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Voorwoord  

 
Geachte Vrienden van de Lutherse Kerk, 
 
Vijfentwintig jaar geleden, op de 11de oktober 1989, werd in een notariskantoor aan de Heresingel  in 
Groningen de “Stichting Vrienden Lutherse kerk Groningen“ opgericht. “Voor onbepaalde tijd” zo meldt 
de stichtingsakte. Tegenover de notaris zaten professor Gerrit Jan van den Berg, emeritus hoogleraar, en 
mevrouw Zwaantje Antoinette Nieveen, gepensioneerd lerares. Zij zouden samen met dr. Victor M. 
Schmidt de eerste jaren het bestuur van de stichting vormen. 
Van die “onbepaalde tijd” zullen de komende oktobermaand al vijfentwintig jaren verstreken zijn. Als 
bestuur van nu hebben we het plan opgevat daarbij  met u en andere betrokkenen op feestelijke wijze stil 
te staan. In de middag van zondag 5 oktober ontvangen we u daartoe graag in de Lutherzaal  waarna het 
fameuze pianoduo Leo van Doeselaar en Wyneke Jordans in de kerkzaal voor ons zal optreden. Mag ik u 
uitnodigen de datum vast te noteren? Na de zomer ontvangt u een uitnodiging met nadere gegevens. 
Ook in het kader van ons jubileum had medebestuurslid Ite Wierenga gesprekken met enkele betrokkenen 
van het eerste uur. De neerslag daarvan kunt u lezen in een van de artikelen in dit bulletin. Ook van zijn 
hand en van die van Tymen Jan Bronda kunt u een verslag lezen van de afgelopen concertserie van de 
Vrienden. Met het hierboven aangekondigde quatre-mainsconcert gaat een nieuwe concertreeks van start 
die ook wordt beschreven. Zoals u kunt zien wordt in de nieuwe reeks het concertaanbod van de vrienden 
verbreed:  naast het orgel zal ook de fraaie concertvleugel  van de kerk een rol gaan spelen. De Vrienden 
gaan zich inspannen om nog voor die tijd de voor een restauratie van dit instrument benodigde fondsen 
bijeen te brengen. 
Eerder vertelde ik hoe we ons als vrienden inspanden om  de portrettengalerij in de kerkeraadskamer  te 
completeren. Op een foto van Anja Mäkelburg kunt u zien welk resultaat dat opleverde. Mocht u het met 
eigen ogen willen zien, dan biedt tenminste de Open monumentendag van zaterdag 13 september u een 
gelegenheid. Of het achttiende-eeuwse portret waarover een andere bijdrage in dit bulletin gaat dan al 
gerestaureerd is, weet ik op dit moment nog niet. Nadat de geportretteerde in de loop van de jaren een 
anonymus geworden was, lijkt hij zijn naam terug te hebben gekregen. En dus kunt u lezen hoe hij 
verbonden was met het historisch complex in de Haddingestraat. 
U begrijpt het, we zitten niet stil en proberen steeds opnieuw de voor onze activiteiten benodigde gelden 
bijeen te brengen. In onze laatste vergadering namen we afscheid van ons bestuurslid, fondsenwerver 
Gerwald de Boer. We bedankten hem voor zijn vele inspanningen in de paar jaren dat hij zitting had. 
Intussen zijn we gelukkig dat we in de persoon van Rob Kroes weer een opvolger hebben gevonden.  
We danken u en andere donateurs voor uw belangstelling en uw financiële ondersteuning. We hopen dat 
we daarop ook in de toekomst een beroep mogen blijven doen.  
Met een hartelijke groet, namens het bestuur van de SVLK, 

Rienk Bijma  voorzitter 

 
Even voorstellen 
 
Mijn naam is Rob Kroes. Al een kleine twee jaar woon ik weer voltijds in de binnenstad van Groningen 
met mijn man Laurence Gormley. Daarvoor was ik lange tijd IT auditor in het bankwezen in de Randstad. 
Ik maakte een interessante switch en ben nu parttime student Geestelijke Begeleiding,  en ook 
mantelzorger voor mijn vader in Zutphen. Daarnaast mag ik als full time huisman zorgen voor de 
vorming en toerusting van Dogma, onze jonge labradorpup. Mijn rol in het SVLK bestuur vormt mijn 
debuut in de wereld van fondswerving. Misschien is het een ambacht en een kunst om fondsen tot 
donaties te verleiden. Dan zie ik mijzelf  ook als leerling en hoop veel te mogen delen in de rijke ervaring 
binnen het bestuur. Op korte termijn hoop ik de eerste batch overtuigende brieven te verzenden. Ik zie uit 
naar een lange en prettige samenwerking. 

         Rob Kroes  subsidie- en fondswerving 
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De portrettengalerij in de kerkeraadskamer. 

 
Over een oud portret in de kerkeraadskamer van de Lutherse Kerk 
 
Bezoekers van de kerkeraadskamer vroegen het meermalen: “Wie is dat toch, die gepruikte meneer die 
daar vanuit zijn vergulde lijst mij aankijkt ?” Ook ik vroeg dat nu al weer wat jaren geleden toen ik het 
portret (zie de voorkant van het Bulletin) voor het eerst zag. Maar niemand bleek het nog te weten. Bij toeval 
vond ik onlangs het antwoord. 
Het portret is in het statige negentiende-eeuwse interieur duidelijk een ouder element. Kleding en 
haardracht van de geportretteerde zijn laat achttiende-eeuws. Een predikantenportret is het niet, want op 
het boek in ’s mans hand is ondanks de verdonkerde vernis nog “Der Arzt” te lezen. Een medicus dus. 
Het portret is niet gesigneerd en aangezien het doek ooit al werd gedoubleerd, verschaft de achterzijde van 
het doek ook geen nadere gegevens. Hoewel het voor zover bekend al heel lang in het vertrek hangt, 
wordt het in de publicaties van Jans (1982) en Van den Berg (2004) niet genoemd. Kennelijk hebben zij 
ook al niet meer geweten om wie het gaat. 
Maar er doen zich voor speurders vandaag de dag nieuwe mogelijkheden voor. Een daarvan biedt 
www.delpher.nl, een internetsite waarop je onder andere een groot gedigitaliseerd krantenarchief kunt 
raadplegen. Eigenlijk op zoek naar iets anders, stuitte ik daar bij toeval op. In twee uitvoerige artikelen in 
het Nieuwsblad van het Noorden1 belicht T. (Jacob Tilbusscher) de geschiedenis van de zorginstellingen 
van de Groningse Lutherse gemeente. Mijn oog viel daarbij op een zin in zijn beschrijving van het 
weeshuis. Hij schrijft: ”De financiën werden rooskleuriger toen dr. Gummer in 1804 het Weeshuis tot zijn 
universeel erfgename had benoemd.”2 Ik dacht aan het portret en kreeg een vermoeden. 
Aldus op het spoor gezet, vond ik bij www.allegroningers.nl, een andere internetsite de “missing link.” Bij 
de registratie van het huwelijk van Jacobus Gummer op 13 april 1782 in het huwelijksboek van de 
Lutherse gemeente wordt de bruidegom aangeduid als “Med(icinae) Doct(or) en altoos blijvend regent van 
’t Weeshuis onzer gemeente alhier” 
Andere afbeeldingen van Gummer lijken er niet te zijn, zodat ik mijn veronderstelling niet kan bewijzen. 
Maar ik twijfel er niet aan dat Jacobus Gummer de geportretteerde is. Ik neem aan dat zijn portret 
aanvankelijk een plaats vond in het Lutherse Weeshuis. Mogelijk is het in 1919 toen dat werd opgeheven 
in de kerkeraadskamer opgehangen. 

                                                
1 3 december 1932 en 21 januari 1932. 
2 Als bron voor deze en andere gegevens in zijn artikelen noemt hij de toenmalige predikant Van der Ley en de 
archivaris van de Lutherse gemeente, de heer Kramer. 
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Nu het portret niet meer anoniem is, maar op een duidelijke manier verbonden blijkt met de geschiedenis 
van de Lutherse gemeente, pleit ik er voor het voorzichtig te restaureren. De verdonkerde vernislaag zou 
moeten worden verwijderd en ook zijn een paar retouches nodig op plaatsen waar de verf ontbreekt. Als 
dat achter de rug is, zou ik nog wat meer kunnen vertellen over wat ik verder vond over dr. Gummer, de 
erflater en “altoos blijvend regent van ’t Weeshuis onzer gemeente alhier.” 
                            Rienk Bijma 

 

 
Gesprek met Victor M. Schmidt over 25 jaar Stichting Vrienden Lutherse Kerk 
 
De notulen uit de eerste 15 jaar in het bestaan van de SVLK geven een opmerkelijk verloop in activiteit te 
zien. Er is een heel levendige, ja van energie bruisende periode van 1989 tot 1994, dan komt er een soort 
winterslaap, en de beweging ondergaat een renaissance in 2003.  Nadere beschouwing leert dat gedurende 
die winterslaap de heer Victor Schmidt uit het bestuur was gestapt  vanwege verblijf  buitenslands. Ik 
vermoed dat dit niet puur coïncidentie is. Bovendien: in een gesprek met mevrouw Ouwehand, die lange 

tijd in het bestuur zitting had, kreeg ik het advies me voor de harde 
feiten tot de heer Schmidt te wenden. Zo is er dus gerede aanleiding 
Schmidt te vragen om een onderhoud over de geschiedenis van de 
Stichting.  
 
Wat was de eigenlijke aanleiding voor de oprichting van de Stichting? 
Net als in het vorige nummer van het Bulletin moet ik nu weer wijzen 
op de grote rol van professor Gerrit Jan van den Berg. We hadden in de 
restauratieperiode van het Gasthuis ervaring opgebouwd met opzetten 
van grotere projecten, en uit de koker van Van den Berg kwamen ook 
de plannen voor de restauratie en renovatie van de kerk en het orgel. 
De pastorie was al voor 1989 verkocht, maar het werk voor het 
Gasthuis zou je kunnen beschouwen als een soort 'proefproject', en dat 
was project was geslaagd. We hadden ervaring opgedaan met subsidie-
aanvragen en voorfinanciering en met verzelfstandiging in een aparte 
stichting: Het gasthuis kwam als het ware onder een soort kleine 
woningbouwvereniging dus. 
 
Jullie richtten een stichting op, geen vereniging; wat was jullie overweging daarbij? 
Dat weet ik echt niet meer. Misschien brengt de verenigingsvorm wat 
meer werk mee? 

 
En wat waren dan de projecten waarvoor de Stichting in het leven werd geroepen? 
Nou, die grote projecten kwamen niet uit de lucht vallen: er waren altijd al veel concerten, en we wisten 
van de uitstekende akoestiek voor kamerconcerten. Dus herinrichting van de kerkzaal met de ingreep in 
het bankenplan was dan ook noodzakelijk; dat heeft Van den Berg goed gezien. Hij wist van 
voorfinanciering, fondsenwerving en dat soort zaken. Ik heb de indruk dat hij ook eigen geld in de acties 
heeft gestoken! 
 
Die Stichting, was dat een geheel Lutherse aangelegenheid? 
Aanvankelijk wel, ja. Maar na een tijd, begin jaren negentig kregen we twee relatieve buitenstaanders, 
Wierenga en Portman. Wierenga was historisch geïnteresseerd, en Portman heeft in zijn periode het 
gravenplan in de kerk van circa 1720 gevonden en verder in kaart gebracht. Trouwens, Van den Berg 
stelde ook voor om in de redactie van het toen opgerichte Bulletin mensen van buiten de Stichting te 
vragen. Die kwamen er ook: de historicus Maring en Ada van Deijk, een architectuurhistorica 
gespecialiseerd in middeleeuwse kerkbouw. Dat werkte heel goed. Laatst hadden jullie ook zoiets: een leuk 
artikel over het gasthuispoortje, dat artikel van Tineke Vooijs. 
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Nu spreekt u over het Bulletin van 1994, een prachtig, toen nog 
zwart/wit nummer. Hoe zagen de volgende eruit? 
Die kwamen er niet. Gert Jan van den Berg zette wel lijnen 
uit, kon delegeren, maar een tijd lang werden zijn initiatieven 
niet opgepakt. In 1995 trad hij af  als voorzitter. De zaak 
kwam weer goed op gang aan het begin van onze eeuw, mee 
door de komst van Tymen Jan Bronda. Hij werd in feite de 
drijvende kracht. In 2004 begon toen ook die serie 
concerten, niet? Het is wel een waardevol orgaan hoor, dat 
Bulletin! Als je nu al die nummers doorbladert, dan zie je 
mooie artikelen die samen veel details van het complex in de 
Haddingestraat belichten. Een mooi fonds eigenlijk. 
 
Ja, mooi inderdaad. Maar wie lazen het blad? En hoe kwamen jullie 
indertijd aan donateurs? 
Hoe ging dat? Het was eigenlijk de bedoeling dat we het blad 
drukten en het dan persoonlijk bij potentiële gegadigden 
gingen langs brengen. En wie werden dan zo onze 
donateurs? 
 
Dat is inderdaad een interessante vraag, want daar kunnen we nu 
misschien ook nog wat mee. 
Nu, er was een vrij voor de hand liggend scenario. Eerst 
benader je de regelmatig kerkende Lutheranen, en dat is geen 
menigte die niemand tellen kan. Dan kwam er een kring 
daaromheen van hen die we niet zo vaak in de kerk troffen, 
maar die wel zekere betrokkenheid bij dat oude, ook hún, gebouw hadden, en zeker gul doneerden. 
Tenslotte was er de wijdere kring van mensen met culturele en muzikale belangstelling die we persoonlijk 
kenden of  anderszins dachten te kunnen benaderen. Anders weet ik het ook niet, hoor. 
 
Zo gaat het nu ook nog, en dan vooral uit de derde groep. En wat voor acties ontketenden jullie als bestuur om het voor 
mensen aantrekkelijk te maken donateur te worden? 
We hebben adoptie-acties gekend, adoptie van een orgelpijp in het kader van de restauratie van het van 
Oeckelen orgel, en adoptie van een stoel, of  meerdere stoelen. De schenkers ontvingen een fraai 
certificaat, met naam en aankoopsom gekalligrafeerd. En natuurlijk dat Bulletin. Én, de donateurs kregen 
ook korting op de toegangsprijs van de concerten. 
 
Hebt u voor het huidige bestuur adviezen? 
Laat eens kijken, ik denk het wel. Het is de moeite waard het donateursbestand door te nemen en dan te 
bekijken wie er ontbreken in de sociaal-culturele groep die je al hebt. Formuleer een nieuwe doelgroep 
erbij, want de club is nu al 25 jaar oud, en je hebt dus jongere aanwas nodig. Ja, zo'n donateurskaart is ook 
wel een aardig idee. En daarvoor dan nieuwe vormgevers zoeken. Je kunt ook nog eens een opgewekte 
brief  aan de kerkleden overwegen, niet? En benadruk dat we tegenwoordig hartstikke ANBI zijn! 
Dan het Bulletin: het is belangrijk planning te maken, en op tijd scribenten te benaderen. Maar er blijft echt 
veel over die kerk te schrijven, hoor. 
 
Wat doet u met de gescoorde tijdwinst nu u uit de redactie van het Bulletin bent gegaan? 
Een heel andere tak van sport: ik zit in de redactie van ANDON, het Japanse woord voor lamp. Het blad 
gaat uit van de Society for Japanese Art, een internationale club waarvan de redactie in Nederland zit. We 
geven dus een Engelstalig bulletin uit, maar verder lijkt het werk voor dat blad uiteraard veel op dat voor 
het Lutherse Bulletin: op tijd de goede teksten binnenkrijgen, mensen achter de broek zitten, en 
distributie. Dus wat jullie nu doen. Succes daarmee. 
                                                                                                                                                

Ite Wierenga 
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Verslag van de laatste serie “Orgel Anders”  
 
Op 27 september 2013 vond misschien wel het meest uitzonderlijke concert plaats van de concertserie: 
een optreden van de panfluitist Matthijs Koene. Zowel in de solowerken als in de muzieken die hij samen 
met organist Age-Freerk Bokma vertolkte kon men wel spreken van een verbluffende techniek en agogiek. 
Matthijs Koene is wel de emancipator van de panfluit 
genoemd, en terecht. Werk dat voor hem was 
gecomponeerd, en dat een groot fysiek beroep deed op 
de uitvoerende klonk spatprecies, met name Faux Bourdon 
van Daan Manneke met virtuoze glissando's en 
spannende pauzes maakte indruk. De afwisseling met 
meer introvert werk voor orgel van J. S. Bach en Jehan 
Alain, goed vertolkt door Bokma, was verrassend. 
 
Ook een bijzonder concert ging op vrijdag 25 oktober 
2013.  Het “andere” zat hem ditmaal in de samenwerking 
van twee organisten, Ab Weegenaar (fagot en orgel) en 
Sander van den Houten ook orgel. Ab Weegenaar (zie foto 
hiernaast) bezocht als oud Groninger zijn ‘home-town’. 
De beide heren begonnen met enkele koralen (fagot en 
orgel) van J. S. Bach, waarbij de fagot de 
koraalmelodie,speelde, zoals die van het bekende 
“Wachet auf, ruft uns die Stimme”. Daarna volgden de 
Variations in C-major  (vierhandig) van W. A. Mozart in 
een transcriptie van Jacques van Oortmerssen, een 
prachtig stukje ambacht. Interessant en grappig is 
uiteraard ook zoiets als de   Notenkraker suite 
(vierhandig) van Tschaikowski op Van Oeckelen te 
horen klinken.  
 
Het concert van 22 november 2013 vond plaats op één avond in twee verschikkende kerken. In de 
Heilige Geest Kapel klonken vocale zettingen van Lutherse koralen gecomponeerd door de grote Bach-
leerling Krebs. Elke zetting werd voorafgegaan door een korte koraalprelude van Krebs gespeeld door 
Peter Westerbrink, waarna het kleine koor onder leiding van Tymen Jan Bronda de tekst van het koraal 
zong. Het publiek was bijzonder onder de indruk van de fijne weefwerken van Krebs. Het tweede deel 
van het concert viel te beluisteren in de Lutherse kerk. Dat deel was gewijd aan grotere werken van Krebs, 
wiens geboortejaar 1713 hiermee gevierd werd. De trompettist Dave Henry speelde soms angstig hoge 
melodielijnen bij de koraalwerken, wederom gespeeld door Peter Westerbrink.     
 
De langzamerhand traditionele filmavond was op 24 januari 2014, en de organist die avond was Joost 
Langeveld. Hij versterkte en beeldde uit effecten van de film Lucky Star uit 1929. Deze stomme film, 
tegenwoordig “zwijgende film” geheten, neemt 90 minuten in beslag en zo lang omspeelde Langeveld de 
romantische en dramatische gebeurtenissen rond het jonge boerenmeisje Mary, die haar liefde Tim 
ontmoet op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Tim gaat het leger in en vecht in Europa 
waar hij zwaargewond raakt. Eenmaal thuisgekomen krijgt hij onmiddellijk bezoek van Mary. Ze zijn weer 
snel tot elkaar aangetrokken, maar door zijn nieuwe handicap durft hij niet zijn liefde voor haar te 
verklaren. Langeveld liet het Oeckel in al haar facetten horen, van fluisterzacht tot bulderend bars, heel 
toepasselijk bij de beelden. Een geslaagde filmavond, die werd besloten met een glas rode wijn in de Art 
Deco Lutherzaal. 
 
28 februari 2014 - Naar het laatste concert van de wonderlijke serie Orgel Anders kwam een ruime schare 
luisteraars, en zij kregen een wonderlijk, gevarieerd en romantisch programma geboden. De lijn in dat 
programma was toch de Romantiek, in stijl-periodieke zin, dan wel in sfeer. De klassieke sopraan Elselinde 
Buitenhuis zong liederen van Wolf  - onder meer het ontroerende Auf  ein altes Bild, gevolgd door een korte 
orgelimprovisatie over dat lied - liederen van Mendelssohn, afgewisseld met orgeltransscripties van diens 
Lieder ohne Worte. van Richard Strauss en van twee Zuid-Amerikaanse componisten, Piazzolla en 
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Guastavino. In de liederen van deze laatste twee componisten kwam de expressiviteit van de zangeres heel 
goed tot haar recht. Het pièce de résistance van de avond was Rheinbergers achtste sonate voor orgel, met 
de grote passacaglia aan het einde. Bronda speelde het stuk met veel afwisseling in kleur, en met bravoure. 
Mooi is het steeds weer mee te maken dat minder gangbaar repertoire in de serie Orgel Anders een plaats 
vindt. Zo ook in deze aflevering, met twee stukken uit Schumanns Skizzen für den Pedal Flügel. De drie 
kleinere koraalbewerkingen van Max Reger, met hun voortdurende chromatiek, brachten een meditatief  
element in dit boeiende concert.                                                    
                                                                                                               Tymen Jan Bronda & Ite Wierenga 

 
Concertserie in een ‘nieuw jasje’!? 
 
Als mogelijk vervolg op “Orgel Anders” liggen er plannen voor een (mini-)serie van 4 concerten onder 
een vooralsnog niet bekende naam. Doel van de concerten is nu ook de (dan pas gerestaureerde) vleugel 
er bij te betrekken. Het is immers een juweel van een klankkast en mag, zeker ook omdat het de oude 
vleugel van Maria Stroo (oud conservatoriumdocent piano) is, niet in de schaduw blijven staan. Een aantal 
zaken blijven zoals ze waren. Ik noem bijvoorbeeld de gezellige naborrel in de sfeervolle Lutherzaal, de 

pauze waarin wij u koffie en thee bieden, maar ook 
in principe de vrijdagavond, al zal het niet persee de 
vierde zijn. Op een rij: 
 
1. dag en datum: niet meer op een vaste vierde 
vrijdag, soms op zondag. 
2. aanvang: 20.15 uur en soms in de middag. 
3. entree is 15 euro (8 euro, kortingsprijs student, 
donateur) (kind tot 12 jr. vrij). Iets hoger dan u 
gewend was bij de orgelconcerten, maar gezien de 
dalende subsidietrend zijn we genoodzaakt dit te 
doen. 
4. Instrumenten: vleugel en Van Oeckelenorgel (en 
vanaf 2017 hopen we een barok orgel). 

Hieronder ziet u het overzicht van onze plannen: 

zondag 5 oktober (aanvang: 15.30 uur) 
Jubileumbijeenkomst met concert Leo Van 
Doeselaar/ Wyneke Jordans (quatre-mains ter 
gelegenheid van de restauratie van de vleugel in 
onze kerk). Leo van Doeselaar bespeelt tevens het 
Van Oeckelenorgel. 
 
vrijdag 21 november 
BEROEMDE SPEKTAKEL FILM ‘The Thief of 
Bagdad’ 
Zwijgende Filmklassieker uit 1924 - live begeleid op 
orgel - door Geert Bierling, stadsorganist van 
Rotterdam. 
 
vrijdag 20 februari 2015 
concert op twee kistorgels door Tymen Jan Bronda 
& Robert Koolstra. 
m.m.v. ensemble ‘Copper and Zink’. 
 
vrijdag 24 april 2015 
concert op de vleugel door het duo Nata Tsvereli & 
Paul Komen.  
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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: NL18INGB0002808331 / BIC: INGBNL2A 
KvK-nummer 41011792 
website: www.svlk.nl 
e-mail: info@svlk.nl 
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