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Jaarverslag en vooruitblik
Het Stichtingsbestuur heeft in 2008 zes keer vergaderd, op 6 februari, 26 maart, 25 juni, 28
augustus, 3 oktober en 18 november. De samenstelling van het bestuur was op het eind van het
afgelopen jaar als volgt: Elisabeth Böhmig (PR en sponsoring), Tymen Jan Bronda (secretaris),
Date Jan Jongsma (penningmeester), Victor Schmidt (voorzitter), Jan Willem Tamminga
(subsidie- en fondsenwerving) en Jan Wilzing (algemeen lid). Jan Willem Tamminga is er in de
loop van 2008 bijgekomen; hij heeft zich in het vorige nummer van het Bulletin voorgesteld.
Inmiddels is het bestuur met een zevende lid versterkt: Wim Tamminga (wel familie), zodat wij
op dit moment uit het vereiste oneven aantal leden bestaan. Het nieuwe bestuurslid is voorlopig
algemeen lid en zal zich in het komende Bulletin aan u voorstellen.
Net als in voorgaande jaren is de concertserie ‘Orgel Anders’ de belangrijkste en in ieder
geval zichtbaarste activiteit van de Stichting. Als dit nummer wordt verstuurd kunnen we
terugkijken op de vijfde serie in successie. En met grote tevredenheid. In het vorige Bulletin kon
ik al berichten dat de concerten van de tweede helft van 2008 over het algemeen goed waren
bezocht. Hoewel het concert van 27 februari jl. (orgel en sopraan met een Frans programma)
door minder liefhebbers werd bezocht dan verwacht, lieten de andere concerten hetzelfde beeld
van de eerste helft van het seizoen zien, met als uitschieter het afsluitende concert met concerti
en sonates van Händel (27 maart). Het geeft voldoening vast te stellen, dat de programmering
van deze jubileumreeks dus goed heeft uitgepakt. Ook in financieel opzicht zijn wij er goed
uitgesprongen. Dit betekent overigens niet dat er grote winsten zijn geboekt – en dat hoeft ook in
het geheel niet –, maar wel dat de balans positief is uitgevallen. Gesterkt door dit resultaat hebben
we de volgende reeks al weer opgezet. Overigens is het misschien niet overbodig er op te wijzen,
dat de concertreeksen altijd een aparte begroting hebben, waarbij het (bescheiden) vermogen van
de Stichting hoogstens als een buffer fungeert.
De zaak van het eigen vermogen houdt direct verband met de aantallen donateurs. Er
komen nog wel nieuwe donateurs bij, maar in het afgelopen jaar zijn er ons meer ontvallen. Wij
zijn een bescheiden stichting, maar het huidige aantal van 60 is toch wat aan de magere kant. Het
werven van nieuwe donateurs zal daarom voor 2009 de eerste prioriteit moeten hebben. In het
jaarverslag over 2008 is iets gemeld over een actie voor het onderhoud en herstel van de stoelen
in de Lutherzaal. Deze actie is voorlopig afgeblazen, wat mede is ingegeven door het feit dat
Exploitatiecommissie van het Lutherse gebouwencomplex in financieel opzicht niet bepaald
noodlijdend is te noemen.
‘Back to basics’ is dus het parool voor 2009 en daaronder valt ook zeker dit Bulletin. Wij
gaan rustig door met het twee keer per jaar uitbrengen van een aantrekkelijk nummer. De inhoud
van deze aflevering is in ieder geval gevarieerd. Er wordt het één en ander verteld over (en
afgebeeld uit) een uniek boek, waarin Maarten Luther ooit, met de pen in de aanslag, heeft zitten
lezen en dat nu één van topstukken is van de Groningse Universiteitsbibliotheek. Verder is er een
bijdrage van vermoedelijk de intensiefste luisteraar van de concerten: Martin Kwant. Sinds de
tweede concertserie ‘Orgel Anders’ neemt hij voor ons alle concerten op en over deze deze
ervaring heeft hij wat op schrift gesteld. In allerlei opzichten is zo de toon voor de toekomst
gezet.
Namens het bestuur,
Victor M. Schmidt
voorzitter

Registreren op de begane grond: vreemde klanken uit somber orgel
Mocht u denken ‘Waar gaat dát nou weer over?’, dan is dat een begrijpelijke reactie. Registreren:
dat doet een organist, vaak voor een klein publiek. Vreemde klanken: dat is niet ieders kopje thee.
Da’s wat veur ongedurig volk. Somber orgel: kan het nóg somberder dan een ‘gewoon’ orgel? Ik
Geef toe: je moet er wat mee hebben: die ‘Orgel Anders’ serie die nu nét zijn eerste lustrum
achter de rug heeft.
In deze bijdrage vertel ik u iets over klankervaringen met het orgel in de Lutherse kerk.
En dan gaat het niet over het registerpalet dat de met zorg uitgekozen organisten ten gehore
brengen, maar over het registreren (vastleggen) van de bijzondere concerten die er de laatste jaren
zijn uitgevoerd. Vanaf het tweede jaar dat de serie draaide heb ik voor de organisatie, en
natuurlijk voor mijzelf, de concerten op tape (en thuis op schijf) vastgelegd.
Mijn eerste kennismaking met het orgel was een paar maanden nadat de oplevering na
restauratie had plaatsgevonden. Nu had ik de kerk in het verleden wel vaker bezocht voor een
concert (zijn er kerken waar vaker concerten worden gegeven dan in deze?), maar het orgel - dat
kende ik niet. En ook als niet spelend orgelliefhebber wil je natuurlijk wel weten wat ‘stad’ nog
meer te bieden heeft dan de beroemde orgels die u en ik hier kennen. Nou, dat viel dus tegen, als
je met Schnitgerachtige klanken in je achterhoofd gaat zitten luisteren naar het monochrome
kleurenpalet aan de Haddingestraat… Met een mat gevoel van teleurstelling zocht ik de fiets weer
op. Dit was het dus?
Omdat opnemen van goede muziek en goede organisten op goede orgels al een poosje
sterk in mijn belangstelling stond (er zijn dus meer factoren dan enkel het orgel …) toog ik op
zekere dag naar de Lutherse met mijn hypergoede opnameset (als ‘schoolmeester’ en
hobbyperfectionist heb ik er lang voor moeten sparen, maar nu had ik eindelijk wat ik wilde om
het beter te kunnen doen dan je op menig winkel-cd hoort). Er zou die avond een goede organist
spelen, met uiteraard een niet alledaags programma. Ik was zeer welkom. Al bij de eerste klanken
bleek dat ik mijn oren anders had ‘hangen’ dan bij die eerste confrontatie; kwestie van
verwachtingen. ’t Viel ‘nait teeg’n zoals ’t klonk’. Thuis gekomen was het meteen: naluisteren en
… genieten! Ik geef toe: wie niks heeft met de romantiek van de 19de eeuw zal maar beperkte
waardering hebben voor het Van Oeckelenorgel.
Omdat ik al veel langer waardering kan opbrengen voor muziek uit alle stijlperioden en
me graag laat uitdagen om er goed voor te gaan zitten, viel het me niet moeilijk om de ‘Orgel
Anders’ serie vaker te bezoeken. De waardering voor de prachtige klanken die meerdere registers,
inzonderheid de strijkers, ten toon spreiden, is alleen maar toegenomen. Mijn ‘overgave’ was niet
voor niks geweest! Na verloop van tijd wist ik het zeker: dít orgel in déze kerk heeft een heerlijk
‘eigen’ geluid. En dat in een akoestiek van ruim gemiddelde kwaliteit als het orgelklanken betreft.
(Voor meer kamermuzikale klanken heeft de akoestiek m.i. nog meer te bieden.) Hoe minder
publiek, hoe mooier (tja …).
Voor mij als opnameman werd het al snel een uitdaging om de klanken van het orgel op
meerdere posities, en met wat variatie in de microfoonopstelling, op (DAT-)tape vast te leggen.
Ik boekte al snel winst. Over hoe het orgel op cd moet klinken kun je lang filosoferen, maar dat
subjectiviteit – naast het hebben van zeer hoogwaardige apparatuur een rol speelt – kunt u zich
voorstellen. Ik ben zelf echter niet meer de enige die zegt: ‘Het orgel klinkt op de cd nog mooier
dan in de kerk’.
Natuurlijk moet u dit op een bepaalde manier opvatten, maar de combinatie van 19de
eeuwse klankhomogeniteit met de transparantie die ik in de opname bereik is (in ieder geval voor
mij) een lust voor het oor. Telkens geniet ik weer van de fundamentele laagweergave waartegen
strijkers en meerdere fluiten / prestanten zo prachtig afsteken. Het hoeft niet altijd ‘tutti’ te zijn
… integendeel!

Ik ben nog lang niet uitgeluisterd naar het orgel, maar ook nog niet naar de serie ‘Orgel Anders’.
De diversiteit is uitermate boeiend. Persoonlijke favorieten in de laatste (voor mij) vier jaar? Ja,
die heb ik ook, zonder aan de andere concerten iets af te doen. In willekeurige volgorde waren dit
voor mij de ‘mooiere’ concerten, ook in combinatie met de opname, als ik er op let hoe vaak ik er
weer opnieuw naar luister. (Over betere en minder goede concerten doe ik als niet-musicus geen
uitspraak.):
1. Tymen Jan Bronda, ‘Orgel & zijn verleden. Werken van de voormalige organisten van de
Lutherse kerk Groningen’ (24 maart 2006)
2. Tymen Jan Bronda & Sietse-Jan Weijenberg, ‘Orgel & cello’ (31 augustus 2007)
3. Natascha Reich & Maaike de Wind: ‘Gesänge der Mechtild von Magdeburg’ (23
november 2007).
En daarbij betrap ik mezelf erop dat het hier om minder bekende muziek c.q.
instrumentcombinaties gaat. Want ook de meer bekende muziek – Händel (het laatste lustrumconcert van 27 maart jl.), César Franck en Max Reger (concert Mattijs de Vreugd, 26 janauri
2007) en een (toch onbekende) heerlijk theatrale sonate van M.H.van ’t Kruis (concert Jan
Jongepier, 24 november 2006) mochten er zijn. Ja, en van Bert van den Brink (26 september
2008) heb ik naast de muziek ook op heel andere wijze genoten: wat een gevoel en spontaniteit.
Nog even, en ik heb straks alles opgesomd …
Martin Kwant

Luther versus Erasmus in Groningen
In één van de glasramen uit 1946 in de Lutherse kerk is Desiderius Erasmus (1466-1536)
afgebeeld. Dat was een bewuste keuze van de toenmalige predikant, ds. C.J. Munter. Voor hem
was Erasmus een voorbeeld van een ondogmatische, bijbels-humanistische gezindheid. Als we
echter kijken naar de verhouding tussen de humanist uit Rotterdam en de reformator uit
Wittenberg, dan is een portret van Erasmus in een Lutherse kerk zeker geen
vanzelfsprekendheid. In 1519 heeft Luther nog wel een poging gedaan Erasmus in het kamp van
de Reformatie te lokken, maar deze hield de boot af en probeerde zo lang mogelijk neutraal te
blijven. Langzamerhand werd de druk op Erasmus steeds groter om een standpunt ten opzichte
van Luther in te nemen. Met de publicatie van zijn boek over de vrije wil in 1524 werd de breuk
tussen de twee een feit - een breuk die zich met de jaren zou verbreden tot een onoverbrugbare
kloof van wederzijds onbegrip en ergernis.
Het is niet algemeen bekend dat er uitgerekend in Groningen een document wordt
bewaard, waarin men Luthers ergernis over Erasmus op de voet kan volgen. In de
Universiteitsbibliotheek ligt nl. een exemplaar van Erasmus’ uitgave van het Nieuwe Testament
dat in het bezit Luther is geweest. In vele aantekeningen maakt hij van zijn hart geen moordkuil
(of misschien juist wel, zouden sommigen zeggen...). Over dit bijzondere boek, in de wandeling
de ‘Lutherbijbel’ genoemd, deelt drs. Gerda Huisman, conservator handschriften en oude
drukken van de Groningse UB, het een en ander mee.
De redactie

‘Het behoorde tot mijn taak aan belangstellende bezoekers, meest buitenlanders, het exemplaar
van het Nieuwe Testament van Erasmus te tonen, dat Luther als handexemplaar gebruikt had.
Dat bleek uit de drastische opmerkingen die hij met stijgende verontwaardiging in de marges
gekrabbeld had, culminerend in de uitbarsting: “Du bist ein Bube!”. Blijkens de inktvlek op de
tegenoverliggende bladzijde had de driftkop daarna het boek met kracht dichtgeslagen’. Dit
schreef Herman de la Fontaine Verwey die, voordat hij in 1940 werd benoemd tot bibliothecaris
van de Amsterdams Universiteitsbibliotheek, conservator van de Universiteitsbibliotheek van
Groningen was.1 In zijn talrijke publicaties verwerkte hij vele anecdotes uit zijn Groningse tijd,
zoals die over de zogenaamde Lutherbijbel.
De Lutherbijbel, een fors boek in een blindgestempelde band, wordt zo genoemd omdat
hij ooit eigendom was van Maarten Luther, die er inderdaad heel actief in heeft gelezen, zelfs met
de pen in de aanslag om aantekeningen in het Latijn, Duits en Grieks te maken. Daarin gaat hij in
discussie met Erasmus, waarbij hij hem vaak uitscheldt. Een kleine greep uit de sappige oneliners: ‘du bist nicht from’, ‘du bist nicht gut’, ‘Vide hostem Dei’ (Wat een vijand van God),
‘Lache dich nicht zu tod’, ‘Das dich Gott straffe, Satan’. Maar soms geeft Luther Erasmus ook
gelijk; ‘recte’ (juist) schrijft hij dan in de kantlijn. Het hoeft geen betoog dat bladeren in dit boek
voor velen een ‘historische sensatie’ is.

Enkele aantekeningen van Luther bij Erasmus’ commentaar op de Brief aan aan de Efeziërs.
Van boven naar beneden:
‘Rides?’ (‘Lach je?’); ‘Las dir ia nichts gefallen’; ‘Ride, quaeso’ (‘Lach, vraag ik’); ‘Ride’ (‘Lach’); ‘Nihil’
(‘Niets’).

Eigenlijk is de Lutherbijbel een Erasmusbijbel, want het gaat om een uitgave van de
bijbelvertaling door Erasmus. Deze bevat het Nieuwe Testament in het Grieks, de Latijnse
vertaling van Erasmus en de Vulgaat (de Latijnse vertaling van de kerkvader Hiëronymus),
gevolgd door Annotationes (‘Aantekeningen’) van Erasmus. De eerste editie van Erasmus’ Griekse
editie werd in 1516 door Johann Froben te Bazel uitgegeven, toen nog onder de titel Novum
Instrumentum. Het was de eerste Griekse bijbeluitgave ooit, waarvan in 1519, 1522 en 1524
volgende versies uitkwamen. De tweede uitgave is door Luther gebruikt als bron voor zijn eigen
bijbelvertaling in het Duits.

De Groningse Lutherbijbel is een exemplaar van de vierde druk, uit 1527. De geschiedenis van
het boek is grotendeels te volgen aan de hand van aantekeningen van de verschillende eigenaars.
Luthers zoons schonken het in 1550 aan hun studiegenoot in Wittenberg, Unico Manninga. Deze
Oost-Friese edelman, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de reformatorische beweging in
zijn geboortestreek, gaf het boek door aan Christophorus van Ewsum (1523-1583). Deze schonk
het in 1555 aan Regnerus Praedinus (1505-1559), de rector van de St. Maartensschool te
Groningen, die op zijn beurt talrijke uitvoerige aantekeningen in het boek maakte, allemaal in
rode inkt. Na Praedinius’ dood is het boek meer dan een eeuw uit het zicht, totdat het in 1666 in
bezit blijkt te zijn van Salomon van Til (1643-1713), predikant in Huisduinen bij Den Helder en
later hoogleraar in Leiden. Na zijn dood ging het naar de uit Groningen afkomstige Leidse
predikant Albertus Alberthoma, die het boek op 10 augustus 1724 aan de Groningse
Universiteitsbibliotheek ten geschenke gaf.
Vanwege de vele aantekeningen hoort het boek tot de ‘libri annotati’ en is daarom in de
Groningse UB onder de handschriften opgenomen. Een van de bekendste annoties staat op het
dekblad voorin: ‘Pestis ero vive(n)s moriens ero mors tua papa’ (Tijdens mijn leven zal ik je een
pest zijn, stervend zal ik je dood zijn, paus). Deze tekst, ontleend aan Hosea 13,14 en door
Luther vanaf 1521 regelmatig gebruikt, is vrijwel zeker niet door hemzelf in deze bijbel
geschreven. Het citaat komt op verscheidene plaatsen voor, ook als inscriptie. Als zodanig vindt
men het al op een portretpenning van Luther uit 1547, een jaar na diens dood.2

‘Tijdens mijn leven zal ik je een pest zijn, stervend zal ik je dood zijn, paus. Dr Martinus Lutherus’
(‘Pestis ero vive(n)s moriens ero mors tua papa. D(octor) M(artinus) Luth(erus)’).

In 1983 werd een tentoonstelling aan de Lutherbijbel gewijd; het daarbij verschenen boekje van
de toenmalige onderbibliothecaris Jelle Kingma bevat een uitvoerige beschrijving van het boek.3
Luthers aantekeningen zijn opgenomen in de uitgave van zijn volledige werken,4 zodat het
kostbare boek voor onderzoeksdoeleinden eigenlijk niet meer uit de kluis hoeft te worden
gehaald. Het gebeurt nog steeds wel eens dat een, meestal buitenlandse, bezoeker vraagt om het
in te zien. Het aardigst ingeklede verzoek dat ik daarvoor kreeg kwam van een Engelsman die
onaangekondigd de UB bezocht en vertelde dat hij dominee was in Crediton, de geboorteplaats
van Bonifatius, en dat hij nu vakantie hield in Dokkum. Natuurlijk heeft hij de Lutherbijbel ter
inzage gekregen.
Gerda C. Huisman
1. H. de la Fontaine Verwey, De verdwenen antiquaar en andere herinneringen van een bibliothecaris, Amsterdam
1993, p. 32.
2. Kunst der Reformationszeit, Berlijn 1983, p. 331, nr. E 38.11.
3. J. Kingma, De Groningse Luther-Bijbel, Groningen 1983.
4. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, deel 60, Weimar 1980, pp. 192-228.

Het titelblad van de ‘Lutherbijbel’, de becommentarieerde Bijbeluitgave van Erasmus uit het bezit van
Maarten Luther.
Onder de plaats en het jaar van uitgave (Bazel, 1527) schreef vermoedelijk Luther zelf een scherp oordeel
over het commentaar van Erasmus, eerst in het Grieks, dan in het Latijn: ‘Vaak boet het gehele volk voor
het kwaad van een slecht man’ (‘Saepe mali malefacta viri populus luit omnis’).
In de Latijnse inscriptie eronder neemt een latere eigenaar van het boek, Regnerus Praedinius, het weer
voor Erasmus op: ‘Daarentegen wordt velen heel groot nut verschaft door de geleerdheid en het
wetenschappelijk werk zoals Erasmus die had en verrichtte’ (‘Contra vero ex istiusmodi eruditione et
opere studiorum, atque in Erasmo fuerunt, summa utilitas permultis comparatur’).

De Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het
instandhouden 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 19a
9711 KB GRONINGEN
Postbank 2808331 Groningen
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl
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Voorpagina:
bij de voorpagina een afbeelding van de herstelde panelen in de Lutherzaal die door waterschade
waren aangetast. E.e.a. is zeer kunstig verricht door de Fa. Boer uit Wildervank.
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