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Stichting
Beheer Kerkelijk Erfgoed
Oostwold
Nieuwsbrief december 2019

STICHTING BKEO NEEMT DEEL AAN PITCH PROVINCIE GRONINGEN
Op woensdagmiddag 27 november nam
SBKEO op uitnodiging van de provincie
Groningen deel aan de pitch-ronde van het
subsidieprogramma Erfgoed, Ruimtelijke
Ontwikkeling en Landschap. Plaats van
handeling: De Puddingfabriek in Groningen.
SBKEO streed met drie andere projecten uit de
provincie Groningen in de categorie ‘algemeen’
om een bijdrage van 25.000 euro, te besteden
aan de instandhouding van cultureel erfgoed.
Helaas kwam SBKEO niet als winnaar uit de
bus.
De middag was echter zeer de moeite waard, want we konden diverse waardevolle
contacten leggen met spelers in het erfgoedveld, waaronder de provincie Groningen.
“BRIM 2015-2020”
Op basis van het bestek dat Menno Sikkink (van Stichting Beheer Kerkelijke
Gebouwen Noord-Nederland) eerder maakte voor de buitenkant van het kerkgebouw
zijn offertes opgevraagd voor timmer-, schilder- en voegwerk.
In augustus is aan bouwbedrijf Jansen uit Oostwold de opdracht verleend om alle
verrotte daklijsten en kozijnen te herstellen. Tegelijkertijd is Meesterschilder Jan
Börchers uit Finsterwolde gevraagd de kerk buitenom volledig opnieuw in de verf te
zetten (met uitzondering van de dakruiter uiteraard, want dat was vorig jaar al
gebeurd). Het voegwerk wordt hersteld door voegbedrijf Alles Lukt Samen (Doeko
Welp uit Oostwold).
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Inmiddels is het december en is
het timmerwerk klaar.
De schilder staat op het punt om te
beginnen met het schuren en
grondverven van het houtwerk.
Begin 2020 worden de gevels
gevoegd en beschadigde stenen
vervangen. Daarna lakt de schilder
alle houtwerk af.
Binnen “BRIM 2015-2020” is eind 2018 de dakruiter geheel hersteld.
Met het voegen en schilderen voltooien we dit uitgebreide
onderhoudsplan!
“BRIM-2015-2020” is mogelijk gemaakt dankzij ruimhartige
toezeggingen door verschillende fondsen en instellingen. We noemen
ze hieronder in willekeurige volgorde:

Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

Prins Bernhard Cultuurfonds

TBI Fundatie

Maatschappij van Welstand

Fonds Eemsmond
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Monumentenfonds Stad en Lande
(Bijdrage specifiek voor herstel van de
wijzers en wijzerplaten)

Gravin van Bylandtstichting

Hendrik Muller fonds

Dinamo Fonds

J.B. Scholtenfonds

Hervormde gemeente Oostwold
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HERSTEL VAN DE LUIDKLOK UIT 1807
Afgelopen juni is de luidklok onder handen genomen door Simon Laudy van Klokkenen kunstgieterij Reiderland.
De klok was voor de oorlog opgehangen aan een rechte as. Het zwaaipunt lag ter
hoogte van de kroon, waardoor de klok een volledige zwaaibeweging kon maken en
tot volle geluidsontwikkeling kon komen.
De klok werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
gevorderd door de Duitse bezetter, maar keerde
eind 1945 weer terug. Om het handmatig luiden
lichter te maken is de klok toen aan een krukas
opgehangen. Het zwaaipunt lag halverwege de
klok, waarbij de klepel met grote kracht tegen de
rand sloeg. De klepel was bovendien in een te
harde samenstelling gemaakt, waardoor na
verloop van tijd de rand van de klok volledig
uitsleet.
Simon Laudy heeft de oorspronkelijke ophanging
van de klok hersteld. De werkzaamheden waren
mede mogelijk dankzij een bijdrage van de
Gemeente Oldambt (via de regeling
Burgerinitiatieven). Er is een nieuwe rechte as
geplaatst (met sierlijke krullen!) én een nieuwe
klepel.
Er wordt voortaan weer geluid met een ‘vliegende klepel’
in plaats van een ‘vallende klepel’. De klok heeft een ware
geluidsmetamorfose ondergaan. Het geluid is nu vol en
zangrijk geworden tegenover saai en blikkerig eerst.
Nog aardig om te vermelden is dat dit de tweede Van Bergen-klok is die in de
dakruiter hangt. Al in de rekeningen over 1798-1800 wordt melding gemaakt van een
betaling van 259 gulden aan “Andries Heeres (…) voor het maken van een nieuwe
houten toren en het gieten van een nieuwe klokke daarin. Swaar 172 pond (…)”. Met
de “houten toren” wordt waarschijnlijk een klokkenstoel bedoeld waarin ook de
middeleeuwse klok een plek kreeg.
Kennelijk was men in Oostwold niet tevreden en mocht Van Bergen in 1807 in de
herkansing. De klok van 1807 (die nog steeds aanwezig is) werd een stuk duurder
(en dus ook zwaarder?): 526 gulden.
De kerkvoogden betaalden Van Bergen in 1807 426 gulden uit en een jaar later nog
eens 100 gulden. Wilde men er echt zeker van zijn dat de klok deze keer wel aan de
verwachtingen zou voldoen?
In 1822 kwam er nogmaals een nieuwe klokkenstoel.
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EEN NIEUWE MIDDELEEUWSE KERKKLOK VOOR OOSTWOLD
Er hing vroeger dus nog een tweede kerkklok in de dakruiter. We zagen deze unieke
klok eind vorig jaar voor het eerst in het depot van het Groninger Museum. Helaas
bleek hij gescheurd en daarmee ongeschikt voor terugplaatsing. Bovendien wilde het
Groninger Museum er geen afstand van doen.
Stichting Historie Oostwold stelde zich garant voor het gieten van een replica van de
oude middeleeuwse klok. De klok kon zo weer de functie van slagklok krijgen en de
halve en hele uren van de dag aangeven.
We hebben sindsdien het plan opgevat om de
klok ook luidbaar te maken. Er wordt dan een
rechte as, een klepel, een luidwiel en een
luidapparaat toegevoegd. De klok kan tijdens
speciale gelegenheden worden geluid.
De plannen liggen momenteel ter beoordeling
bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Er zijn inmiddels aanvullende toezeggingen
ontvangen uit de regeling Burgerinitiatieven van
de Gemeente Oldambt én van het Loket
Leefbaarheid Groningen.
Als alles volgens plan verloopt, wordt de klok in het laatste weekeinde van mei 2020
gegoten. Dat zijn de dagen rondom Pinksteren. We willen tijdens dit evenement
tevens de resultaten van “BRIM 2015-2020” presenteren. Houd onze website in de
gaten voor alle ontwikkelingen!
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NOG MEER KLOKKENNIEUWS
Lange tijd werd gedacht dat de oude middeleeuwse klok in 1893 uit de dakruiter
werd verwijderd. Dat klopt niet. Uit de rekeningen en notulen van de kerkvoogdij blijkt
dat de klok al in 1858 in Meerland aanwezig was en daar was opgehangen aan de
achtergevel van de schoolmeesterswoning.
Een jaar eerder (in 1857) was er een grote uitgave aan het uurwerk van de kerk. De
middeleeuwse klok was als slagklok verbonden met dit uurwerk. In de jaren daarvoor
waren er geregeld (kleinere) reparaties aan het uurwerk. Wilde men de problemen
definitief oplossen door de tweede klok te verwijderen en het uurwerk voortaan aan
te sluiten op de luidklok uit 1807?
De middeleeuwse klok kreeg in Meerland niet alleen de functie van schoolbel, maar
werd dagelijks om 13.00 uur geluid om de arbeiders op het land te laten weten hoe
laat het was. Men had geen horloge, dit was hun tijdsaanduiding.
In 1891 kocht de gemeente Midwolda de school en de schoolmeesterswoning van de
Hervormde gemeente. En daarmee dus ook de klok. De kerkvoogden hebben vooraf
uitgebreid overlegd over wat te doen met de klok. Blijft hij in eigendom van de kerk?
Of gaat hij mee in de verkoop? Men heeft uiteindelijk besloten de klok over te doen
aan de gemeente Midwolda. Met daarbij de suggestie om de klok voortaan aan het
schoolgebouw op te hangen. Dat is echter niet gebeurd, want op een foto uit 1941
hangt hij nog altijd aan de schoolmeesterswoning
Het is opvallend dat de kerk vanaf 1891
wel de klokkenluider bleef betalen. Dat
was het hoofd van de school. Hij kreeg
dit werk als extra toelage naast zijn
onderwijzerssalaris uitbetaald. Tot in
ieder geval 1922 is de jaarlijkse toelage
terug te vinden in de kerkrekeningen.
In 1943 is de klok in opdracht van de
Duitse bezetter verwijderd om te worden
omgesmolten. Na de oorlog keerde hij
echter ongeschonden terug.
Organist van de kerk J.P. Nieman wees
de kerkvoogden er in 1945 al op dat de
klok terug was. Hij stelde voor om de klok
weer terug te plaatsen in de dakruiter,
maar de kerkvoogden gingen er niet op in.
Volgens Simon Laudy heeft de klok vanaf 1945 in de werkplaats van klokkengieter
Van Bergen in Midwolda gestaan. Uiteindelijk heeft de gemeente Midwolda (als
rechtmatige eigenaar) de klok in 1956 geschonken aan het Groninger Museum. Daar
zagen we hem eind 2018 in het depot.
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EEN NIEUWE ORGELPIJP IN HET FREIJTAG-ORGEL
In 1860 restaureerde de orgelmaker Petrus van Oeckelen het Freijtag-orgel. Het
instrument werd aangepast aan de smaak van de tijd. Enkele registers werden
vervangen, omdat ze te scherp klonken, andere werden aangepast. Eén van de
gewijzigde stemmen was de Dulciaan 8 voet. Dit register werd een halve toon
opgeschoven, waardoor een vollere klank ontstond. De grootste pijp werd
bijgemaakt, de kleinste werd weggegooid. Zo ging dat in die tijd…
In 2008 werd de Dulciaan tijdens regulier
onderhoudswerk teruggeschoven naar zijn
oorspronkelijke plek. Het betekende dat de
grootste pijp van Van Oeckelen weer kwam
te vervallen. De kleinste pijp was echter
verdwenen.
In november 2019 heeft orgelmaker Winold
van der Putten de kleinste orgelpijp nieuw
bijgemaakt. Sindsdien is het register weer
helemaal compleet en klinkt het weer zoals
in 1811.

VERVANGING TL-VERLICHTING DOOR LED-VERLICHTING
In november is in opdracht van het college van
kerkrentmeesters de TL-verlichting in de kerk
vervangen door LED-verlichting.
De oude buizen waren niet energiezuinig en het was
bovendien een mengelmoes aan kleuren en formaten.
De kleur van de nieuwe LED-verlichting (2700K) past
erg mooi bij het donkere eikenhout van de banken.

ONDERHOUD VAN DE VOORMALIGE BEGRAAFPLAATS ACHTER DE KERK
De tuinmannen zijn het afgelopen jaar erg druk
geweest met het onderhoud van de
pastorietuin.
Ook hebben ze de voormalige begraafplaats
achter de kerk onder handen genomen.
Gescheurde grafzerken zijn hersteld en de
belettering is opnieuw aangebracht met zwarte
verf.
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EEN TERUGBLIK OP DE ACTIVITEITEN IN 2019
Naast het herstel van de kerk én beide klokkenprojecten zijn er het afgelopen jaar
diverse activiteiten georganiseerd waarmee we het kerkelijk erfgoed van Oostwold
breder onder de aandacht hebben gebracht. Een greep uit de activiteiten:
 Mei 2019: Orgeldag Noord-Nederland
 Juni 2019: Boekenmarkt t.b.v. Stichting BKEO
 Juni 2019: Kerkenpad Oost-Groningen
 Juni 2019: Orgelconcert door Vincent Hensen-Oosterdijk
 September 2019: Orgelconcert door Hugo van der Meij
 September 2019: 100 jaar Groninger Volkslied
 November 2019: Pitch Provincie Groningen
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