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Woord vooraf
In het afgelopen half jaar is de Stichting betrokken geweest bij een aantal activiteiten die de moeite van het
vermelden waard zijn. Ten eerste de nieuwe concertserie ‘Orgel anders’. Het openingsconcert op 3 september
was tevens de officiële presentatie van het gerestaureerde Van Oeckelen-orgel (de kerkelijke ingebruikneming
had op zondag 29 augustus plaatsgevonden). Hoogtepunt van het concert was ongetwijfeld de uitvoering van
Zoltán Kodaly’s Laudes Organi voor orgel en koor (in dit geval het Vocaal Ensemble Cantatrix). Tekst en
muziek vormden een prachtig loflied op het nieuw gerestaureerde orgel. Na dit concert volgde op 24
september een vertoning van de (‘stomme’) film Nosferatu met orgelimprovisaties door Joost Langeveld,
waarbij beeld en muziek elkaar prachtig versterkten. Op 22 oktober was er een improvisatieconcert op orgel
en concertvleugel door Mattijs de Vreugd en Hayo Boerema. Op 26 november speelde Theo Jellema muziek
van Johann Sebastian Bach en César Franck en las Rutger Kopland voor uit eigen dichtwerk. Poëzie en orgel
wisselden elkaar prachtig af en vulden elkaar soms zelfs aan doordat sommige gedichten betrekking hadden
op orgels en orgelmuziek. Over de concertserie tot nu toe heeft Jan-Willem Tamminga een aardige impressie
geschreven in het Friesch Dagblad van 6 december; u kunt het stuk desgewenst nalezen op
www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=21275. De komende concerten kunt u ook vinden op de website van de
Stichting: www.svlk.nl/concerten
In het vorige Bulletin werd een nieuwe folder over het gebouw aangekondigd. Deze is inmiddels gedrukt en
verkrijgbaar in de kerk – of op aanvraag bij het secretariaat.
Tenslotte dit nieuwe Bulletin. In de ene bijdrage doet de organist van de Lutherse kerk Tymen Jan Bronda
verslag van de jarenlange orgelrestauratie. In de andere bijdrage geeft Albert Buursema een beeld van het niet
altijd makkelijke leven van wezen in het Lutherse Weeshuis aan het einde van de achttiende eeuw. Het pand
bestaat nog steeds (Haddingestraat 19A-C) en is sinds jaar en dag eigendom van de Stichting Juffer
Margaretha Gasthuis, die het voor bewoning verhuurt. Wij hopen ook in volgende Bulletins dergelijke
bijdragen, die nader ingaan op aspecten van het Lutherse gebouwencomplex, te kunnen presenteren.
Victor M. Schmidt
voorzitter
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Het leven van wezen in het Lutherse Weeshuis
aan het einde van de achttiende eeuw*
De stad Groningen kende in de achttiende eeuw behalve het Roode Weeshuis voor burgerkinderen en het
Groen-Blauw gecombineerde Weeshuis van de hervormde gemeente ook een luthers weeshuis. In het
‘prothocol’ van dit weeshuis zijn allerhande zaken
betreffende die wezen vrij uitvoerig aangetekend. Zij
bieden, aangevuld met gegevens uit enkele andere
bronnen, de mogelijkheid om de jeugd van diverse
wezen te reconstrueren.
Dat geldt in het bijzonder zes kinderen van het gezin
Kuthe, aan het einde van de achttiende eeuw. Dit half
dozijn levenslustige, avontuurlijk aangelegde kinderen
zou de weesvader en –moeder, de voogden en de
kerkenraadsleden heel wat kopzorgen baren in hun
veelvuldige pogingen te ontkomen aan het strakke
keurslijf van het weeshuisregime. Daarbij ondergingen
ze bijna alle bestraffingen die in die periode algemeen
in weeshuizen werden gehanteerd. Straffen die werden
beschouwd als overeenkomstig Gods ordonnantiën.
Bij het navolgende valt te bedenken, dat het handelen
van deze kinderen volstrekt niet exemplarisch was
voor de gemiddelde wees in de 18de eeuw, maar dat
hun daden en de reacties daarop wel een beeld geven
van waar wezen en een weeshuisorganisatie in die tijd
zoal mee te maken kregen.
We schrijven 1783. In de vergadering van de voogdij van het Lutherse Weeshuis ‘wierd kennis gegeeven van ’t
sterfgeval van Johann Georg Cuite; waardoor ons weeshuis op’t nieuw beswaard word met zes kinderen (...)’.
Met deze zorgelijk getinte formulering wordt de komst van weer een koppel kinderen genotuleerd in het
protocol van het lutherse weeshuis. Door dergelijke opnames lopen de uitgaven hoog op. De voogdij van de
noodlijdende lutherse gemeente besluit daarom ‘aan ’t Eerw[aarde] Consistorium van Amsteldam (...) dit, voor
ons zo smertelijk geval bekend te maaken (...)’, in verband met een eerder verzoek om financiële ondersteuning
door de rijke moedergemeente aldaar.1
De vader van de kinderen is de oorspronkelijk uit het duitse ‘Deuringhausen’ afkomstige suikerbakkersknecht
Johann Georg Kuthe, die decennia eerder – zoals zovele andere Lutheranen – als soldaat naar Groningen is
gekomen. Hij trouwt Antje of Annegien Rudolphs in 1765 in de lutherse kerk.2 Hun eerste kind, Maria
Elisabeth Keute, dan ruim een jaar oud, wordt bij het huwelijk geëcht en gedoopt; een ongebruikelijke gang van
zaken, waarbij de reden dan ook wordt vermeld: ‘der Vater war Soldat, und kannte zur Verehelichung kein
Erlaubnis bekommen, nachdem er aber sein zeit ausgedient hatte, wurde er den 13. nov. 1765 met gemelte
Anntje Rudolphs, in uns Kirche getrauet un das kind zugleich auch getauffet’.3 Na Maria worden nog zeven
kinderen geboren.Van hen komen er vijf terecht in het weeshuis. Behalve Maria zijn dat Rudolf, Trientje,
Jacob, Catharina (Kaatje) en Frouwke Kuite. Zo’n anderhalf jaar na Annegiens dood, huwt Johann Georg met
Catharina Jans.4 Deze verbintenis blijft waarschijnlijk kinderloos. Wel heeft Catharina een dochter uit een
eerder huwelijk, Maria Elmers, die na Johann Georgs overlijden eveneens in het weeshuis komt. De kinderen
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hebben tot vaders overlijden geleefd in een eenvoudig huisje ‘ten noorden in de Lelienstraat, schuins tegen de
Havenstraat’. Het huisje, staand op ‘eigen grond’, bevat een voorkamer met twee bedsteden en een achterhuis
met bedstede. Buiten staat een stookhuisje en ligt een ruim bleekveld met waterput.5
Weeshuis in de Haddingestraat
De kinderen arriveren in het weeshuis ten tijde van een crisis die in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de
Vierde Engelse Oorlog (1781-1784) die de zeehandel verlamt. De prijzen voor levensmiddelen, met name
aardappelen, lopen in de Republiek hoog op en resulteren in hoge uitgaven. Diaconieën, wees- en gasthuizen
lijden daar sterk onder. De wijdverspreide armoede leidt onder meer tot veelvuldige klachten over bedelaars.6
Het lutherse weeshuis aan de Haddingestraat is in 1783 één van de drie weeshuizen die de stad Groningen dan
kent. Daarnaast is er het in 1599 gestichte Roode Weeshuis voor burgerkinderen en het Groen-Blauw
gecombineerde weeshuis van de gereformeerde diaconie, ook wel Arme-Kinderhuis genoemd. Dit weeshuis is
in 1673 ontstaan uit de combinatie van het in 1621 gestichte Groene of Diaconie-Weeshuis en het van 1660
daterende Blauwe Weeshuis, dat onder toezicht staat van de kerkenraad.7 Het lutherse weeshuis komt tot stand
in 1722, voor de [soldaten-]wezen, die – ondanks veel rekesten aan het stadsbestuur – ten laste der lutherse
gemeente komen.8 Hiertoe koopt men
een huis in de Haddingestraat aan.9
Omstreeks begin 1783 herbergt dit huis
zo’n 11 wezen10, zodat komst van maar
liefst zeven nieuwe kinderen een
behoorlijke extra belasting betekent.
Zoals bij weeshuizen gebruikelijk is,
gaan de jongens Kuthe een ambacht
leren, om later in hun inkomen te
kunnen voorzien. De voogden brengen
de twaalfjarige Jacob mei 1783 onder bij
knoopmakersbaas
Helwig.
Pottenmakersbaas Jacobus Smit neemt
een maand later broer Rudolf (16) op in
zijn ‘fabryq’, waar hij wekelijks 10
stuivers zal verdienen. Weesmeisjes
leren huishoudelijke taken, zoals
kleding vervaardigen. Daartoe gaan
Maria (18), Trientje (13) en Caatje (8)
samen met stiefzus Maria Elmers (16)
aan de slag bij breidemeester Jan
Hijnkens.11 De meisjes zullen het
bepaald niet naar hun zin hebben
gehad,
want
het
komt
de
weeshuisvoogden ter ore, dat de
breidemeester kinderen mishandelt:

5

AELG, inv.nr. 250, 16-10-1783.
Pot, G.P.M. Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 1994), 88-89, 310.
7
Holthuis, P., Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999) (Groningen 1999); Smitz, M.,
‘Vanden secours der arme ieucht: de opbouw van de diaconale jeugdzorg in Groningen 1594-1660.’ in: Groningse Volksalmanak
1988. 64.
8
Kramer, J.F., ‘De Lutherse gemeente te Groningen van 1696-1750’ in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 1923-2,
181.
9
Suringa, J., Groningen in zijn heden en verleden (Groningen 1899) 190.
10
AELG, inv. nr. 208/5, rek. 1782/83.
11
PLW, 21-5-1783, 9-6-1783.
6

4

reden om hen bij een ander onder te brengen.12 Jacob Kuthe’s patroon verlengt mei 1784 zijn contract, maar
reeds vier maanden daarna komt de jongen bij een andere knoopmakersbaas. In het weeshuis loopt het
evenmin, want daar wordt hij ‘wegens verscheiden misslagen gestraft’.13
Het gedrag van zijn zuster Maria is in de herfst van 1784 zorgwekkend. Zij is dan al tweemaal weggelopen en
heeft talrijke tevergeefse pogingen ondernomen. Overigens is het weglopen van een wees niet uitzonderlijk. In
diverse weeshuizen is het bij tijd en wijle een ware rage en overtreft het aantal weglopers in een jaar soms het
aantal kinderen dat een weeshuis met ‘consent’ (goedkeuring) verlaat. Maria onderneemt echter meer: namens
de voogden stelt ds. Gummer voor ‘om na middele omte zien, waardoor wij groote gevaaren van brand [et]c.
konden voor koomen, en ‘t huis van haar te verlossen’. Ondanks een daartoe bij het stadsbestuur ingediend
request blijft Maria voorlopig in het weeshuis. Einde december 1784 ondergaat zij straf ‘over zeker
schaamteloos gedrag’.14 Januari 1785 dringen de voogden er bij de kerkenraad tevergeefs op aan ‘om Maria
Kuthe, die voortaan wegens haer slegt gevaarlijk gedrag, niet langer in ’t weeshuis kan gehouden worden, uit te
besteeden; waarop geresolveerd is, zich na gelegentheid om te zien, om haar op Drenthe uit te doen’.15
Desertie en luiheid
Broer Rudolf wil eveneens het strakke weeshuisregime vaarwel zeggen. In februari verzoekt hij tamboer bij het
leger te mogen worden. Heel wat weeshuisjongens worden, al of niet met goedkeuring van het weeshuis,
geronseld als soldaat. In dit geval weigeren de voogden. Het besluit om hem nog in het weeshuis te houden, zal
hen weldra ongetwijfeld spijten, want een maand later maken zij melding van ‘Eenige klagten tegens Rudolph
Kuthe ingebragd zijnde, welke gevoegd bij de reeds van hem bekende stukjes, ons in ‘t geheel geen hoop ter
zijner verbetering overlaaten, maar in tegendeel doen vreezen, dat hij in ’t geheele huis in de uiterste wanorde
brenge, en uit de eene baldadigheid in de andere vervalle’. En zo zenden de voogden ‘om verdere onheilen
voor te koomen’ het stadsbestuur een request, met het verzoek om Rudolf ‘te laaten ter zee vaaren’, een
maatregel die veel weeshuisbesturen in uiterste instantie hanteren om van onverbeterlijke weesjongens af te
komen. De magistraat willigt dit verzoek in. De voogden besluiten eenparig ‘hem [Rudolf, A.B.] niet te vooren,
maar op stel en sprong te waarschuwen, en voorts alles in ‘t werk te stellen, ter bereiking van ons oogmerk’.
Het is duidelijk: Rudolf mag niet ontsnappen; zijn vertrek lijkt onafwendbaar. De avond voordat hij gehaald
wordt, zullen de voogden hem voorstellen, ‘of hij met goede wilde vaaren, in welk geval wij hem een
recommandatie aan de Heeren Bewindhebbers zoude bezorgen, of zo niet, dat wij als dan sterkere middelen
zouden gebruiken, om dat te effectueeren (...); in welk laatste geval wij hem straks aan ’t blok zouden sluiten,
tot op ’t oogenblik van zijn vertrek’. Kortom, Rudolf mag kiezen, maar hij zal mee, goedschiks of kwaadschiks.
De jongen ziet echter kans uit het huis te ‘deserteren’ en zal er niet in terugkeren. De man die van Amsterdam
is gekomen om de jongen te halen, lijkt voor niets te zijn gekomen, ware het niet dat weesjongen Jan Meijer,
‘zijn sterk verlangen om ter zee te vaaren geopenbaard hebbende’, verzoekt in Rudolfs plaats te mogen gaan.
Er is in de Republiek ook altijd een kleine categorie jongens die uit vrije wil naar zee wil. Het draait in dit geval
evenwel uit op een teleurstelling: Jan wordt te klein bevonden en weigert vooreerst een alternatief om bij een
turfschipper aan de bak te komen, maar laat zich uiteindelijk toch aannemen.16
Inmiddels hebben de voogden hun handen vol aan Jacob, wiens baas hem beticht van luiheid, maar vooral aan
Maria die ‘des nagts naakt opstaat, zig voor ’t bed der andere meisjes steld, en dezelve op de vreeslijkste wijze
verschrikt, de zakken der kinderen en de kasten doorsnuffelt’ en ook wil weglopen. Jacob gaat voor twee
weken op proef naar een andere knoopmakersbaas, die hem uiteindelijk voor een jaar aanneemt op een
weekloon van 6 stuivers. Een maand later loopt hij weg en slaagt erin Zuidlaren te bereiken, ‘dog des avonds
wegens onkunde van den weg te rug gekeerd’. Bij wederkomst wordt hij warm onthaald op de roede en mag hij
op twee zondagen met een blok aan het been via de hoofdingang de kerk betreden, tijdens de gezangen.17 Voor
alle weeskinderen is hij zo een voorbeeld, hoe weglopers worden gestraft.
12
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Tezelfdertijd laten de zusjes Trientje en Kaatje van zich spreken. Hun ‘breidemeesteresse’ verschijnt ‘met
menige klagten’, hoe zij ‘op allerleij wijze, de voogden lasteren, lui zijn bij haar werk, en de andere kinderen,
ook uit dit weeshuis zoeken op te stooken’. De voogden vermanen hen en zullen hen straffen wanneer ze hun
geld niet inbrengen. Kaatje bekent veertien dagen later opnieuw lui te zijn geweest, zodat zij slechts de helft van
haar geld heeft verdiend en wordt een laatste maal gepardonneerd.18
De roede en het blok aan het been
Maria loopt begin juni 1786 opnieuw weg. De weesmoeder, ‘vrezende dat zij onder de soldaaten was vervallen,
dewijl zij zeer manziek is’, heeft vernomen dat zij ‘zig op de wal met een soldaat en schipper had opgehouden,
en haar zuster Kaatje met een blinde boodschap van haar weg na huis gezonden’. De moeder laat al het
mogelijke onderzoek verrichten, waaruit blijkt dat Maria nog is gesignaleerd bij de wacht van de A-poort, die
haar heeft geweigerd vanwege haar jongere zus, ‘dat zij om haare zuster, bij haar zijnde, kwijt te worden,
dezelve van de wal had afgesmeeten, dat zij met de soldaaten, (waarna zij verbaazend gek was) had in ’t touwtje
gesprongen’. De voogden besluiten eenparig haar bij terugkeer in het blok te sluiten.19 Dat weerhoudt haar er
niet van oktober 1786 opnieuw weg te lopen. Na ‘zich des nagts op de wal met soldaaten hebbende
opgehouden’ brengt een korporaal haar naar terug. Bij die gelegenheid heeft Maria ‘de schandelijkste gezegden
tegens de voogden en voogdessen uitgebraakt’. Het komt haar te staan op drie weken water en brood en drie
weken de kerk met het blok betreden.20 Twee weken later tracht de voogdij haar in het spinhuis onder te
brengen, ‘om aldaar eenig huiswerk te verrichten, zodanig dat zij geen vrijheid zoude hebben om, uit ‘t huis te
gaan, om niet weder op zulke schandelijke en hoerachtige wegen te geraaken, op welke zij reeds eenige maalen
haare buitenspoorigheden heeft gepleegd’. Voorlopig gebeurt dat nog niet, want in november loopt Maria
opnieuw uit het weeshuis weg ‘eene geheele nagt in de wagt bij de soldaten, naar eige belijdenis doorgebragt
hebbende’. Uiteindelijk belandt zij
januari 1787 voor twee jaar in het
spinhuis en wordt die periode begin
1789 met nog eens twee jaar verlengd.21
Met haar hebben de voogden vooreerst
niets meer te stellen.
Onderwijl beklaagt knoopmakersbaas
Hendrik Bartels zich opnieuw over de
luiheid van Jacob Kuthe, die slechts 8
stuivers ’s weeks binnenbrengt.
Februari 1788 jaagt hij zijn leerjongen
weg. Jacob, door de voogden daarover
verstaan, ‘declareerde, schoon reeds 17
jaeren oud, geen zin in dat handwerk te
hebben’. Hij komt terecht bij
kleermakersbaas Lanfers, maar die
klaagt reeds na enkele weken hem niet
langer te kunnen houden. En Kaatje
leert onderwijl maar niet haar lessen bij
meester Toben, die de voogden tot
meer oplettendheid manen.22
Trientje, waarvan we slechts één keer
iets hebben vernomen, neemt mei 1789
afscheid van het weeshuis, samen met
haar stiefzus Maria Elmers. Beiden
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bedanken ze, zoals gebruikelijk is, de voogden en ontvangen ze hun uitzetting, bestaande uit kleding. Jacob gaat
juni 1789 voor een jaar in de leer bij de kleermaker Nicolaas Braak, voor een weekloon van 6 stuivers, een
teken dat zijn werkzaamheden weinig voorstellen. Een half jaar later verzoekt hij het weeshuis te mogen
verlaten ‘dewijl hij op avontuur na Amsteldam wilde gaan’. Hij wil tevens van handwerk veranderen en bakker
worden. De voogden weigeren. Een paar maanden later herhaalt hij zijn verzoek ‘ook voor plaisir na
Amsteldam te mogen reizen’; opnieuw slaan de voogden dat eenparig af, ‘om zijn slegt oppassen bij zijn
handwerk’. Twee weken later loopt Jacob weg. Zus Kaatje volgt zijn voorbeeld. Zij doet dat met een door
weesjongen Christiaan Holm vervaardigde valse pas, met nagemaakt handschrift van ds. Sanders. Met zo’n pas
kunnen arme lieden gratis per trekschuit reizen. De trekschipper vindt het weesmeisje in haar daagse kleding
met een slordig geschreven pas verdacht, maar Kaatje antwoordt, ‘dat de Domine wel beter konde schrijven,
doch thans geen tijd had gehad, en de voogden en voogdessen haar haare nieuwe kleederen niet hadden willen
laaten aandoen, op dat zij dezelve niet zoude bederven’. Christiaan Holm krijgt voor zijn aandeel er met de
roede van langs en mag gedurende vier zondagen met het blok de kerk betreden.23
Weglopen en diefstal
Jacob en Kaatje weten Amsterdam te bereiken; enkele dagen later arriveert vandaar een brief van hun stiefzus
Maike Elmers die met de kinderen opgescheept zit. De voogden antwoorden haar, ‘dat dezelfde weg, die
Catharina Kuthe van hier na Amsteldam heeft gebragt, ook de weg is, die terug van Amsterdam na Groningen
leidt’.24 Jacob blijft in Amsterdam; hem komen we in ieder geval niet meer in de stukken tegen. Kaatje keert na
ruim een week terug. Gevraagd naar de reden van haar weglopen en waarom ze in Amsterdam de voogdij heeft
belasterd door te zeggen dat ze was weggelopen omdat ze zo slecht werd behandeld, volgt geen duidelijk
antwoord. Ook zij wordt gestraft met de roede, moet twee weken met het blok thuiszitten en gedurende zes
zondagen de kerk met het blok betreden. Enkele maanden later, november 1790, ontbreekt Kaatje bij de
catechisatie. Ditmaal is ze er vandoor met een deel van haar ‘nieuwe goed’ aan. Na bijna twee weken keert ze
terug van ‘de Kiel’, maar loopt vrijwel meteen opnieuw weg. Bij de terugkeer wachten wederom de roede en het
blok. Kaatje laat weer van zich horen, wanneer ze begin januari 1791 met een meisje ‘bij Tuimeling’ aan de
Markt drie oort jenever verteert en zilveren sieraden koopt, welke laatste ze ‘op de winkel weder heeft willen
verkwanzelen’. De meisjes blijken geld te hebben achtergehouden van het ‘nieuwjaarswensen’, een toegestane
vorm van bedelen. Volgens gebruik dienen wezen dit geld aan de voogden over te dragen, die het vervolgens
voor hen als spaargeld beheren. Kaatje krijgt hiervoor ‘met het touw’. In mei maakt ze daar wederom kennis
mee wegens diefstal van een paar handschoenen, waarvoor ze bovendien acht dagen op water en brood moet
zitten. Haar zwager Ilsen, soldaat in Coevorden, is genegen het meisje bij zich in huis nemen, maar de voogden
weigeren. Pas mei 1795 krijgt ze haar uitzetting, zoals bij weeshuizen gebruikelijk is, bestaande in kleding. Bij
die gelegenheid bedankt ze de voogden ‘voor het onderholt in het huis’, mag dan eindelijk vertrekken en
verdwijnt daarmee uit de boeken.25
Van wees tot conventuaal
En zo, even mistig als het beeld van hun afkomst op basis van archivalia valt te schetsen, verdwijnen de
kinderen Kuthe één voor één uit de stukken. Alleen Maria blijft traceerbaar in Groningen. Haar verdere
geschiedenis laat zich kennen als die van iemand met psychische problemen, waarmee instanties niet goed
raad weten. Zij keert in 1791 vanuit het tuchthuis terug in het weeshuis, waar weldra blijkt, dat tussen de
conventuaal Andries Floor en haar ‘eene onbetaamlijke verkeering heeft plaats gehad, waarvan men ook reeds
de treurige blijken bij Marij voor omtrend 14 dagen heeft bespeurd’26. Ruim twee weken later loopt ze
opnieuw weg, ‘zijnde gelukkig des namiddags buiten de poort weder geattrapeerd’. Daarop ‘begreep men
ernstige maatregels te moeten neemen, om haar voor altoos te beteugelen (...), wierd besloten haar voor altoos
om ieder been, een kneppel te leggen, ligt genoeg om dien te kunnen voortsleepen, en kort genoeg aan het
been, dat zij die niet kan in de hand draagen’. Blijkbaar is dit vooreerst een afdoende maatregel, want jarenlang
23
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functie.
24
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vernemen we niets meer van haar. Totdat maart 1796 de de weeshuisvoogden per request de Municipaliteit
verzoeken om Maria in het tuchthuis te mogen plaatsen omdat ze ‘door dikwijls uit huis weg te loopen en zich
liederlijk te gedraagen, veel verdriet en moeite veroorzaakt hebbende (...) na veele vruchtelooze poogingen,
van haar in het huis te doen blijven, en tot een beter gedrag te brengen’. 27 De Municipaliteit stemt met dit
verzoek in en veroordeelt haar op 12 maart van dat jaar tot twee jaar provinciaal tuchthuis. Spoedig blijkt, dat
men haar daar niet kan houden. Haar veelvuldige escapades hebben ertoe geleid, dat ze ‘zeer zwaar aan de
venus siekte laboreerde’ en vanwege het besmettingsgevaar van die geslachtsziekte niet langer in tuchthuis kan
blijven. Zo besluit ook de municipaliteit. Op kosten van de lutherse diaconie wordt ze ondergebracht in het
‘Dolhuis’, oftewel het Sint Anthoniegasthuis aan de Rademarkt.28 Later keert ze evenwel terug naar het
tuchthuis, want maart 1799 klaagt de tuchtmeester, ‘dat zij tot zijn schade daar zat’, aangezien ze ook geen
handenarbeid kan verrichten. Ze gaat opnieuw naar het Lutherse Weeshuis, maar vormt ook daar een
probleem vanwege haar gefixeerdheid op de andere sexe. De predikant-voogd verzoekt daarom levenslange
opsluiting in het tuchthuis.29 Ze zal echter haar hele verdere leven verblijven in het Lutherse Weeshuis, dat
behalve aan zo’n twee dozijn wezen ook enkele oudere lutherse hulpbehoevenden, ‘conventualen’, onderdak
verschaft. Afhankelijk van zorg slijt ze zo haar dagen in het huis, waar ze ooit als kind in terecht was
gekomen.
Ze overlijdt daar 15 april 1831 op achtenzestigjarige leeftijd als Maria Kuite…
Albert Buursema
(drs. Albert Buursema is bezig met het afronden van een proefschrift over armoede, armen en armenzorg in de Stad Groningen
1594-1795 en besteed daarin ook uitgebreid aandacht aan de Lutherse armenzorg. Van het blad ‘Stad en Lande’, nummer 4
jaargang 10, mocht de SVLK dit artikel overnemen.)

27

PLW, 31-5-1792, 21-3-1796, 4-12-1796.
Arch. Tuchthuis, inv. nr. 7.8, fol. 184 e.v.; Stadsresoluties 25-3-1796, 20-6-1796.
29
Stadsresoluties 2-2-1799, 15-3-1799, 30-3-1799; Arch. Gew. Best. inv. nr. 19; brief 18-3-1799; ibidem, inv. nr. 21, fol. 515v.
28
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De orgelrestauratie voltooid
Hoe het tot restauratie kwam
In verband met de restauratie van het Lutherse kerkgebouw werd in 1994 het orgel ontmanteld en opgeslagen.
Het was overigens wel de bedoeling dat het volledig gerestaureerd zou worden, zij het met andere fondsen.
Toen in 1998 de kerkrestauratie was voltooid, was er nog steeds niet genoeg geld om daadwerkelijk tot
restauratie van het orgel over te gaan. Inmiddels was Jan Jongepier, organist van de Grote of Jacobijnerkerk te
Leeuwarden, aangetrokken als adviseur van de Lutherse Gemeente. Dr. Ir. A.H. Vlagsma had reeds in 1991
historisch onderzoek verricht waarop Jongepier kon aansluiten met een inventarisatie van het orgel. Jongepier
stelde een integrale restauratie voor met herstel van de oorspronkelijke dispositie. Dat laatste viel niet bij alle
leden van de werkgroep in goede aarde. Arie Opten, zoon van oud-organist Carel Opten en ons wel bekend
als gemeentelid, onderhield tot dusver het orgel. De meeste onder zijn advies uitgevoerde moderniseringen
van het instrument dienden volgens hem niet ongedaan gemaakt te worden. Samen met toenmalig organisttitulaire Johan Beeftink pleitte hij bijvoorbeeld voor het behoud van de moderne bank en het moderne
pedaalklavier en het behoud van de Dulciaan 8’ van het bovenwerk. Na het afscheid van Johan Beeftink in
2001 besloot helaas ook Opten ermee op te houden.
Inmiddels was besloten de opdracht tot restauratie te verlenen aan Mense Ruiter Orgelmakers B.V. te
Zuidwolde. Na jaren van onzekerheid m.b.t. de financiën werd uiteindelijk op 6 juni 2001 de ondertekening
van het contract met de orgelmaker een feit.
De start
Zo kon men met de restauratie in de zomer van 2003 beginnen, zo kwam ook het proces van
bouwvergaderingen weer op gang. Bijna elke maand kwam de werkgroep orgelrestauratie bijeen voor het
bespreken van de voortgang van de werkzaamheden en de financiën. Eén van de meest hilarische momenten
binnen de werkgroep was wel het nieuws dat uiteindelijk de geplande Cornet (Van Oeckelen Sr.) uit de opslag
van de Martinikerk Groningen spoorloos verdwenen was. En dat terwijl de overdracht al was getekend!
Achteraf gezien niet rampzalig; het orgel beschikt nu over een Violon 16-voet, een register waar het bestek
ook over spreekt.
De discussie over het herstel van de oorspronkelijke kaskleuren leverde binnen de werkgroep nogal wat
gefronste wenkbrauwen op. Het behoud van de huidige kleur is dan ook de enige concessie die gedaan is. Wel
dient vermeld te worden dat de schilder, de fa. Boer, het werk op formidabele wijze heeft uitgevoerd. Ik noem
met name het snijwerk en de zijpanelen. Al het imitatie-eiken in het front van de hoofdwerk- en
bovenwerkkas is zo veel mogelijk gerestaureerd en opnieuw afgelakt. Aan de zijkanten is een nieuwe imitatie
verschenen. Het snij- en lofwerk werd gepatineerd met verguld pigment en is geglaceerd. De labialen van de
frontpijpen zijn vanwege de huidige nog in goede staat verkerende historische bladgoudlaag niet opnieuw
verguld.
druk bezig met restaureren
De orgelmakers begonnen de daadwerkelijke restauratie met allerlei werkzaamheden op de werkplaats te
Zuidwolde. Daar hebben ze bijvoorbeeld de manuaalklavieren schoongemaakt, zij rusten nu weer op nieuwe
aanslagkussens. Zo rond april 2004 begon dan ook het werk in de kerk; op 11 mei is het grootste gedeelte van
het instrument via een grote verhuiswagen terug in de kerk gebracht. De twee manuaalladen zijn gerestaureerd
geheel in stijl en met de materiaalkeuze als Van Oeckelen. De windkanalen zijn weer winddicht gemaakt en
zonodig opnieuw verlijmd. Ook is de Calcant-schel weer in functie hersteld. De magazijnbalg is opnieuw
beleerd. Onvoorziene tegenslagen, de zijpanelen die door droogte-inwerking er slechter aan toe waren dan
verwacht en de windlades van het pedaal en bovenwerk die extra aandacht behoefden, zorgden voor telkens
hernieuwde begrotingen, wat de adviseur veel zorgen baarde. Uiteindelijk kon in april 2004 de definitieve
begroting worden opgemaakt, dit tot opluchting van adviseur en de coördinator van de werkgroep, prof. Van
den Berg.
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alle registers terug naar het oorspronkelijke concept
Qua dispositie ging het restauratievoorstel in beginsel uit van (bijna) volledig herstel naar oorspronkelijke
situatie. Na de aanpassing van het Cornetverhaal is dit 100 % dispositieherstel geworden.
Hoofdwerk: Uit opslag van de orgelmaker was een 4-voets Salicet van Petrus van Oeckelen (1860, uit orgel
Nederlands-Hervormde kerk te Oostwold) beschikbaar. De orgelmakers gebruikten dit originele Van
Oeckelen register voor de reconstructie van een Violon 16' met als resultaat dat het instrument weer beschikt
over een dun en strijkend 16-voets register. In principe doet de Violon het uitstekend als basisregister in een
16-voets plenum, tevens is het zeer geschikt als uitkomend register.

De Octaaf 2’ is weer teruggeplaatst op de oude plek. Tevens is de Quintfluit 3’ van het Bovenwerk gehaald
om zo, terug op de oude plek, weer te kunnen mengen tussen de registers van prestantmensuur. De Mixtuur,
die in 1953 door Mense Ruiter compleet vernieuwd werd, is deels gereconstrueerd uit de Sesquialter van ‘53.
De Trompet 8’, als sluitstuk van het hoofdwerk, heeft de oude mensuren (afmetingen) teruggekregen. De
bekers zijn verlengd waardoor het register de karakteristieke Van Oeckelen klank heeft herkregen. De
originele mensuren van het pijpwerk dat Mense Ruiter zelf in de jaren 50 veranderde, zijn ook in het archief
van Mense Ruiter B.V. teruggevonden.
Bovenwerk: In ’53 schoof Mense Ruiter de Prestant 8’ op naar Prestant 4’. Via aantekeningen van Frans
Talstra en bouwtechnische bewijzen van de orgelmakers is uiteindelijk besloten de 4-voetsligging op te
schuiven naar 8-voets. De 4 grootste (front-)pijpen (het register spreekt vanaf groot G) staan in de onderste
middentoren. Frappant is het feit dat de slagletters op deze pijpen niet corresponderen met de tonen die ze
voortbrengen; zo staat op de pijp die als groot G spreekt de slagletter F. Via een nieuw houten conduct
worden de 4 pijpen die onder staan vanaf de bovenwerklade aangevoerd (een afdruk van het oude houten
conduct was nog aanwezig!) en spreken na een periode van 51 jaar weer als herboren.
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Een voor een klassiek-romantisch Van Oeckelen-concept onmisbaar register is de Viola di Gamba 8’. Door
de corpora van het oude (Viola-) pijpwerk te verlengen is uit de Quint 11/2 het zachte strijkende register nu
terug Bij Van Oeckelen valt de zachte intonatie van dit register op. De Fluit Harmonique 4' is naar voorbeeld
van het Van Oeckelen & Zn. orgel in de Hervormde kerk van Schettens (Friesland) gereconstrueerd. Het
pijpmateriaal van de Gedekt Fluit 4’ van Spiering (1937) was niet geschikt om hergebruikt te worden mede
doordat de Gedekt een te weinig kernachtige klank kent. Dit was wel hard nodig om het 4-voets gat op te
vullen dat ontstaan is door te kiezen voor een Prestant 8-voet i.p.v. 4-voet. Kenmerk van de Harmonique is
dat ie overblazend spreekt en dat vol van toon is. Doormiddel van een gaatje in het corpus (lichaam) van de
pijp octaveert de toon. Naast de Clarinet 8’ is dit register één van de grote aanwinsten van deze restauratie.
De aankoop van een originele, door Van Oeckelen en Zonen in 1895 vervaardigde, Clarinet 8-voet uit de
Hervormde Kerk van Warffum zorgde voor de terugkomst van het meest karakteristieke register van het
orgel. Deze, voor Van Oeckelen, zeer kenmerkende stem bezit doorslaande tongen. Mede door een
formidabele inzet van de adviseur van Warffum, Stef Tuinstra, klinkt net zoals 110 jaar geleden voor het eerst
weer een doorslaand tongwerk in de kerk.
Pedaal: Voor het pedaalklavier is het besluit genomen om terug gegaan naar de mensuur van de toetsen zoals
de zonen Van Oeckelen ze in hun tijd bouwden. Het pedaal is gereconstrueerd. De registers van het pedaal
zijn door de jaren heen ongewijzigd gebleven. Na tien jaar kan de Lutherse Gemeente weer uit volle borst
zingen bij een typisch begeleidingsinstrument. Met smart is vele jaren naar het bijna lege orgelbalkon gekeken;
“Wanneer komt het instrument dan toch terug?” was een veel gestelde vraag… Bij enkelen rees de vraag of de
restauratie ooit zou kunnen worden bekostigd. Ook vele concertbezoekers wachtten elk jaar opnieuw de
terugkomst af van de frontpijpen. Gelukkig, dankzij de steun van Monumentenzorg, een tiental fondsen en
uiteraard de Lutheranen en alsmede de S.V.L.K., is de heringebruikneming op 3 september een feit geworden.
tenslotte
Vrijdag 3 september 2004 was de dag waarop Mense Ruiter B.V. het orgel overdroeg aan de kerkenraad.
Middels een prachtig concert werd het instrument weer ingebruikgenomen. Ook 29 augustus staat nog in het
geheugen gegrift; te midden van veel Lutheranen uit den lande. De restauratie is bijna voltooid. Het enige wat
nog rest is de eindkeuring door de rijksadviseur van Monumentenzorg, de heer Rudi van Straten, dat kan pas
als de grootste pijpen van de Viola di Gamba en de Violon geplaatst zijn. Dit zal rond januari 2005
geschieden. Een paar mensen verdienen een woord van dank. Om te beginnen bij de adviseur: Jan Jongepier
is iemand met veel kennis in huis over orgelrestauraties; klassiek-romantische orgelrestauraties bij uitstek.
Dankzij zijn plan en zijn inzet is deze restauratie van hoge kwaliteit geworden. De orgelmakers: Mense Ruiter
B.V. had al de naam een uitstekend restaurateur te zijn van Van Oeckelen orgels. Met veel expertise in huis
was het voor hen een uitdagend karwei één van de grote Zonen orgels van het huis van Van Oeckelen te
restaureren. Keer op keer stonden we versteld van hun ambachtelijke kundigheid en van de artistieke
kwaliteiten die ze in huis hebben. De schilder: hoe een orgel ook door zijn kleuren weer ging spreken.
Tenslotte kan ik de leden van de werkgroep orgelrestauratie niet onvermeld laten. Dank gaat uit naar Prof.
Swanson die al die jaren als voorzitter fungeerde en de bouwvergaderingen qua tijd toch altijd heel goed in
toom hield. En dan natuurlijk Prof. Van den Berg: Dankzij zijn kennis op het gebied van de financiën konden
we uiteindelijk deze restauratie initiëren en gelukkig ook voltooien. En tenslotte natuurlijk ook Johan Beeftink
en Arie Opten die met de voorbereidingen van deze restauratie te maken hebben gehad. Uiteindelijk kunnen
we volgens mij heel blij zijn met de handtekening van de kerkenraad gezet 6 juni 2001. Net zoals de
handtekening voor de kerkrestauratie is deze een zeker niet risicoloze doch dappere keuze geweest. We
kunnen terugzien op een moeizaam begonnen proces van restaureren, echter met een eindresultaat dat er mag
wezen: een instrument dat is ‘hersteld in oude glorie!’
Tymen Jan Bronda
cantor-organist Lutherse Gemeente
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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.
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