De ooievaars van Niehove
TOT DE ROERENDE GOEDEREN VAN DE KERK VAN
N IEH OVE BEHOORT EEN FRAGMENT BESCHILDERD
GLAS MET EEN VOORSTELLING VAN H ET KERKGEBOUW.

OP DE VOORSTELLI NG

STEEKT U IT HET MIDDEN VAN

HET DAK VAN DE KERK EEN PAAL WAAROP EEN GROOT
OOIEVAARSNEST IS BEVESTIGD. OORSPRONKELIJK MOET
ONDERAAN HET GLAS OOK NOG HET JAARTAL 1668
HEBBEN GESTAAN. THANS WORDT HET RUITJE, DAT
ONGEVEER 1S X 25 CM MEET EN BIJ DE RESTAURATIE IN
LOOD WERD GEVAT, IN DE V ITRINE IN DE VOORMALIGE
CONSISTOR IE ONDER HET ORGEL TENTOONGESTELD.

Uit een uitgebreid archicfondcrzotk, verricht ten behoeve
v:tn de resrnur;uie van de kerk die eind t994 werd volt0oid,
blijkt dat in het derde kwan. v:an de zeventiende ecu\v eea
grote restaurarie a:ln het kc1·kgcbouw pl:.u1tsvond. Waar·
schijnlijk zijn toen de gebr:1ndsehilderdc ramen in het ge·
bou\v aangebracht, waarvan bovengenoc1nd frag1nenc een
klcin O\•erblijfscl is.
Een ooievaarsnest zoals d•t op de afbcélding op bet glas·
liagmenc is weergcg...,n, heeft ook in werkelijkheid vele
eeuwen lang het dak van de kerk van Niehove gesierd.
Over de ooievaars, die elk voorj:a:ar \Vttr in Niehove versche-neo, schreef ds. L.M. de Boer (prttlikant in Niehove van
t875 tor 188.\) in zijn publicatie •Stemmen der Natuur en
des Harten':

"Seden n1enschenheugcnis is dit nest telken face door

ooievaren bewoond gC\vccst. zoodat de fJmilie als het\vare
n1et o ns dorp vereenzelvigd is geworden en een belangrijk
deel uitmaakt van zijne geschiedenis. Wee den mensch, die
onze ooievaren beleedigdc ... "

l'oorde ooic:va•rs heeft ds. De Boer een welkomstlied
geromponecrd v:m maar liefst ach1 {I) coupletten. In de

In \'OlksvcrhaJen speelt de ooievaar t"Vcnetns \'33k een rol:
zo iou je bijvoorbeeld geen enkele voorspoed in je leven
meer hebben re verwachten, noch in je bedrijf noch in

10<lich1ing bii hei gedicht meldt hij: "."onmrccks 19 April
kon11 ttrs1het Jnannetje over. blijft dnn een paar dagen
tOC.'Vtn in en orn hec dorp. co \'Crd\vijnt dan \Veer. Drie dagen
d.d.Jrn.t komt hij u1et zijn \\•ijfje terug, en nu beginnen ze

je gezin, \v;'lnnecr jo een ooievaar zou doden. Wie in het
voorj:inr voor her eerst \Veer een ooiev~tor ziet vliegen, zal

n1ec iJ\'er het nesl, dar door de zorg VJn 11.11. Kerkvoogden

een ziutndc ooievaar ziet. heeft minder gtluk want diegene

0;tgai<n en ~reinigd is. in swt ••n bcwoonb;urheid

z.:il het hele ja:lr tr:t:tg en lusteloos zijn.

tr brengen. 1'1tnig harden strijd moet er d:an nog soms
g«trcdcn worden 1egen vreemde indringers. waarschijnlijk
rigr:n kinderen v~n een vorig jaar, die het prncluige nest

Dar de komst Y:ln de grote vogels in Nieh°"" zeer op prijs
werd gesteld, blijkt ook uit de bemoeienis van kerl'voogden

voor iich \Villen bemachcigen: \Yelke .strijd <.'Chtcr altijd n1et
de cJYCrwinning Y:tn de eerste bezitters eindigt.

~en enkele

maal ook dat ze bijna het onderspit 1nocs1en delven, \verden
ie door de

dorpsbewoners bijgestaan: van welke dan een

het hele jaar vlijrig, opgewekt en k"Vendig 2ijn. Wie echter

en nou1bclen n1ct hun onderkomen o p het d.ik van de keek.
In de vergadering van 18 december 1888 s1>reken de kerkvoogden hun o ngerustheid uit over her reit dat de ooievaars
al een :.ianral jaren niet meer op het nest boven op het dak

paJr op het dok klommen en de vreemde indringers verdre-

Y:tn de kerk waren v<rschencn. D•aron1 wordt met op rwee

ven. terwijl dr ouden in ml \'enrou\vtn op den rand van hei

na algc1ncnc stemmen. besloten on1 aan de kerkvoogdij op-

nt>t nusr hunne helpers blc--cn >IJlan. Op den morgen van

dr.acht te ~en "h« reeds in de 15ck eeuw op de kerk aon\\•ezîge ooiev11:usnest tt' laten herstellen, \Yllrin 101 1882 ttl-

dtn i8~rcn Augustus crekken ze nlel hun jongen naar het
Zuiden"· llc1 Welkomsdicd aan de ooievaars van Niehove
citeren we hier niet in zijn geh..,!. 1\vec coupletten (het
C\vet"CIC en derde) \Villen \Ve u niet onthouden, lC1neer on1dat
daar aan Niehoeve word1 gerefereerd:
Maar driewerf welkom bovenal.
Gii eiber trou"vc vrind!

Dit over land tn zeetn heen
Ons kerlcje wedervindt:

Die klep 1rend Z\\•eefi: om 'l oude nest.
Of op de dak\·or.r praalt:
En dan met snclgewiektc vlucht

U\v \Vijfje toe ons hnnh.
Ons hart gaat open :a.ls ons oog

U beiden \veer aanschou\vt.
Wanneer gij om ons dorpje %\viert
Of:aan U\V \VOning bouwl,
\\tanneer gij onze eb ken mttc
Metsr.itelijken tred:

Ofop de smalle n1oler1\v1ek
Uw v;iste schreden zet.

kenjart! ooicva3rs nes relden en rot groot genoegen van de

Nîehovers telkenjare jonge ooievaars \\1erdcn groorgebracht,
11111.nr wJarin sinds ec.nige jaren helans gecne ooievaars n1eer
hui_sdcn, In de hoop dat er nu nog eens \VCL'r exen1plaren
v:in gemeld >oon steldopers mogen worden gelokt, om op

de Niehovcr kerk hunne volgens de eischen des tijds ingerichte woning re krij~n·.
Ook wordt er srceds zorgvuldig omgrsprongen met het
fragment geschilderd zevenriende-eeuws glas waaCY:tn aan
het begin van dit •rtikel sprake is. Het fragment bevond
iich in 1892 in een venst.eraan het oos1eindc \tan de kerk.
De kcrl'voogden besluiten in hun vcrg:idering op 11 augus·

rus vn.n dnt j11ar dnt '"ter voorko1ning dn1 dé projt..-cticlcn
der veelbelovende schooljeugd, welke reeds cenige besch»
diging hebben toegebracbt aan her brandglas, welk g las een
kunstige zogen»mde brandschildering vcnoont onze kerk,

nau,vkcurig wtttgeg:C'\--"Cn met het ooicva~rsncst incluis. het
gehttl zullen \•emielen -dit glas :ic-hier ttn fraaie lijsr in de
kerk te hangen•. Van 1892 cot her begin van de restauratie
in do jaren negentig van de twintigMe eeuw heeft het glasfmgn1en1 n1cl de voors1e1Jing v;1n kt"rk n1cl ooievaarsnest,
opgc1>lakc op papier en ingclijsr in een degelijke houte n

In het gedicht worden de langbenige vogels ols zeer welkome ~zoekers begroet, die eik voorjaar als vertrouwde

Hjs1, in de kerk gehangen.
Het nest zelfwerd nog enkele malen hersteld. bijvoorbeeld

vrienden de bewoners van Niehove \Vttr korntn opzoeken.
0. zomerg.men worden in be1 gedicht door de dominee

in juli 1895, toen her van de kerk was gewaaid. Ook in dettn1bcr 1912 moest het nesc nog eens hersteld \YOrden. De

bochm'Cll ols ~luksbrcogers. lnderd•ad wordt de ooie=r vaak gozien als een vogel die grluk brengt: hij eer
•langen en daardoor zou hij als •)'TJlbool van Chrisros en

ooievaartt "':lrtn toen al dertig jn.r nici meer \"Crsdtcnen.

zijn disC'ÎJ>Cltn kunnC'n \Vorden beschou"rd 1 die duivelse

In mei 1920 hadden kerkvoogden blijkb'1or de hoop opgegeven d3t de prachàge vogels ooit Niehove nog zouden
aandoen. De enkele paal die nog over "vns van her nest

schepsels vcrniccigc. In noordelijke landen \Vordt in zijn

\\ICrd toen van hel dak gehaald. l let nest is nadien niet

regcl111atige terugkomst ook wel een pamllel met de

n1ccr hcrplanrs1.

Opstanding gezien.
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