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Voorwoord
Geachte vrienden van de Lutherse kerk,
Nu dit jaar 2012 ten einde loopt, ontvangt u op de valreep ons tweede vriendenbulletin. Het is wat
bescheidener van omvang dan het vorige, maar informeert u naar ik hoop toch voldoende over het reilen
en zeilen van onze stichting. Het bestuur ontplooide ook in het aflopende jaar uiteenlopende activiteiten.
Het vergaderde zes maal en was als organisator van de concertserie Orgel Anders steeds
vertegenwoordigd in het overleg met organisatoren van andere stedelijke orgelseries. Ook werkten leden
van het bestuur mee aan de openstelling van het gebouw op Open Monumentendag en poetsten ze mee
op voorafgaande schoonmaakdagen.
We beloofden in het vorige bulletin u op de hoogte te houden van vorderingen in het overleg met de
stedelijke orgelcommissies. Helaas is daarover vooralsnog weinig positiefs te melden. Aanvankelijk was er
de hoop dat na de heringebruikneming van het fameuze orgel van de Der Aa-kerk met een aansprekend
gezamenlijk programma het imago van Groningen als orgelstad zou kunnen worden opgepoetst. Het
festival bij de inwijding enthousiasmeerde daartoe en smaakte naar meer. We hopen nog steeds op een
positief resultaat. Aan ons zal het niet liggen.
Met onze eigen concertserie beleefden we intussen in de Lutherse kerk vijf fraaie concerten, alle met een
heel eigen karakter. In het concert van februari bracht de Zwitserse organist Guy Bovet zijn publiek terug
naar de vroege negentiende eeuw om daar enkele uren in het gezelschap van Liszt en zijn literaire vrienden
te vertoeven. Organist Johan Beeftink musiceerde de maand daarop in onze serie met het getalenteerde
jonge Amsterdam Ensemble. Eveneens jong waren de concerterenden in september toen organist Jochem
Schuurman en gitarist Luca Brembila met een tiental studenten van het Prins Claus-conservatorium een
zeer eigentijds programma brachten. Het daarop volgende concert in oktober was daarentegen opgedragen
aan de eerder dit jaar overleden eminence grise van de oude muziek, Gustav Leonhardt. Diens leerling en
opvolger aan het Sweelinck-conservatorium, Bob van Asperen vertolkte enkele van Leonhardts geliefde
werken en vergastte het publiek op enkele persoonlijke herinneringen. Aansluitend werd in de Lutherzaal
Die Chronik der Anna Magdalena Bach vertoond met Leonhardt in de rol van Bach en Van Asperen als
diens neef. Voor dit concert werkten wij als vrienden samen met Musica Antiqua Nova. Ook in een
samenwerkingsverband, maar nu met Dante Alighieri Groningen, vond het concert met Liuwe Tamminga
plaats. Oude en 19de-eeuwse Italiaanse muziek vertolkte de Fries uit Bologna terwijl Elena Masuri
Italiaanse poëzie ten gehore bracht. De meeste van deze concerten werden bovengemiddeld bezocht.
In het afgelopen jaar namen we afscheid van bestuurslid Jan Wilzing. Hij was een van onze langstzittende
bestuursleden. Zonder enige ophef deed hij nu hier dan daar wat gedaan moest worden en gaf op
bescheiden maar waardevolle wijze zijn oordeel. Wij bedanken hem daarvoor. Wij betreuren het dat hij om
gezondheidsredenen zijn bestuurswerk heeft moeten beëindigen. Dat wij in de persoon van Ite Wierenga
al een nieuw bestuurslid mochten begroeten doet ons daarentegen veel genoegen. In dit bulletin stelt hij
zich aan u voor. Voorts treft u in dit bulletin van de hand van onze penningmeester een verslag van onze
financiële situatie. Oud-voorzitter Victor Schmidt vertelt het een en ander over ontwerptekeningen van
het Lutherroosraam.
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We hopen dat we ook in de toekomst op uw belangstelling en steun mogen blijven rekenen, zodat we als
vriendenstichting kunnen voortgaan onze bijdrage te leveren aan de instandhouding van het fraaie
gebouwencomplex aan de Haddingestraat.
Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig 2013,
Rienk Bijma
voorzitter
Groningen, december 2012.

Even voorstellen
In het bestuur van de Lutherse vrienden hebben al zitting een stel heel slimme mensen. Ze hebben voor
bestuursklussen bijzondere gaven zoals organisatietalent, ideeënrijkdom en - een gegeven waarzonder
tegenwoordig niets meer te verwezenlijken valt, zo lijkt het wel- een groot netwerk. Dit bestuur had nog
een vacature voor een toegevoegd lid dat geen uitgesproken gaven behoeft te tonen, en ik ben bijzonder
trots dat de keuze op mij gevallen is.
Ik bezocht al dikwijls zowel zondagse kerkdiensten als ook concerten in de Lutherse kerk, en vermoedelijk
heeft Tymen Jan Bronda een goed geheugen voor gezichten. Hij stelde namelijk begin dit jaar voor dat ik
ook maar eens wat werk moest doen. Ik had al eens wat vertaald voor een cantatedienst, en ook mocht ik
eens meezingen in wat cantates uit het Weihnachts Oratorium dat Bronda uitvoerde in Groningen en
Leeuwarden. Maar nu, zo zei hij, moesten er ook maar eens wat minder glanzende rollen vervuld worden.
Zo mag ik nu wel koffie schenken, vergaderingen bijwonen en voorkomende werkzaamheden vervullen.
Mijn achtergrond is niet bepaald Luthers, maar wel groeide ik op met de Lutherse koralen zoals getoonzet
door de vele grote Noord-Duitse meesters; ik diende ze voor mijn orgellessen te studeren op het Ahrend
en Brunzema orgel van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Helpman. Nog steeds wanneer ik in
Duitsland op de zondag in kerken te gast ben, ontroeren me de melodieën en teksten die de grote meester,
J. S. Bach, zelf gezongen en gespeeld heeft.
Ik groeide op in Groningen, waar ik aan de RUG Engels heb gestudeerd. Behoudens een korte tijd in het
buitenland heb ik ook steeds in Groningen gewoond. Mijn werk bestond uit onderwijs op een school voor
MBO, vertaalopdrachten, examineren voor landelijke taalscholen en les aan privé leerlingen. In 2011 ging
ik met pensioen en liet ik het werk op de MBO school vallen. Ook nam ik afscheid van het bestuur van de
Vrienden van de Martinikerk. Daarvoor in de plaats kwamen nog wat meer muzikale taakjes, zoals
begeleiding van kerkdiensten, af en toe van een soliste, en ook het werken met een cantorij, de cantorij
van de Remonstrantse gemeente in Groningen. Tenslotte heb ik ook meegewerkt aan de totstandkoming
van het nieuwe liedboek dat in mei 2013 het licht zal zien: de presentatie zal plaatsvinden in
Monnickendam.
Met plezier zal ik proberen het werk van het bestuur wat te verlichten.
Ite Wierenga
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Financieel jaarverslag seizoen 2011/2012
Het seizoen 2011/2012 kenmerkt zich door een goede balans in inkomsten en uitgaven. Het batig saldo is
over gemaakt aan de Exploitatie Stichting van de Lutherse Kerk. Want uiteindelijk is dat het doel van ons
als Vrienden: het promoten en zo mogelijk financieel ondersteunen van de Lutherse kerkgebouwen. Als
kleine attentie hebben we in het najaar van 2011 een tafelkleed overhandigd voor de tafel in de Lutherzaal.
In vergelijking met het vorige seizoen is de post Debiteuren met ruim € 3400,- gestegen. Reden hiervan is
dat we nog eens grondig de financiële toezeggingen van fondsen en subsidieverstrekkers hebben
nagelopen en geconstateerd dat we nog bedragen tegoed hadden die wel zijn toegezegd, maar nog niet
waren ontvangen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande overzichten, dan kunt u uiteraard contact met
me opnemen (w.tamminga@hetnet.nl).
Met vriendelijke groet,
Wim Tamminga
Penningmeester
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Vier ontwerpen voor het ronde venster
In het bulletin van 2007 is het nodige verteld over de restauratie (lees: reconstructie) van het ronde venster
met de Lutherroos aan de oostzijde van de Lutherse kerk. De historische context van het oorspronkelijke
raam is voldoende bekend. In de alle literatuur over de geschiedenis van de Lutherse kerk wordt vermeld

dat het raam tijdens een feestelijke kerkdienst op 1 november 1920, geleid door ds. A.C. Schade van
Westrum, officieel in gebruik is genomen.*
Er bestond in die tijd het streven om alle ramen in de kerk van gebrandschilderd glas te voorzien. De
reeks werd geopend met de twee ramen aan weerszijden van de preekstoel. Zij zijn uitgevoerd ter
gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Reformatie in 1917. Op het raam links verkondigt Jezus één
van de zaligsprekingen aan zijn discipelen: ‘Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien’ (Mattheus 5,
8). Op het andere raam is afgebeeld hoe Luther zich op de Rijksdag van Worms in 1521 zich voor zijn
opvattingen moest verantwoorden. Pas in 1946, bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het
kerkgebouw, zijn de drie ramen met de verbeeldingen van het Geloof, de Liefde en de Hoop geplaatst.
Van de drie ramen uit 1946 is bekend dat zij zijn gemaakt naar ontwerp van H.N.G. ten Hoopen door de
firma Koster in de stad. De twee ramen ertegenover zijn gesigneerd door het atelier van Koelewijn en Van
der Ent in Amsterdam. Wie de ontwerper is geweest, is nog steeds onbekend. Van het ronde raam is zelfs
niet bekend waar het is uitgevoerd – althans, in de literatuur wordt er niets over gezegd. Vier kleine
ontwerpen in het archief van de Lutherse gemeente geven een belangrijke aanwijzing.

5

Twee van de ontwerpen zijn gesigneerd door Koelewijn en Van der Ent, Amsterdam, en een derde is
alleen gemonogrammeerd KE. Hoewel het vierde ontwerp niet is ondertekend, zal ook deze tekening uit
hetzelfde atelier komen. Dan ligt het vervolgens voor de hand te veronderstellen, dat ook het
geplaatste raam door dit atelier is gemaakt. Dit scenario heeft niets verrassends: men heeft zich dus weer
tot hetzelfde atelier gewend dat in 1917 de eerste twee gebrandschilderde ramen had uitgevoerd.

Kennelijk hebben Koelewijn en Van der Ent vijf ontwerpen gemaakt, waaruit de verantwoordelijke
commissie kon kiezen. De vier kleine tekeningen zijn de verworpen ontwerpen en dat zal ook de reden
zijn waarom juist zij in bewaard zijn gebleven. Het geselecteerde ontwerp is vermoedelijk teruggegaan naar
Amsterdam, om daar te worden omgezet in werktekeningen op ware grootte.
Eén van de verworpen ontwerpen wijkt duidelijk af: het toont niet de Lutherroos maar het alziende oog
van God in een gelijkzijdige driehoek als symbool voor de Drieëenheid, omgeven door stralen. In de 18de
en 19de eeuw genoot dit zinnebeeld een grote populariteit bij zowel katholieken als protestanten; ook de
vrijmetselaars hebben het vol enthousiasme geadopteerd. Het oog is daarmee de
absolute tegenhanger van de Lutherroos: dat symbool is immers niet algemeen religieus, maar Luthers bij
uitstek. Misschien hebben Koelewijn en Van der Ent het alziend oog alleen maar als optie aangeboden,
om de commissie duidelijk te laten aangeven wat zij niet wilde.
Wat opvalt aan het gerealiseerde ontwerp is dat het centrale motief van de roos extra wordt benadrukt
door een krans van zes halve cirkels en een van zes spitsbogen, afgezet tegen een lichte ondergrond. De
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zes ‘spaken’ rondom benadrukken eveneens het midden en verbinden het tegelijkertijd met de decoratieve
rand. In de andere ontwerpen is de roos minder prominent en wordt de aandacht

bovendien weggetrokken naar allerlei decoratieve motieven in de ruimte rondom. Het uitgevoerde
ontwerp is misschien niet het modernst, maar wel het duidelijkst. En hoe dan ook Luthers.
Victor M. Schmidt

*. W.J. Manssen, Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche Gemeente de Groningen, Groningen 1924, pp. 174-175; J.J. Jans,
Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen, Groningen 1982, pp. 65-66; G.J. van den Berg,
Luthers zijn en doen in Groningen, Den Haag 2004; p. 80; Johan Jeltema, ‘De ramen van de lutherse kerk te Groningen’,
Groninger kerken 25 (2008), pp. 71-76.

Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het
instandhouden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen.
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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
Postbank 2808331
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl
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