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Op de in 1659 door Focko Raerda ver
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ter. In 1828 schreef de schoolmeester
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gestaan hebbende toren is in 1823 af
gebroken, waarop men een spits op
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gehouden "de gaten door de uitdel
ving del' fondamenten van den ouden
toren veroorzaakt, met aarde aan te
vullen en dezelve met het kerkhof
egaal en slegt te maken 4 ."
De afbeelding op de avondmaalsbeker
toont ons een parallel met de kerk
staande toren op vierkant grondvlak.
Het zadeldak van de toren steekt bo
yen het kerkdak uit. Twee van de
waarschijnlijk vier galmgaten zijn te
zien. Op de beker zien we geen ingang
tot de toren; deze zal zich in de naar de
kerk gewende zijde hebben bevonden.
Op 26 juni 1787 werd 16 stuiver be
taald "voor een slot aan de
torendeur5 . "
Op grond van de afbeelding valt over
de ouderdom van de toren niets met
zekerheid te zeggen. Dat de oudst be
kende torenklok in 1410 is gegoten
maakt het waarschijnlijk dat in dat
jaar een toren aanwezig was.
Op 8 juli 1822 gaven Gedeputeerde
Staten van Groningen aan de kerk
voogden toestemming om de zadel
daktoren op afbraak te verkopen. In
plaats daarvan moest een "houten
toestel" worden vervaardigd waarin
ook de klok een plaats kon krijgen, zo
dat " ... bij daartoe vereischt wor
dende gelegenheden geluid kan wor
den, even gelijk zulks op onderschei
dene plaatsen te plattelande gebrui
kelijk is." De reden tot afbraak was
dat de toren zich in een zeer bouwval
lige en voor de publieke veiligheid ge
vaarlijke toestand bevond 6 .
Over de verkoop op afbraak van de to
ren bestaat enige onduidelijkheid. De
in het archief aanwezige verkoopakte
van 29 juli 1822 is namelijk niet on
dertekend. In de akte wordt te koop
aangeboden " .. . de steen van den ou
den toren benevens het houtwerk dat
aan dezelve behoord en de pannen
waarmede dezelve gedekt is, met uit
zondering van de klok in den toren."
Het kasboek van de kerkvoogden ver
meldt echter niets over de verkoop
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P.H. Witkamp, Aardrijkskltndig Woordenboek van Nederland (Amsterdam. 1877).
Beantwoording der 'Tagen door de Commissie van Onderwijs opgegeven in haar missive van den 10 juny 1828. Gemeente Uithuizermeeden; Ooster·
nieland. Rijksarchief Groningen , Archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen, inv.nr. E 16: 101.
3 W. en F. Conders van Helpen, Geographische Beschrivinge Vande pro Siadl Gr. en Oml. (kaart), z.j. (ca. 1678).
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Het
Iijkt,erop
dat de kerkvoogden
ge
bruik hebben gemaakt van "de vrij
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heid dezelve aan zich te behouden."
In dat geval zijn de oude stenen waar
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DE DAKRUITER

In 1823 werd een dakruiter aan de
westzijde van de kerk in de kap opge
nomen . Het torentje werd schrijlings
op het kerkdak geplaatst en construc
tief gesteund door twee door gatel1 in
het gewelf gelaten staanders. De
bouwkosten zijn niet uit de archiefge
gevens af te leiden. In de koepel werd
een nieuwe luidklok gehangen.
In 1847 werd de dakruiter hersteld en
van een nieuwe haan voorzien. H.P.
Groendijk ontving toen voor "2 pijn
appets op de toren" een bedrag van
{1,50. De nieuwe torenhaan van J.
Post kostte {6,509 .
Ook nu nog wordt de spits van de dak

,
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ruiter bekroond door een windvaan in
de vorm van een haan . Deze staat op
het uiteinde van een staaf met een
stenen bal. Het is niet duidelijk wan
neer de pijnappels door de bal zijn ver
vangen. Omstreeks 1935 waren beide
pijnappels nog aanwezig.
Ook in 1935 en 1947 werden beperkte
herstelwerkzaamheden aan het to
rentje uitgevoerd. H. Scholtens en
H.A. Stel ontvingen hiervoor respec
tievelijk {l4,41 en {l,25 JO • Bij de
kerkreparatie van 1967 herstelde
H.J. Boersma de dakruiter voor
{980,80l!.
Toen bij de recente restauratie bleek
dat de dakruiter nagenoeg onherstel
baar was, is voor een getrouwe copie
gekozen. WeI is de constructie ietwat
gewijzigd, zodat de gaten in de gewel
ven konden worden gedicht. De nieu
we dakruiter is met lood en koper be
kleed. Voorts werd in overeenstem
ming met oude foto's een hekje getim
merd. Het is verheugend dat dit sier
element opnieuw is aangebracht.
Tot slot nog iets over de kleuren . Deze
zijn groen met wit, waarbij het groen

domineert. In 1935 schilderde F. Bol
huis het torentje. Blijkens een foto uit
die tijd wisselden donkere (groene) en
lichte (witte) banden elkaar af. De bo
gen van de galmopeningen waren met
een witte band geaccentueerd. De
kosten voor "verfwerk toren" waren
toen {54,8l. In 1947 schilderde J.
Oosting het torentje voor {l27,77 en
in 1967 werd aan D. Rozema {l23,43
uitbetaald. In 1967 kreeg de dakrui
tel" een overwegend groene kleur 12 .
Het schilderwerk in 1987 werd ge
daan door het schildersbedrijf H.W.
Wegman
te
Winschoten.
Qua
kleurstelling is aansluiting gezocht
bij de toestand voor de restauratie,
waarbij het hekje wit is geschilderd.
Ook de haan werd opnieuw verguld.
Op 16 oktober 1986 plaatsten H.G. de
Olde (voorzitter van de Stichting Ou
de Groninger Kerken) en mevrouw T.
Scholtens-Oosting (lid van de plaatse
lijke commissie) de met bladgoud op
gelegde haan op de vernieuwde koe
pel.

3. De haan van Oosternieland, op een
staaf met stenen bal, in 1986 tijdelijk op
de begane grand.

ANHKO . Ontvangst en uitgaafboek der kerk tot Oosternieland 1771-1901. Sikke Zandt, administrerend kerkvoogd van 1815 tot 1829. was landbou·
wer en woonde op de boerderij die nu wordt aangeduid als Oosternielandsterweg 26.
Bij recentelijk uitgevoerde werkzaamheden aan de pastorie zijn in de fundering van de schuur veel secundair geb-tuikte kloosterstenen aangetroffen.
waarvan sommige van een profiel zijn voorzien. De pastorie is in 1830 ingrijpend verbouwd. respectievelijk herbouwd.
ANHKO. Ontvangst en uitgaafboek C..) 1771-1901.
ANHKO. Kasboek kerkvoogdij 1902-1955.
ANHKO. Kasboek kerkvoogdij 1955-heden.
Ibidem.
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4. De kerk van Oostemieland omstreeks
1935. De dakruiter is door een hekje om
geven.
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door Hermannus gegolen: sinds 1823 in
de toren van EenllTn.
~

DE KLOK VAN HERMANNUS
De klok die nu in het torentje hangt,
is niet de oorspronkelijke. Tenminste
twee andere klokken zijn haar vooraf
gegaan. De oudst bekende klok is ge
goten in 1410 en hangt nu in de toren
van Eenum. Het opsehrif1luidt:
+A.D.M.CCCC.X.sUB.DNO. SlAB
BRADO.HERMANNVS.ME.FECIT
vertaald: In het jaar des Heren 1410
onder de heer Siabbrand heeft Her
mannus mij gemaakt l3 .
De flanken van de klok zijn van een
tamelijk vage ruitvormige versiering
voorzien; aan de bovenzijde wordt de
ze met een rondboogfries afgeslo
ten 14 . De letters, goed verzorgde ma
juskels, zijn tevoren in was geboet
seerd en tegen de valse klokgeplakt.
Klokgieter Hermannus goot in res
pectievelijk 1397 en 1405 ook de klok
in de nabijgelegen dorpen Uithuizer
meeden en Usquert l5 . Het is niet be
kend of dit de eerste klok van Ooster
nieland is geweest. De kerk dateert
uit het midden van de dertiende
eeuw, zodat een voorgangster niet on
denkbaar iS16 .
In 1823 is de klok verkoeht. Bij de af
braak van de toren diende de aanne
mer "de klok en alles wat tot dezelve
behoord, geheel onbesehadigd uit den
toren te nemen, en dezelve op zooda
nig eene plaats te brengen als hem
door de verkoopers zal worden aange-

wezen, mits die plaats niet te verre
van den toren verwijderd is 17 ." De
nieuwe eigenaresse was de Hervorm
de Gemeente van Eenum. In de kerk
boeken van Oosternieland staat hier
over opgetekend: "C ..) van de kerk
voogden van Enum voor een klok ver
zeulen 230,00 18 ." Het oude klokke
touw werd voor 40 eents aan Sikke
Zandt verkoeht. De mededeling van
Pathuis dat de klok van Eenum vol
gens de overlevering afkomstig is van
Oosternieland, is hiermee bevestigd 19.
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Het opsehrift vereeuwigde de namen
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.... Ic
_
klok
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A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en hllismerken van 1298 - 1814 (Assen·Amsterdam, 1977) nr . 302. Zie ook: A. Pathuis
en M.A. de Visser, Beredeneerde lijst van torenklukken in de provineie Graningen (Groningen, 1945) nr. 89.
Het ruitvormig netwerk komt van de dertiende tot de vijftiende eeuw voor, vrijwel uitsluitend op klokken in de noordelijke provincies, onder andere
op die in Stedum (1300) en Usquert (1405). Zie: Andre Lehr, Van paardebel tot speelklok, de geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen
(ZaJtbommel, 1971) 59·61. Lehr noemt het kammen van de valse klok als methodiek voor het vervaardigen van dit ornament. Het netwerk op de
klok van Eenum zal evenwel doormiddel van was·'linten' zijn aangebraeht.
Pathuis, Torenklokken, nrs. 394,401. Pathuis, Gedenkwaardighede,~ ms. 467, 478. Wellicht is hij dezelfde als de Hermannus die in Friesland wordt
gesignaieerd in Hijlaard (1392), Jorwerd (1394), Jouswier (1395), Hantum (1400) en Parrega (1402).
Zie voor een beschouwing over de ouderdom van de kerk: Teun Juk , 'Oldenzijl en Oosternieland. De kerkstiehting in historiseh·geografiseh perspee·
tief, Groninger Kerken, III (1986) 5·15.
ANHKO. Conditien C..) 29 juni 1822.
ANHKO. Ontvangst en uitgaafboek (. ..) 1771-1901.
Pathuis, Gedenkwaardigheden, nr. 302.
ANHKO. Ontvangst en uitgaafboek C..) 1771·1901.
Het gietersmerk doet A. Pathuis veronderstellen dat A.H. van Bergen lid was van een vrijmetselaarsloge. In Nederland is hij echter niet als zodanig
bekend (vriendelijke mededeling A. Pathuis te Bilthoven). Nader onderzoek is derhalve geboden.
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KUIPER ""
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'
WAREN / ANDRIES
H. VAN BERGEN ET
MAMMEUS FREMY ME FECERUNTTE MID
WOLDE ANNO 182222.
I. 1943 werd de klok door de Duitsers
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denzijl,
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de oOl-log is de klok niet terugge
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DE KLOK V AN JACOBUS VAN
BERGEN

Om een nieuwe klok te kunnen kopen
werd in 1948 een commissie in het le
ven geroepen waarin alle gezindten
waren vertegenwoordigd. De volgen
de personen hadden er zitting in: A.
Heeres, K. van Zanten en K. Wester
man (Hervormde Gemeente), A. Ho
ving en J. K. Woltjer (Gereformeerde
Kerk) en R. E. Westerhuis (Doopsge
zinde Gemeente). De eigen bijdrage
van de inwoners van Oosternieland
werd op {1.300,- geraamd. Het resul
taat van de inzameling overtrof even
wei de verwachtingen: {1.443,20
werd bijeengebracht. Daarenboven
kreeg de gemeenschap van Oosternie
land nog een bedrag van (558,- uit
het fonds Nationaal Herstel N.V .
De nieuwe klok werd gegoten door Ja
cobus van Bergen te Midw,o lda 24 . Ret
opschrift van deze 330,5 kg wegende
klok luidt:

....... _ ....... _Co~;~:;,

6. Detail van de klok lIan Oosternieland. nil in Eenllm: randschri(t, boogfries
en
of·,~
mitllormig netwerk op de flank.
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GEGOTEN DOOR JACOBUS VAN BERGEN

*

*/

TE MIDWOLDA
1949
HOORT NAAR
MIJN STEM, IK ROEP U ALLEN! I KOMT TOT
HEM, DIE VREDE BRACHT, / NA BITI'RE
STRIJD EN BANGE NACHT.

Op 25 mei 1949 werd de klok in de to
ren gehesen. De plechtige overdracht
had plaats op 3 juni 1949. Na een kor
te inwijdingsdienst, geleid door ds. L.
Seinhorst, werd de klok door A_ Ho
ving overgedragen aan de kerkvoog
dij in de persoon van K _Westennan.
Burgemeester B.H. Koomans van
Uithuizermeeden smaakte het genoe
gen de klok officieel te mogen
inluiden 25 .

_.-w_
_
..........
..........
...
--_ ..........-

7. De klok van Oosternieland, in 1949 door Jacobus van Bergen te Midwolda gegoten:
tijden.s de restauratie up de steiger naast de dakruiter.
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schreef deze bijdrage in het kader van
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in 1988
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",,, '"1

,

.....
,"_ .......
.,,,--V•.- " " b •.illustraties
j!"
_.
Verantwoording
1,
" 2, 3, 5, 6: Jan Hovinga,,
1,,;41.,"
Zuidlaren.
4: Naar een prentbriefkaart.
7, 8: John Vos, Delfzijl.
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8. De klok van Oosternieland (I949): detail van het opschri(t.
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ANHKO. Handelin 'en kel'kvQogden en notabelen te Oosternieland 1843-1963.
Ibidem.

