meer een stoelherstel actie in 2006). Bijdragen aan de instandhouding van de kerk blijft tenslotte het
hoofddoel van de Stichting. Wij hopen dan ook van harte dat u in 2006 opnieuw dit doel wilt steunen.

Namens het bestuur,

Victor M. Schmidt
voorzitter

Even voorstellen

Sinds januari van het afgelopen jaar heeft de heer A.E.H. (Dick) Jager de functie van penningmeester van de heer Nanne de
Jong overgenomen. Hier iets over wie hij is en wat hij doet.

Ik  ben 59 jaar  en getogen  in Veendam.  Bedrijfskunde  heb  ik  gestudeerd  en ben  een aantal  jaren in  het
bankwezen werkzaam geweest. Daarna ben ik tijdelijk zakelijk leider geworden van het toenmalige Noordelijk
Filharmonisch  Orkest.  In  die  tijd  heb  ik  samen  met  een  paar  dorpsgenoten  in  Eelde  koffieconcerten
georganiseerd. Daarnaast ben ik penningmeester geweest van een aantal kunstinstellingen. De laatste jaren ben
ik, voornamelijk op het gebied van organisatie en financiën, betrokken geweest bij culturele projecten zoals de
organisatie van het “Werkmanjaar” ter herinnering aan de Groningse kunstenaar Hendrik Werkman en geef ik
adviezen over de professionalisering en financiering van kunstinstellingen. 

Dick Jager
penningmeester
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Het oorspronkelijke aanzien van
de Lutherse kerk

Veel  mensen  die  tegenwoordig  door  de
Haddingestraat  in  de  stad  Groningen  lopen
zullen  de  Lutherse  kerk  niet  onmiddellijk
herkennen.  Dat  komt  omdat  de  voorgevel
niet echt aan een kerk doet denken. Allereerst
conformeert de voorgevel zich geheel aan de
rooilijn van de andere huizen aan deze kant
van de straat. Verder lijkt hij ook de gevel van
een huis te  zijn en in zekere zin is  dat ook
juist:  het  deel  rechts  was  vroeger  de
kosterswoning,  het  deel  links  de
consistoriekamer. Alleen het middendeel met
de  ingang  verleent  de  gevel  een  bijzonder
accent  door  de  kantige  pilasters,  het  witte
pleisterwerk  en  de zwaan,  het  symbool  van
Luther,  in  het  timpaan  van  de  bekroning.
Maar de gevel van de kerk is in feite de gevel
van  het  voorgebouw,  niet  van  de  kerkzaal
zelf.   Daardoor  lijkt  de  kerk  eigenlijk  nog
steeds  de  schuilkerk  die  zij  oorspronkelijk
ook was. 
Zoals bekend is  de kerk in 1696 in gebruik

genomen. De huidige gevel dateert pas uit 1874. Maar hij weerspiegelt nog steeds de oude opzet, waarbij een
voorgebouw  aan  de  straatkant  de  kerkzaal  aan  het  oog  onttrok.  Over  deze  oude  opzet  worden  wij
geïnformeerd door een tekening (z.o.z.) 1800, die bij mijn weten nog niet eerder is afgebeeld. De tekening is
van de hand van J.F. Thoben, een timmerman uit de stad (1779-1821). De tekening laat duidelijk zien hoezeer
de huidige voorgevel,  bij alle verschillen in bouwstijl,  op de oude is geïnspireerd.  Ook in de oude situatie
stond er een voorgebouw voor de eigenlijke kerkzaal. Ook dit gebouw had een geprononceerde entree in het
midden; het had alleen één verdieping en geen twee, zoals nu. Doordoor stak de kerkzaal zelf er duidelijk
bovenuit; zelfs het raam, waarin later het glas met de Lutherroos is geplaatst, is nog net zichtbaar. Mooi is ook
hoe de zijkanten van de daken van voorgebouw en kerkzaal parallel lopen; ook de dakkapellen zijn qua vorm
gelijk. 
De ingangspartij verleent de gevel een classicistisch karakter: zij bestaat uit een poort die wordt geflankeerd
door twee ionische pilasters  en bekroond door een hoofdgestel  met een driehoekig  fronton. Vanwege de
stevige profilering springt het hoofdgestel bij de ingangspartij naar voren, maar voor het overige loopt het
over de gehele gevel door. De vensters  links en rechts hebben de smalle proporties die nog sterk aan de
bouwkunst uit de eerste helft van de 17de eeuw herinneren; men denke bijvoorbeeld aan het Corps de Garde
in de Oude Boteringestraat.  Aan de rechterzijde wordt de ruimte van twee gekoppelde vensters  in beslag
genomen door een deur,  die net als de hoofdpoort  van een zware klopper is  voorzien.  Dit  deel van het
voorgebouw was toen, net als nog niet zo heel lang geleden, de kosterswoning en had daarom een aparte
ingang naar de straat nodig. Grappig is dat deze deur ook door ionische pilasters wordt omlijst en door een
hoofdgestel  bekroond.  Dit  hoofdgestel  zet  zich  voort  tot  in  het  poortje  naast  de  kerk,  dat  ook  wordt
geflankeerd door twee ionische pilasters. Dit poortje (tegenwoordig zit hier het bakstenen poortje naar het
Juffer Margarethagasthuis) is bekroond met een driehoekig fronton, net als de grote poort. Het hoofdgestel is
voor deze twee toegangen nogal zwaar uitgevallen. Eveneens ongelukkig is de ongelijke lengte van de pilasters.
Net als de hoofdingang heeft de deur van de kosterswoning een drempel en daarom staan de pilasters op
hogere voetstukken dan die van het zijpoortje. Dergelijke onhandigheden doen vermoeden dat de ontwerper
van deze gevel geen groot architect is geweest. Overigens is de naam van de ontwerper niet overgeleverd;
vermoedelijk was de bouwer ook de ontwerper. Het gaat hier dus om ‘aannemersarchitectuur’, om het in 
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hedendaagse termen te zeggen. Dat neemt niet weg dat de intentie van de ontwerper en zijn opdrachtgever,
het kerkbestuur, duidelijk is.  Men wenste een waardige en representatieve entree van het kerkgebouw. Ter
‘aankleding’ volgde men niet de toscaanse orde van de zuilen in de kerkzaal, maar de ionische. Deze orde
werd in die tijd bij veel openbare gebouwen werd toegepast en had een rijkere uitstraling dan de eenvoudige
en rustieke toscaanse orde. 

Victor M. Schmidt

De Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel het lutherse gebouwencomplex aan de
Haddingestraat 23 te Groningen in stand te houden voor multi-functioneel gebruik. Donateurs die minimaal 
€ 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis.

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50  
Postbank 2808331 Groningen
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl
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