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Je hebt er aardig wat verbeeldingskracht voor nodig. Behalve het wapen
boven de deur, een paal' IS-eeuwse
banken en de achter een hekje opgestelde urn valt er nauwelijks iets te
ontdekken dat aan de tijden van wel·
eer herinnert. Er staat waL verdwaald
meubilair, waarvoOl' een uitdragerij
zich nog zou schamen. De vlekken d~e
de duiven hebben achtergelaten zijn
duidelijk te zien. De beste dagen van
het tapijt - als je dat tenminste zo
mag noemen - zijn al lang voorbij.
Toch moet het vroege]' in de kerk van
Wehe wel anders zijn geweest. " ln
l828," zo schrijft de schoolmeester
Jan Gerrits Rijkens een jaar later.
"verleende onzen Koning cenc subsidie van 543 Guldens, tot de verbetering van het, al te lang, vervallene
kerkgebouw. Nu werd de klunderzol·
der weggebroken; de banken vernieuwd, den predikstoel verbragt, en
alles op eene doelmatiger wijze in or·
de gebragt, zoo dat deze kerk, nu tegen de netste kerken kan wedijve·
ren
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OUDE RDOM
Het lijkt wel alsof de inwoners van
Wehe altijd met hun kerk bezig zijn
geweest. De overlevering houdt het er
op dat de kerk in 1553 is gebouwd.
Maar dat is enkel op grond van een
inscriptie in een vrocger aanwezige
balk. Wie zich niet door de pleister op
de gevels laat afschrikken ziet genoeg
aanwijzingen voor een hogere ouder·
dom.
De smalle muurdammen zijn er nog
allemaal. Inwendig is in de oostwand
een lancetvormig venster te zien, dat
aan de buitenkant gedicht is. De zuid·
wand van het vroegere koor heeft een
lage gedichte vensteropening. Waar
de bakstenen aan het licht komen
blijken ze van het klooslerformaat te
zijn. In de fundering zijn ze zelfs 40
cm lang en 20 cm breed. De muren
zijn a ls kistwerk opgetrokken. Dat al·
les wijst toch eerder naar een ont·
staan in de dertiende dan in de
zestiende eeuw.
En waarschijnlijk gaat de geschiedenis van deze plek nog veel verder terug. Betekent Wehe, Weë, Wie niet
'gewijde plaats'? Zou er niet een hei·
ligdom hebben gestaan voor Liudger
hier het Christendom bracht?
Stond er tenminste in de dertiende

eeuw een kerk, in 1553 was blijkbaar
reparatie nodig. Precies een eeuw la·
ter was het opnieuw zover. Een
sluitsteen boven de westelijke toe·
gang tot de kerk draagt het jaartal
1653. In de gedenksteen in de toren
wordt daar nog eens aan herinnerd:
G T E(= God tot eer) NA GEDANE REPA_
RATIE OER KERKCKE ALHYR IS DESE
TOOREN NEIWS GE'TlMMERT ENDE VUl.LE!\'TROCKEN INDEN IARE CHRlSfI
MDCLVI VAN DE EDELE IR LU/DOLF TIAR·
DA VAN STA RCKENBORCH HR ENDE AL·
LENE COLLATOR TOT WEDE C..) OP DEN
14 APR IL 1656.

I.
De kerk en toren uan lIIehe uil hel
;w iti'ooste". De lisene" :zijn nog alle all/Iweûg.

maar wel trots en hoog, en in wijde
omgeving te bewonderen.
Evenals de toren van Eenrum moot
het achtkant van Wehe oorspronke·
lijk een koepel hebben gedragen,
want "in den jare 1818, op den
eersten Paaschdag, onder den openly,
ken voormiddag Godsdienst ," aldus

Het is niet ondenkbaar dat de rondbogige vensters een product van de mode in 1653 zijn.
TOREN
De toren zal, zoals het opschrift. vermeldt, een voorganger hebben gehad.
Voor de bouw zijn stenen van afbraak
gebruikt. Op de kaart van J acob van
Devente r uit 1559 is bovendien in
Wee al een (lage) toren te zien.
LuidolfTjarda van Starkenborch koos
in 1656 kennelijk de toren van Eenrum ten voorbeeld: een vierhoekig to·
J'enlichaam, met daarboven een door
een koepel bekroond achtkant. Geen
wonder, want die toren, op ruim 3 kilometer afstand te zien, was kort tevo·
ren, van 1646 tot 1652 gebouwd: in
zeker niet modern te noemen stijl ,

2.
Stee/! met j aartal 1653 bouen de
westelijlte ;llgang uan het kerk sehip.

3.
De torel! /lil hel tuid-u'i!slen. Vooral
deze hoek is illgrijpe,u/ hersteld.

wederom meester Rijkens, stortte " de
bovenste koepel, door eenen storm·
wind, van boven, onder een ontzaglijk
geraas. aan de noordzijde van de kerk
neder." Ook hier bleef de kapitein op
het schip: " Ieder, behalve dom. Lub·
bers, vlugtte naar buiten, en met één
was de Godsdienst geëindigd. Gelukkig liep deze actie af; want n iemand,
hoe ligt anders ook, werd gekwetst of
gedood."
Rijkens verhaa lt dat de reparatie van
de tOl"en in 1819 voor 1439 gulden
werd uitbesteed. De gescheurde klok
moest door een nieuwe worden vervangen. Die nieuwe werd gegoten in
Stedu!ll, waar Van Be rgen e n F remy
juist bezig wal'en met het gieten van
een klok voor de kerk aldaar. Alles
bijeen kostten de gevolgen van de
storm - en denkelijk van de verwaaI'·
lozing - 2236 gulden en 30 ce nts, "zeker eene aanzienlijke sum voor
dusdanige reparatie." Bet tegenwoor·
dige te nt dak is ongetwijfeld van die
re pa ratie het resul taat.
Z EEH VE RVALLEN
De werkzaamheden in 1828 zijn al genoemd. Toen is de preekstoel, behalve
"verbragt." (wat Gronings is voor: verplaatst , in dit geval naar de oost·
wand), blijkbaar ook vernieuwd.
Of zou dat in 1848 zijn gebeurd? De
verbetering van het "al te lang ver·
vallene kerkgebouw" was immers
maal' een schijnbare geweest. In
1849, dus slochts 21 jaar later, noemt
A. J . van der Aa het in zijn AardrÜkskundig Woordenboek ckr Nederlanden een "zeer vervallen gebouw, met
eenen eve n houwvalligen toren."
Geen wonder dat de ke rk op 21 feb ruari 1848 buiten dienst was gesteld.
Uit vrees voor de gevolgen van instorting was het orgel uit de kerk geno·

men.
De
godsdienstoefeningen
hadden in het schoolgebouw plaats.
Twee jaar later was de kerk hersteld
en konden de gemeenteleden er weer
veilig in.
Een foto van het interieur uit de jaren
voor de Tweede Wereldoorlog laat
zien hoe het er sinds 1850 uitzag. Het
opzetstuk van de bank voor de familie
'fjarda van Starkenborgh-Rengers
was toen al boven op het klankbord
van de preekstoel gezet; aan de zijkanten moesten er stukjes worden af·
gezaagd om het geheel passend te
maken. " Vroeger prijkte er in de kerk
een kostbaar gestoelte, aan het
geslacht der Starkenborgen behool'ende," schrijft Van der Aa in 1849.
Het opzetstuk zal op z'n vroegst date·
re n uit 1726, het jaar waar in Ludolf
Tjarda van Starkenborgh (kleinzoon
van de torenbouwer) trouwde met Ce·
cilia Rengers. of uit 1728 toen Ludolf
zijn vader Coppen opvolgde als heer
tot Wehe en Zuurdijk. De banken met
het qua stijl verwante snijwerk zullen
van dezelfde datum zijn.
4.
Een tlan de twee gespaarde banken,
restant tlan hel 'kostbrror gestoe//e' tlan
hel geslachl der Starkenborgerl.

15

De familie Tjarda van Starkenborgh
(de voorzaten van de lantste Gouver·
neur·Generaal van Nederla ndsch
Oost·lndië) koos de ket'k van Wehe
ook voor haar laatste rustplaats. On·
der het koor is de b'J'alkelder met zes
grafkisten voor leden van het
geslacht nog intact. In de tijd van Rij.
ke ns en Van der Aa stonde n er nog
dertie n kiste n in de kelder, "in ..... el ·
ken de lijken jat'en lang ongeschon.
den blijven." Da!1rmee correspondeer·
den wellicht evenzovele rouwborden.
Tenminste drie ervan hadden de Ba·
tnafsche Vrijheid overleefd en hingen
in 184 9 nog in de ke rk . Ze zijn in par·
ticulier bezit bewaat·d.
MODE
Zo bleef de kerk sinds 1850 een nette,
mBar overigens niet erg opvallende
dorps kerk met een tamelijk eenvou·
d ig interieur. Dertig jaar later bleek
het herstel alwC<lr niet nfdoende te
zijn geweest. Het " van buiten t reurig
vervallen kerkgebouw" vroeg in 1880
om een opknnpbeurt van {1.200.
Daarbij volgde de kerkvoogdij de mo·
de van de bepleistering met Portland·
cement, evennis bijvoot'beeld de kerk·
voogdijen van Leens, Vierhuizen en
Zuurdijk dat in die jaren deden. Voor
de cement alles verhulde maakte dominee Uilkens in augustus 1879 nog
een tekening van zijn kerk. De deur
in de noordgevel zat toen al op haar
tegenwoo rdige plaats; bij de bepleiste·
ring werd er in de bekroning van de
omlijsti ng een vleugje neo.gotiek aan
toegevoegd.
De dominee tekenae boven in de toren
een flinke scheur. Na de werkzaam·
heden aan de kerk in het voorjaar van
1880 werd daarom in de herfst lot de
herstelling van de " in have lozen
toestand verkeel'ende" toren overge·
gaan, "naardien <laal'aan sedert 1857
niets was te koste gelegd." Voor
(431,05 was men klam". Maar in 1912
werd de toren al weer bouwvallig ge·
noemd . Het karw(!Î werd in 1915 dool'
aannemer Wijma" uit Eenrum voor
758 gulde n geklaard. Zeiden we niet
dat de inwoners van Wehe altijd met
hun kerk bezig zij n il:eweest?
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SMAKELOOS
In 1965 moest het weel' eens anders.
Eendl'achtige same nwerking van ar·
chitect en predikant (die graag een zo·
genaamd liturgisch centrum wilde)
leidde tot een smakeloze herinrich·
ting. De 'gewone' banken werden op·
geruimd en vervangen door grijze
plastic kuipstoeltjes op stalen pootjes,
De preekstoel werd afgebroken: de pa·
nelen verhuisden naar de torenve r·
dieping, maar het klankbord is
sindsdien spoor loos. Een fabrieksma·
tige stellage zonder kraak of smaak
nam de. plaats van de kansel in.
Voor de mooie 18e·eeuwse banken
werd tenminste nog een plaats onder
de orgeltribune ingeruimd , maar
sommige panelen raak ten in hel dorp
op drift. Zo kon het ook gebeure n dat
de avondmaalstafel werd 'uitgeleend'
en niet meer terugkeerde.
De draagwijdte van de kaalslag werd
aanvankelijk niet overzien. BUl·ge·
meester Ausma van Leens, die de
werkzaamheden van de vr ijwilligers
met welgevallen aanzag, liet zich zoals het Nieuwsblad van het Noor·
den van 8 juni 1965 verhaalt - er 10'

6.
liet interieur 'laar het oostelI, vóór
/940. 111 het koor de 19e-eeuwse
preekstoel, gefla llkeenl door 18e--eeuwlie
banke/1.

5.
De toegangsdeur met neogotÎsche
omlijsting În de noordgevel, Jaartal 1880
boven de deur.

Een ker k die niet in gebruik is, dl'eigt
ten ofTer te va llen aan verwaarlozing
en verval. Vooral als de duiven en

vend over uit: hij was " buitengewoon
enthousiast over de door de jeugd ten·
toongespreide gemeenschapszin. Hij
en het hele dorp putten hieruit voo r
de toekomst veel vertrouwen."
Wisten zij veel, Toen kerk en toren in
1974 aan de Stichting Oude Gronin·
ger Kerke n werden overgedragen,
speelde de kerkeraad nog met de ge·
dachte aan een 'onderwegkerk' voor
wie zich van Groningen naar
Lauwersoog zou spoeden. In 1975
besloot dezelfde kerkeraad dat in We·
he en Zuurdijk niet meer zou worden
gekerkt. Het moderne liturgisch cen·
trum ten spijt.
Voorlopig was een a ndere bestem·
ming ook niet voorhanden. Daarom
beperk'te de Stichting zich tol het
meest noodzakelijke onderhoud van
dak, goten en t"amen. De ruimte dien·
de als opslagplaats: voor meubilair
uil andere kerken, later ook voor de
voorraden van een handelaar in me·
ta len.

Het 'teru b"'P loegen in de bouw' (wie
zou die uitdrukking eigenlijk he bben
verzonnen?) gaf de minister van WVC
de mogelijkheid om geld voor de
restaUl"atie beschikbaar te stellen.
Dat bedrag, {396.400, moet resulte'"en in een 'bouwstroom' van
{690.000. Daarvan kan de kerk helemaal en de tore n voor een stukje WO ,"den hersteld.
Voor de snelle rekenaars is het al dui·
delijk dat het subsidiepercentage behoorlijk
ongunstiger
is
dan
gewoonlijk. Draagt het Rijk in al onze
andere restauraties voor 80% bij, hier
blijft het - \'anwege dat 'terugploe·
ge n' - lot 57,5% bepel·kt. Ook als we
rekening houden met subsidies van
Provi ncie e n J . B. Scholtenfonds zal
de Stichting Oude Groninger Kerken
per saldo {2 10.000 in de subs idiabele
kosten moeten bijdragen. Samen met
de kosten van de meubilering komt
het totaal zelfs op {267.000.

•

Het spreekt vanzelf dat zo'n extra uitgave de mogelijkheden van de Stichting verre te buiten gaat. Het geld
moet daa rom, evenals voor Midwolde
en Godlinze, \'001" een belangrijk deel
van andere instanties en personen ko·
men. De eerste contacten zijn al gelegd. In het tweelingdorp \Vehe·Den
Hoorn wordt een grote actie voorbeI·eid. Fondsbesturen berade n zich. En
waarom zouden de donateurs van on·
ze Stichting ook hier niet aan bijdra.
gen?

7.
Hel il!lericur ill /970. Moderne
'preekslocI' eli auondmaalsla(cI: losse CUl!'
til/csloele".

kraaien weten binnen te dringen en
hun uitwel"pselcn en tenslotte hun ei·
gen dode lijf in de ruim te achterlaten .
Jn het bijzonder de tore n werd een
toonbeeld van morbide avicultuur. Al
gauw werd een werkelijke restauratie
bitter nodig. Vooralsnog ontbraken
daarvoo r de middelen.
R E DDI NG

Gelukkig is nu in tweeërlei opzicht de

•

redding in zicht. In Wehe en omge·
ving is oon groep mensen sinds 1980
bezig, een nieuwe bestemming voor
de kerk te zoeken. Die is gevonden in
de opzet van een regionaal cultureel
centrum. In wijde omtrek is er voor de
twintigduizend inwonCl'S van Noordwest-Gl"oningen nauwelijks accommodatie voor culturele activiteiten, e n
zeker niet in een ruimte als de kerk
van Wehe kan bieden. Muziek, to·
neel, film en kleinkunst kunnen er
tot bloei komen. En voor tentoonstel·
lingen is de ruimte natuurlijk bij uit·
stek geschikt. Cursussen, bijvoorbeeld voor dramatische ex pressie,
vinde n er gemakkel ijk plaats. De
plaatselijke commissie, die met hart

en ziel bezig is om de plannen vastere
vorm te geven, denkt ook a a n voor·
stelli ngen van hel Noordelijk J eugd·
theater en aan kleine symposia.
Niet in de laatste plaats zal de ker k
ook weer voor de eredienst moeten
worden ingericht. De preekstoel
wordt hersteld, de mooie banken krij·
gen hun plaats terug. Wie zou er da n
ook niet willen trouwen?
Het Marnegebied heen Vool· de bezoe·
ker nu al veel aantrekkelijks. En het
beloon nog meer te worden . De borg
Verhildersum met daarbij het nieuwe
landbouwmuseum, de Groninger maren mel hun haventjes en alle moge·
lijkheden tot vaal"!"ecreatie, het
wadlopen, menige midde leeuwse
kerk, en het LauwersmC<!r binnen
handbereik - iedereen vindt er wel
iets van zijn gading. Maar een cultu·
reel centrum van zelfs maar bescheiden allure, waar na anoop van een
welbestede dag ook nog iets goeds te
beleven valt, ontbreekt. In dit gebied
ligt Wehe prac htig centraa l. De ke,·k
vraagt als 't ware om deze bestemming.
T E R UGPLOEGEN
Daa rvoor moet de kerk eerst wOl·den
gerestaureerd e n daarna opnieuw in·
gericht. Ook dat kan nu gebeuren.

Het is nu of voorlopig niet meer.
De stoot werkgelegenheidsgelden is
krachtig, maar waarschijnlijk ook
kort. Als deze kans voorbijgaat, komt
el· vele jaren lang geen nieuwe. Intus"
sen raakt de ke rk verder in verval en
zullen de kosten alleen maar stijgen.
Daarom een korte en krachtige
oproep:
Geef voor \Ve h e"
Zoo dat deze kerk nu teRen de netste
kerken kon wedijveren.
Stichting Oude Groninger Kerken
Postgiro 18 1 S I 81
Bankgiro 2110.64.5 13
Over de schrijver
H.G. de Olde, Postbus 55, 9470 AB
Zuidlaren, tel. 05905·1282, is voor·
zitter van de Stichti ng Oude Gro·
ninger Kerken.
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