Sible de Blaauw

De klok uan Segebodus uit Wittewie rum

Bloem hof in Slochteren
DE VERMAARDE ABDIJ VAN W1nEWIERUM IS Al EEUWEN·
LANG - VRIJWEL SPOORLOOS - VERDWENEN. MAAR
HAAR GELUID IS 9,5 KM VEROEROP NOG DAGELIJKS
HOORBAAR. IN OE ROBUUSTE ZADELDAKTOREN VAN
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SLOCHTEREN HANGT EEN LUIDKLOK DIE UIT HET
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GERESTAUREERDE KLOK I S DAARMEE EEN UNIEK

o(f) ==

OVERBLIJFSEL VAN DE VERDWENEN GRONINGER
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K LOOSTERWERELD. ZIJ GETUIGT BOVENDIEN VAN EEN
HOOGONTWI KKELDE KLOKKENCULTUUR IN DE OUDE
FRIESE LANDEN TIJDENS DE LATE M IDDELEEUWEN.

De klok en haar gieter
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De Slochtcr luidklok is 1nct een dian1etervan l26 cm en
een gc\\1icbt 1300 kilo één van de grootste klokken van vóór
1400 die in de provincie be,v:1ard zijn. 1 \>Velliclu g3:tt her
hierom de oudste klok in de regio met een geperfectio-

neerd 'gotisch' profiel.' Een nu s1crk versleten opschrif1 in
1 Dt Sfo<hrtr luidklok 10 mt1 van du JOClr bij 1tru,qkrtr von ttn
rtstaurotit 1n Zuid-Duitsland

hoofdletters op de nank noernt in ro1ncf nsc cijfers het jaartal .1373. Tussen de si1npeJe sierranden op de schouder \'311
de klok is een inscriptie In tén reksrband van geboetseerde
leners :'l:Hlgebracht. Oe lichte rr.1cruur in het lettCrt)'i)e
kondigt de opkomstvon het gotische schrift aan. Simpele
drielijnige sicrringcn ntarkeren het randschrifr en de
onderr:utd. De forse, zes:1rmige kroon is gedecoreerd met
vlechtwerk. De klok heeft slechts éèn figurale versiering,
n1idden opdc flank: een hoofd opeen schaal. Het gaar om
een zeer sche111:1tische, gegrn:\•e,crde 1ijnrekening.
De inscriptie luidt aldus:
+IN HOnoRE SancteCUNARtS &rnctt MARJE Sancti
loHann lS Sancti VITI AC OMnlum SanCtORUm Per MAnus
(ZJEGttEBOOI FUS1\ SUm +FRATER TOMAS DE FLORJDO

ORTO ABMS FECIT HOC FIER! VAS
+Ter ere van de heilige Cunera, de heilige Maria, de heilige
Johannes, de heilige Vîtus en alle heiligen ben ik gegoten
door de hand van Segebodus + Srocdcr1'omas, abt v3n
Bloem hof. heef! deze klok doen vcrv:iardigcn.
In de eerste zin is de klok zelfaan het 'voord. volgens
een oude traditie in klokinst:hrifu:n. Een reeks v~n heiligen
en de gieter \\'Orden met nan1c genoc1nd. De t\veede zin

vermeldt de opdrachtgever en duid1 de klok aan met het
litcrnire \\'Oord 1.10$ (leuerlijk: v.1:tt\VCrk). L:uijnsc inscriprits
zijn in de veertiende CCU\V nog vrij\vcl de nornt, hoe\vel dan
ook in de Friese landen al Nederlandstalige opschriften
voorko1nen.
De afbeelding v.tn een mannenhoofd op ecu schaal, die
bestaat uit een brede kont op een smallere voet. \vijst ondubbelzinnig op hel ev:tngelie\•erhaal v:1n de onthoofding
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Voor ;inde re klokken in de provincie Crooingen \vordl \'en~
:zen naar: A. R.olS en I~ . de Olde 2005, Sa mrnichmatl 9hij hoor!
drn htldrrtn clod:tns-Ja,h: rtn 1nutnransa11t ~-an luid· tn S,(J(dklokktn
in dt prottincu Gronm.gtn. Groningen 2005. Vergelijk, \'OOr een
doorsnede bo\'Cn 1 n1: Stedum 1300, Eenrum 1390, Loppcrsunt
1397.
ObscrvJ11cs over de 3fgevbk1c en iers \ erhoogde kop V<ID deze
klok in vergelijking rntt de oudere: A. Po'lthuis. 'Groninger
Torenklokken'. P'ublicouu Surhring Oiidt Gron1n.gtr Ktrktn 3 nr. 17
(1977). pp. 119•150, en nr. 19 (1978), pp. 175·2u (hier 136·137).
De vastgescelde slagtoon v.adl!'~n tussen dhr en tt.

2 Etn drel van het randschrift

1

van loh•nncs de Doper (o.a. M•rcu• 6: 2s·28). D33rmcc
krijgt ten van de heiligen- maar niet de cers1gC'noen1deuit de inscriprie ee11 bijzondere nadruk. !!en 1-ergelijkbare
nfbcelding 1:. te vinden op de be\v;1nrde klok van gieter
l lcrmanus in Groregosre bij teer. uh 13s2.3 Deze rekening
is fijner en gede1Jilleerderdan die vJn Scgcbodus en is

een O\'trvl0tde voorzien V'3n her opsehrltt s. rohannts. Het
inkr.J\~tn \'Jn een liintekeningindc n1Jntel van degictmal
is een dceorariercehniek 1·an klokken die 1-ooral in Noord·
en M1dden·Du11sl>nd. totomstrttks tsoo. 1oorkom1.~
Ik gieter n~mt zich in het inschrift bij name. Dat is
gecnszini. uitzonderlijk. maar ook alleltibeh.11\'t een st:ind;omlgebruik. Gelukkig is Segcbodus onk bekend uit
.mdere inscripties. De klok 1r.1n Esklum bij teer uit t377
h.ad deiclfde signotuur in hei iuschrlh al• Slochreren. De
.1C'tierJdiu~

vJ.n Segcbodus screkte zich echter \'trder naar

her oo~ten tn n3ar het \\Utcn uit. Voor het Oldenburgse
LOningcn goot hii in 1361 ttn klok en hrt \\'e~tcrl;au\\·trse
Ferwerd luidt nog >tccds zijn klok Uli t 383 5
Enkele nret·g«igneerdeklokk<n worden op ui1<rlijke
kcnn1crkcn aan Segcbodus tocgcschrc''cn. In principe is
dn1 n1ogc.+lijk, 01ndat \Ve erv;1n uit kunnen gJJn da1 de gieter nlc1 vri1elijk kon beslissen over de expliciete vermelding
VJn zijn n:lam op de klok. n1anrd.1l de keuze voor het teksten bceldprogr.unma prim.air in h.andcn l.ag v.1n de opdrJchrgever. AdolfP:uhuis herkend< rn de 20onieme klok
vJn Hellum (1396) hetzelfde profiel. dez<lfd.-ierringen en
6
kroom·u,iering JIS in Slochrcrcn. OmdJt r:rndschrffl en
0.ank\·cn.icring in srijl en techniek nogJI \'Ct\chillen. zijn
die O\'C"rcenko1nstcn niet voldoende \'Oor een torschrijving,
"·cl voor plnatsing in eenzelfde gictcrsrradh ic. Son1s i~
ook een gt.•Iijkluidend inschrift :in nlelding voor een coc·
sdirijving aJn dezelfde gieter. ma.ir dit .irgumem is zwilk,
ornd;at juist de inscriptie niet de 2.1;1k v~1n de gieter \Yas.
Zo heeft de klok v~b 1379 ull Hol1g:hte b11 Weener d<z<lfde
ins<rrpu• als die t< löningen. beh•lvo d< gieter.naam?
~door her tot"Val nn de O\'"CrlC\·tring nog idenrifttr·
bare klokken ionen Seg<bodus als ren 1·aknun die tith d<
\•ruch1cn Vln ;arenJ:ing experin1cntcrcn n1ct ren optima3J
klokkenprofiel h«ft eigen sema:rkt. Zijn n.iam is een
vJriant v.111 Sigebod, die v.1nafde Karollngrsehc iijd niet
zcldia:un \Vas, m33r zijn \Yerkgcbicd plaatst heJn duidelijk
in de Fric&c regio. Bovendien passen de ~11nbitic en profes·
!.ion;alitcit van tijn producten in de 0111\vikkcling van de
Fric'c klokgietkuns1 in de o,·ecdc hclh \•Jn de \>ttniende
ttu"·· 1Ict \'c>Orlopige hoogtepunt d.a.:an·;an in g1cl'\\'"Crk en

l Hoofd oen Johann" dr Doprr: 9t9ravmdt hJnttktmn.q op dt Slo<hltr klok
kl.mk Is de grote klok van Loppersum uit 1397, hei enige
nog bekende werk v:rn de giet<r Alberaus. 1let opschrifr
zog1 dat de klok is gegoten ter <re v.111 d• apostelen Petrus
<n P•ulus (d< porroonheiligen v;an d< proosdijkork '""""
onder ook \Vutcwicrum en Slochrercn rt~)()rtccrdcn) en
de n<1a1n i\1.Jr1a dralgt. De figurale versiering bcstJ-ar uir
een rclièfvan de eenite kerkpatroon Pctru~.

Heiligencultus in Wittewierum
De 1wccdc genoemde persooa in de i11•crip1ie op de Sloeh·
rer klok is dc opdrachrgevcr: abr T(h)om.1< v:m Bloemhof.
DJnkzi1 recente orchcefrondstcn i> nu zeker dat de klok m
r8a.9 v~1nuir \Vitte\\'Îerum naar Slochteren i~ gekomen en
dus in lJ7J Î\ gcguten \'OOT de \·erd,,·cncn premon~tr.ucn.zcr
kloo<t~rkcrk vln Winewierun1.8 De •ht worJt genoomd
mei de 'obere kloos1crlijke aansprttk1itelfro1tr / brot'dcr,
en n1e1 met hei dcft igcdommui /heer. dat onder de norbcr·
tijncn on1s1rcden \Vas. O\•erThon1.1~ i~ verder nllcen bekend
d.11 hij in 1374 optrad als visiratorv.111 het bl!\do1n A\ünstcr.9
De opsom111ing van de heiligen in de insrripti~ n1oer dus
betrekking hebben op de abdij v.m Wiucwicrum. De op·
son1n11ng \vijst \'Ooruil naar een gc,\·oonrc on1 ~n O\'Crd33d
aan hc1ligcnn;amen in klokken inschriften op re nem~.•o
M<t n•me h<1 'cn a.malle heiligen' geeft u11drukkingaan
de-wJJr>eh11nlijk C\'CD magische ah relig1euz•- bchoofte
orn de hele ge1nccnschap der heiligen in ren k1ok a.an te
!!preken.
Oc 1nces1 voorspelbare n:tj.nl is die \1,tn 1\1:.ria, die op
klokken zo algcn1ecn is dat er geen bijzondere betekenis
.ran hoeft t<w<>rdcn gehecht. De kloosterlingen 1r.1n Bloem·
bof zullen de n•am van de Moeder Gods ochrorukor in
\"<rband hebb<n gebracht met de bcs•hermheilig< van de
Jbdij. Vele premonstr.1u:nze:rkloosters \\Jrcn opgedragen

1\. R.auchhdd, 'CIOC'kcnkundtt Oi;1j nt'!il.1nd1i'. Up1111hboombla11lf 1~ (1928·1929), 1•206. 78"81.
4 K. llOhner. Dit m111tlahnhchtnGletil:tnt1ttun.~rn, Rcrtin 1968.

" A. Riluchhcld. ·Oc:r Ofockcngic6cr Scghcbodu~ und die EJ.clurneir Glockc v, J, 1177', Upstalb®m.$blaun 10·11 (1921•19>.3), pp. 45·47;
A. R.Juchhcld. 'Cilockcnkunde Oldcnburg:''. Oldrnburs,tr Johrbuch 29 (191~l. µp. ~-184, 152 en 1s5 (l.önlngc.•11 nu verloren>.
6 l'Jlhu1~. 'Groninger Torenklokken', p. IJ7 tter "'t'rgeli1king in ttn Jndcrt 1nJkelii: Ecnrun1 1390. vlakkfrc kop. iwJarder profiel).
7 RJu<hhrld, 'Glo<kenkund< Oldenburgs', pp. rss-156.
a l1ot\'OOr ttn .1Dll)'St' r.ao ht't vcrdWC'ftCn kcrkgc'bouw en J.ijn inritht1ng de b1;drJ~n Y.1U luslic KrotStn in dil nummer.
9 Ootl:odrûoft N• Gron1-srn n1 Drrnu. Ciron1ngfl\ 1896·18.gg, nr. 61s (6-9-1 J74l.
10 \'00t~l 1n dt •i1tlirndc- en zl!'\tir,ndc en&"'· b11v. Ulrum 4;8.
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""de Maagd Maria. ook Bloemhof.
\'aak dragon klokken zelfde n.um '"""
~t;1ri;1, onifh<1nkclijk \·~n de p31roonheilige
vJn de kerk. ma.ar dat is hier niet hei gcv:el.
fn Grorcg.istc \YJS Johlnnes de kerkpatroon.
ttrwirl de klok zelfvolgen• het randschrift
i\\ari.1 heet: he11elfdegeldtvoor Petrus. in
l~oppcrsu n•. Het merendeel \t,111 de n1iddel·
ecu\vsc klokken in de Friese landen niet
een expliciete naarn heet 1\1aria. l:en andere
1>opuln1ré 11J.ál1l '''J.S C;Lth;,rrina. Deze
klokken kunnen toch ten hele $CrÏc :lnderc.~
hctllgtn bcnocrnen ofafbeelden. 12 Da1 dr
n.tJ1n van de klok uitdrukkelijk san1en\\1h
1nc1 de p.1lroonheilige vJo de kerk. die
e>cntuecl ook nog«•> opde klok wordt
algcbttld, komt zelden •"OOr.
\'Jn de in het Slochter klokkcnin~hrih
gtnocmdt heiligen komt 31Jecn Joh:innes re·
rug m de bescheiden bcdddcéOr311C v,m de
klok. Du bijzonder.accent heeft parallellen

4 Etn zoatnaamdc johannt1·11hottl Uit dt Wiit htlfr con dt
zuurndt rtuw, oj1comst19 u1t Brobonr, brwaarJ 1n htt 1\iustum
ttoor Rtha1ruzt Kun5t tr Udrn
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op klokken \Yaarbij de figuur v.111 de p:uroonhr:ilige van dr
kerk uit de inscriptie v.iordt uugclicln door een apa ne af.
bedding. zoal$ in Loppersum. In het geval vJn de Sloch1cr
klok kan de keuze bcpaold zi111 door de b1îzondere \'erering
\•:.t_n Joh:innes de Doper in de norben 1jner orde. n1aar ook
in hèt Groningerland rond her !><roemde reliek in de
4\\.11ninikerk te Groningcn. 1J
Dt n.a3m \'::ln St·\'nus is in itda gc."VJI \·Jn.if het begin
,;i.;an de kloosterkerk van \\'1uC\vicrum ,-crbondcn. r.a Bij de
con.sttr..a.tie \'an de stenen klc>03oltrkcrk in 1259 ''·erdcn het
hoofdaltaar t'n het Vitus.1h.1ar ·111 h<"t midden v.1n de kerk'
direct gcwijd. 1; Ocdag ern;i YOlgdcn vijf niet met n.in1c
genoemde altJrcn. Deze l1turg1\chc regie doet vermoeden
dAr het Vitusaltaar.Js p.trochkah.1.trdi<ndc. l lc1 hoofd·
altaar in het oostkoor \v:tS dan het ccn1run1 van de con·
\'Cntskcrk, ter\\•ijl het Vil us;1h.1.1r ntcrr schip111\vaJrts
bestcn1d \vas \'oor de in het kloot.1rr G<'lncorporrerde
p;arochit. De martel:1;arver)ochijn1 bo\·cndicn op het
con,·entszegcl van Bloc1nhor. ,\bt Thon1as noemt zichzelf
1n 1374 koruf·abt\•an dr krrk van dr heilige Vnus in
Bloemhor.16

s Ttl1n1ng un johonntskop op de klok con Grottgostt b~ Lm ID)

lttJ: ''trdtr op pa91na 117

n N. B.tckn,und. Monchticon Protmo"nr111CnH, S1r;sub1ng 19.f9•1C)S6. dl• .t. p. 230.
12 81Jv. Ulrun1147~l.
1 J Verg. dt patrocinb van Ltdlun1 en Ruzrnk.1n1p (111 ttJ\'Ofg1ng v;1n Prcmontre} in 1268; Sibri.lndu> Leo 1111 11 l .unbooij, ~1br11nduJ lto
tn :11n 12btrnkromd;-1n t'tln dt Fr1r1t pt'mC11n1rattnt1rUoou1r~ Udlum rn 1\t12nrn91uardr: ttn na.dtrt nud11. 'Jntt rn 1•trhlh11J;1, l fll.,.t'l'&um 10o8, pp.
216·127 en Cronka Floridi 1lorri i\\ s2. in: 1t.P.1 1. fJnlltn tn t\. JJn:!oC' (td), Kronlrk van htt l:loosur Blotmhofrt \.Vn1twlou111, 1tlh·thun1

1991. p. 418.
14 \V. lhbrttht, 1.c1tdtshctllCh12J1 und J{loitrrwtun 1n1 oujriui1<ht11 fn•tlJIO (070·1z90J. MOnstrr 1974, pp. 89•90.

is Cronil'~ rforidi Horn i\142... 1n: Kromtk 1•an ht1 Uoou" HlotmPu1j, p. 392.
16 rhbrccht. U.ndtihtmdiaJtund k10Slfrll•tu". p. 89.

De-s re grorer is d<' \·crrJs.s1og van de ct~1gcnocn1dc
nJ.l1n, de hciligcCunar.1 ofCuncra. Deze ko1111 in dt" ovt'rgclcvcrde 3nnalen van \Vnrc\\11crun1 nergens voor en h:1ar
cultus is ook 1•crderin de J'rie~e landen niet gebruikelijk.
l Ict feit dat de naam v.1n de in R.ht"nen \"etterde n1Jncl:arc:t
op kop gJlf, impliceert op tijn m1n$.t ttn bijiondcre \'Orm
\'JO \'trering in het klooster. n1ogclijk als par roonhciligc
\'Jn Ct"n a1t.13r. Sont4; is de heiligennaam die in de klok~
in~crip1 ie \'Olgt op de a.1nher•Gegotcn ter ere van".'. op
tev;uten als de roepnaatn v.1n de klok. n1a,1ral:, tod.111ig
is Cuncm verre wn gJ ngb.1;1r. l loe\vcl abt 'J'ho1n.1~ hel
"''nncr:d om de klok expliciet een naam te geven, heeh hij
1nc1 zijn prim;iire keuze ,·oorCuner:.t kennelijk ttn JCCenc
willen uum in de- w»N:h11nlijk rijk geseh•kcerde heiligeneulrus in het kloosicr.

Kloosterklokken
De klok van :tbt. Tho1naJt behoort voor \'certiendt-c~cu\Ysc
begrippen tot de Z\\'.IJNtr C'Jtcgorie in de regio. l lot\vcl de

•nderc ~•arde grote klokken uit deze tijd •'OOr puochie\:erken \\'Jrtn beste-md. mag \\'Orden aangenomen dJt de
\:looster~ een toonaangé\·tnde rol \'Crvuldcn

in de rotnm;1·

ligr klokkenculmur. l licrn•"' het gebruik 1•.1n de klokken
hei 1necst rrcqucut en liturgisch het n1ces1 gcdiOtrc111 iecrd.
1\11:11ko1s kroniek lu.u \\!Ctc11 d;ll dit ook zijn \\'ecr~l.1g h;id
op de orchitcctuur v•n de kloosterkerk. In het b-01111 plJn
\\J'i er ttn speciale pJJJt' gtre~cn-cerd \'OOrdt- klokkrn van

het kloostercn w1~ een ·groit toren' voorzien \'OOr 'klokken
17
\'.til de parochie'.
In dt- UH\'oering moest er op ondtrdelen
flink btzuînigd '"orden, n1.1.1r het idcal(' schen1.1 v,Jn t\\•ec
klokkentorens mee eigrn t\1ncrics 1nuet toch een leldro1:td

\'OOr de vor1nge"•i ng van de kloo~tL'rkcrk zi1n geblcvcn.
fier was ook bij de prcmons1 rareniers gebruikelijk d•t
de kh>O>terklokkm dich1b11 het kJnunnikenkoor hingen en
un dJJrui1 bedimd konckn worden. Bij bet gebruikeli1ke
kerk type v;in de deniende eeuw berekende dat in de
prakcijk: in een 1oren die verrees boven de kruisins 1us:,,,cn
àChip, hoogkoor en neYenkorcn. 18 Ofdeze n1iddcnroren
er in \YiUt\YÏeru1n ooit in volle YOrm ge,vcesc is. blijft on·
zeker. In het oorspronkelijke plan zou deze tortn ook Jls
«n \·tns1erlantaam \'OOt de lich•,~I in hn koor hcbbtn

moeten zorgen, n1a;a.ruitcindeJijk \.ch11111 de klokkenfunC'liC'
de voorrang i . hebben gekregen. '91 let belang van de
middentoren boven het koor blijkt ook uit d ie van het
zusterklooster J\.\ariëngaarde In l l.1l lum. \Va:treen hoge
kru1~ing)rortn v:in sreen en houc plJats bood aan vier grote
klokken. >O Voor de middentoren vJn de kloos1crkerk i.
Lldlun• - "'JJr,chijnlijk een foro.e hou1tn d.aktorcn- hC't de
>bt dne dcc3den voor •bi Thoma• ccn grote klok gieten."
Even l:ttcr \\'trd de roren ook voorzien van een uur\\'Crk. 21
Dit JI Ic• bcvc>rig1het gevorieerdc gebruik van klokken voor
htt rijke liturgbehc leven van een norbertijner abdij. In her
liturgische h:.ndboek van Prén1onrrc uit de dertiende eeuw
\\"Ordt ondcnchcid gemaakt tus~n n1ttrdcrc klcine en
groi. klokken. die >11""'1 op hoog111d•gen alle regeliJk
geluid "·crden.1 i Ook in parochiekerken \\'JS het in de
\reerriende teu\v trou,vens nie1 n1ccr ongebruikelijk 01n
meer d.111 één klok te hebben. Soms werden iegelijk
l\vee klokken v;in verschillende groo1 te gegoten. zoals
in Lórungcn in 1361. wellicht allebei door Segebodus.
De coren n1tt de p'3rochieklok~cn i\ J ..Jn dt\\'r5tz.ijde re
\'CT\\'otrh1rn. \\!'Jnnttr 1ijden!I de j.anu;aristorm v;in 1262 de
'klokkentoren' ('can1p.aniJe') en de hel<" \\'CSt\'Jcugel \•an hei
klooster in•IOrt<n. is w•arschijnli)k de parochietoren in het
geding. J4 Voor de ontn1anteling v.111 de kloosterkerk in
1604 ~rond .1:.111 de \vestkant indcrd;.t:ld een roren.2 >\V3ar·
sch1jnlijk bleefdeze bcs1.1an nJ de inkorting van de kerk in
d311.alr, .aJ",·riJStJJnde col'C'n. In ieder gn-al is de $loop pJ~

in 1783 g~ocumentccrd, z0<b1 de tekening >an de midddceu\\·)c kloo\tcrkerk 1nc1 een tOr-.c \\'CSttorcn in dit opi.icht
een betrOU\\•b.lar beeld lijkt te HC\'en. lb Oeze dispositie
konu O\'crc~~n n1e1 de n1i 11of1nccr conrcn1porai11e \\'CSl·
toren \!,ln dL' prcn1onstratenzcr abdijkerk vJn Dokkuin. 17
Het feitdJt Menko de gcpl•nde pJrochictorcn uitdrukkelijk
groot en LWJJr nocmc. doei \~rmotdt'n dar hier de Z""JJr·
derc klokken moesten h•ngcn. Ander< d>n de kloo.ierklokken, mo<sten de parochieklokken immers ook het
gehoor v.111 gelovigen uit afgelegen gebieden bereiken.
Met n1eest \v.1:irschijnl ijk is dat nbt ·r1101na§ zijn klok liet
gieten voor deze toren c:n daaro1n ook de parochiepatroon
Vitu> in dt- inscriptie liec opnemen.

17 tron1c:a i\\ .u, in: l\ronttk t1on hn ldoosltt Bfotmhof, p. i4o·
18 0. Vermeer. t.:loouru itdn !t4knun: Or archurt1uu1 \+on dr htn.•ornungsordtn m Ntdufancl 1011 ~00 (Dis~. Unlvcrt.i1ch YJn AntSltrdan11999),
pp. 16. 3$-39.4>-43.
19 CroniC'il i\t 22. in: J\ron1rk tan hn kloostrr 8lormhoJ, p. J_.o. ~term 'cibur1un1' ,·oor dr lichtkOt~l corn:~pondecrt nttt het in Noord~
11,dic ~bruikthjke uburh1m qu.i 1trm to (unct1t.
20 6ttVis. Histori..1. in; Umbot,ij. S1~ro"d.u.s Lto, p. o47'S ·
2i UmboolJ. 5'"1;t1hCin Lto. pp. 166°167.
" Lombooij, S.lmindus U.. pp. 196-i97.
1J rl. r. Ltftvtt, Co11t\lm1nJ hHu91qut1 dr ftrnnantrr' du Xlllt tl du XJ\'r i1rdr, LCU\C'll IQSJ· p. 11.
24 f.ron1c1M47,111: fi\ron1tk L-an hu Uoosrrr Blormhof. 408.
1~ 1. R.utje~ en U. Ladr.1k, l'ijlc111 01\der de \'Iocr: Opmcrlng \'Jn pijlers en fundcringc:reroten 1e \Vi1tewicru111 (Ongepubliceerd r.ippon),
1loogezJnd 2001. p. J4 {In 1~99 wordt de nood1.a;ik H>t rcp.ar.111r Y;an de 1oren gcc0111ïtJ1eerd 1n «n \'t'rtocli: tot .ifbraak V;3n de koorp.&r·
111).

26
J7

B..i.ure~ en

Ltdr.:aL.. rnl'°r' ond~r d" vloer. p. 25,
\'ermttr. "loctuns "'" hknttn. pp.. lS· 51.
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7 De klok von St9ebodus han9rnd 111 dr Slorhm 1artn

11 8 )

6 Toren in ktrk van Slochtrrtn

Naar Slochteren
De •oude kloktoren' van Wittc\vierum is volgens een reno·
varieplan van 1783 gesloopt. De ingreep lijkt op die v.1n
Westeremden - doC'lnerkcrk van Blocmhof-. ''raar de forse
'''esuoren in 18o8 is afgebroken, en de middelceu\\ISC kerk
alleen een dakruiter overhield. In \VittC\\•ierun1 voorzag het
plan naast de reparariev:tn de ro1np V3n de oude abdijkerk
in de overbrenging van de klok n3arecn nieuw te bOU\\'Cll
klokkenstoel. 28 Getuige de lengte van de hoofddragers zou

lrnndclaar opleverde. 1n het zeifdc jaar moel de oude klok
door de hervorn1de gen1ecnce v:in Slochrercn zijn aan ge·
kocht. in het kader van een plan om de toren van een passende klok n1et uur\vcrk te voorzien. 3o Toen A.J. van der Aa
zijn beschrijving van het dorp Slochteren \'oor zijn AardrUkskundi9 woordrnbotk schreef. hing de klok '\\•elke vroeger te
\Vitre\vieru1n gediend heeft' al in dccorcn, die bovendien
juist een uunvcrk en nvce \vijz.erpl:nen had gekregen. 3l
De klok van ab1 Thomns is een zeldzaam materieel relict
van een bloeiend centrun1 van religieus, cultureel en econo~
1nisch leven. \Va:1rover n;1 Erno en 1\,enko zo \\•einig bekend
is. In Slochteren klinkr echter nog steeds het geluid dat de
kloosterlingen en parochianen van Rloen1hof2ovt!rtrou,\•d
gC\\'CCSt moer zijn.

de klokkenstoel een vrijst:ia11de constructie van n1cér dan
10 m hoog worden. duidelijk bedoeld voor een flinke klok.
Her •torentje op de kerk' \vas da:1rvoor kennelijk niet ge·
schikt en zal dus een kleine dakruiter gC"\veest zijn. De klok
van Segebodus \V:tS een lossl3-andc klokkenslocl \va.:trd,
rnaarccn groot succes 'vasdez.coplossing blijkbaar niet. 2 9
In ieder gev;rl werd in 1828 besloren de oude klok public·
kelijk te verkopen en een kleinere aan te schaffen, die In
een dakruilerbovcn de ''oorgevel zou kunnen hangen.
Van Bergen in Midwolda leverde de nieuwe klok (diameter
70 cm) in 1829 voor 490,6o gulden, dat is 360 gulden
rnindcrd:1n de verkoop v:in de grole klok3an een tussen-

l)c :iu1eur is bij-zondcredank verschuldigd aaa de heer
Jan Kuipers. klokkendeskundige te Steen\vijk, voor infor·
mat ie en beeldntaterla:il en aan de heren f-.larr)' Dijken1a
te Slochteren en Hans Ladrnk te E.rica, voorde inzage in de
result:uen van hun archicfondcrtock.

J>rof. dr. Sible 1.. de Bloauw !Postbus 6>, 9620 ABSlochtt·
ren) is als hooglernar verbonden aan de opleiding kunstgeschiedenis van de R..adboud Universiteit in Nij1negen.
Zijn speci:ilisrne is de gcsch iedcnis van de vroeg-christe~
lijkc kunst en architectuur.

.l8 RC$tCk 10-2-r783. Groninger Archit\'tn 11168/f. 101v, gerranstribeerd door Hans L:1dr:1k.
29 De 'kerk. 1oorn en klok hui$" \Vorden genoemd op een pl;iuegrond van de percclc.n rond de kerk (fogelsangh State. Veenwouden),
3fgebecld bij Ehbrcch1. Landt$1ttrrschoji und Ktonrrwurn, ~Is Abb. t').
30 Notutenbot.'k kerk,·oogdij Slochrertn r822-1867: \'CtmC'ldingcn v;in w('.rkcn t.bv. klok en uurwerk 3·8°1819 en 10"7•1831 (nH~_dedellng
v:1n l larry Dijkcm.i).
31 A.J. v:in der At'I. Aardnjksl:undi9 woordtnbod,: drr Nt.dtrl.undtn. Gorinchcn1 1839-1851. dl. 10. p. 433 f1847).

