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V an de redactie
Er ligt weer een nieuw nummer van Miniatuur uitnodigend voor u. De Martinikerk heeft vele aspecten; dat
blijkt ook nu weer. De wetenschap betreffende ons religieus erfgoed wordt o.a. behartigd op de Faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap waar dr. Andrew Irving kort geleden benoemd is als docent
“Religion and Heritage”. Een interview met hem vertelt u meer. Verder een verslag van de interessante
excursie naar de kerk van Norden, die in menig opzicht op de Martinikerk lijkt, en een stuk over een tijdvers,
zoals dat op grafzerken te vinden is. Zo komen weer vele aspecten aan bod, zoals gezegd. En er zijn ook weer
heel wat evenementen op komst!
Marlies van Kruining, Antoine van der Meer, Sybren Sybrandy, Tonko Ufkes, Jan Visser

A genda Martinikerk

(zie voor de meest actuele stand ook “Agenda” onder www.binnenstadskerken.nl)

Kerkdiensten
Wijkgemeente Martinikerk:
Elke zondag: 9.30 uur en 19.00 uur (op de tweede
zondag van de maand om 17.00 uur)
www.wijkgemeente-martinikerk.nl

zaterdag 30 april
Bach in de Martinikerk VI: ‘Ostinato’
Erwin Wiersinga, orgel
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 10,00 (incl. een glas wijn)

GSp - Studentenplatform voor
Levensbeschouwing:
Elke zondag: 11.30 uur en twee keer per maand
Vesper: 17.00 uur (1 oktober tot 1 juni)
www.gspweb.nl

donderdag 6 april en dinsdag 11 april
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands
o.l.v. Pieter Jan Leusink
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: € 49,95

Toeristische openstelling Martinikerk:
Vanaf eind april zetten we de deuren weer wijd voor
u open. Op de website vindt u onze openingstijden.
Contactgegevens Martinikerk:
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
tel: 050-3111277
E-Mail: info@martinikerk.nl
website: www.binnenstadskerken.nl
@Martinikerk
zaterdag 25 maart
Bach op de Beiaard en Bach in de Martinikerk:
‘Passion’
Auke de Boer, beiaard Martinitoren
Erwin Wiersinga, orgel
Aanvang: beiaard 19.30 uur, orgelconcert 20.00 uur
Toegang: € 10,00 (incl. een glas wijn)
woensdag 29 maart
Grootkoor Groningen met jong talent
Aanvang: 20.00 uur

vrijdag 14 april Goede Vrijdag
The Crucifixion van John Stainer
John Stainer Chorus o.l.v. Daniël Rouwkema.
M.m.v. Gerben Bos (tenor), Henk Timmerman (bas)
en Sietze de Vries (orgel).
Aanvang: 15.15 uur
Toegang: gratis kaarten verkrijgbaar bij boekhandels Godert Walter in Groningen, Boomker in Haren
en Daan Nijman in Roden.
zaterdag 13 mei
Orgeldag Noord Nederland
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
zaterdag 17 juni
Masterclass op het orgel door
Leo van Doeselaar
Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur
Actieve deelname: € 25,00
opgave via info@martinikerk.nl

D r. Andrew Irving nieuwe docent religieus erfgoed RUG
Sybren Sybrandy
Per 1 september jl. is dr. Andrew Irving benoemd als docent Religion and Heritage oftewel Relgieus erfgoed aan
de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
van de Rijksuniversiteit Groningen. Irving heeft al een
veelzijdige (en internationale) opleiding achter de rug:
Hij specialiseerde zich eerder in pastorale theologie aan
de University of Auckland (Nieuw Zeeland), liturgische
studies en mediëvistiek aan de University of Notre Dame
in de VS. Bij zijn promotieonderzoek verdiepte hij zich
in de evangelieboeken die aan het einde van de elfde
eeuw in de abdij van Montecassino geschreven werden, toen die abdij op het hoogtepunt van haar invloed
stond.
Nu ontwikkelt hij een grootschalig onderzoeksproject
naar veranderingen in de vormgeving en het gebruik
van het ‘missaal’, het belangrijkste boek voor het vieren
van de mis, in middeleeuws Europa, en vooral het ‘sacramentarium’, het deel dat alle gebeden bevatte. De vraag
daarbij is hoe uit vele delen één boek is ontstaan, in een
periode van wel honderd vijftig jaar. Voor dit onderzoek
is een grote database ingericht. Er worden casestudies
verricht naar de ontwikkeling in een aantal gebieden,
zoals Zuid-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk, de Lage
Landen en Frankrijk. Daarom vindt er veel overleg plaats
met andere faculteiten en er bestaan plannen voor een
tentoonstelling, die echter nog verder moeten worden
uitgewerkt.
Foto: Andrew Irving
Daarnaast is hij ook betrokken bij twee internationale
projecten op het gebied van de ‘digital humanities’, nl. het ‘Digital schoolbook’ over de overlevering en de
receptie, d.w.z. het latere gebruik, van de ‘Disticha Catonis’, een invloedrijk schoolboek uit de Oudheid, en
een onderzoek van perkamenthandschriften in de Bibliotheca Ambrosiana te Milaan met behulp van de
‘spectral imaging’ methode. Van die Disticha Catonis bestaan meer dan 1.100 manuscripten1 , dus dat is ook
weer een omvangrijk project.
De deskundigheid van Irving ligt op het snijvlak van materiële cultuur en religie, manuscriptstudies en liturgische studies. Hij is erg enthousiast over de toegenomen mogelijkheden voor wat betreft internationale en
interdisciplinaire samenwerking van zijn vakgebieden (manuscript- en liturgische studies en ‘digital humanities’). Die samenwerking wordt erg gestimuleerd door Europese universiteiten en onderzoeksinstituten. ‘De
RUG heeft een geweldige internationale reputatie in zowel onderwijs als onderzoek, in alle disciplines, en
vooral op het gebied van Theologie en Religiestudies. Ik volg een aantal RUG onderzoekers die autoriteiten
zijn in hun vakgebied en van collega-wetenschappers heb ik altijd alleen maar positieve geluiden gehoord
over deze universiteit en de stad zelf. Heel veel instituten geven weliswaar hoog op over het belang van
samenwerking, maar slagen er in de praktijk niet in om die samenwerking van de grond te krijgen’.
Belangrijk onderdeel van de functie van Irving is het begeleiden van de overgang van het sinds 1963 aan de
faculteit verbonden Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (ICCE) naar een breder Centrum voor Religie
en Erfgoed. Het centrum zal bestaand onderzoek met betrekking tot materiaal en immaterieel religieus erfgoed coördineren en nieuwe onderzoeksactiviteiten stimuleren
Er zijn meer dan 1100 manuscripten van de Disticha, daterend van de 8e to de 16e eeuw, overal in Europa geschreven, inclusief vertalingen van het Latijnse origineel in elke Europese inheemse taal: van Middel-nederduits tot IJslands. Erasmus’ commentaar op de Disticha
werd meer dan honderd maal gedrukt tussen 1514 en 1536. Irving verzorgt samen met Prof. Martin Bloomer (University of Notre Dame)
een editie van dit commentaar.
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H et tijdvers van Wytzia Nunninc(k)hof
Tonko Ufkes
Een heel bijzondere grafzerk in het koor van de Martinikerk is die van Wytzia Nunninc(k)hof: zowel haar geboortejaar als haar sterfjaar zijn verwerkt in een versje. In dit Latijnse tijdvers of chronogram zijn deze beide
jaren terug te vinden omdat de letters I, V, X, C, D en M ook als Romeinse cijfers gelezen kunnen worden. Dus
de letter ‘I’ is het cijfer 1, de ‘V’ is het cijfer 5 enzovoorts, en er is een beetje gesmokkeld want de letter ‘W’ telt
voor twee keer ‘V’, de letter ‘Y’ is gelijk aan twee keer ‘I’, de ‘U’ telt als ‘V’ en de ‘J’ als ‘I’.
Het lijkt ingewikkelder dan het is en zeker een liefhebber van rekenspelletjes kan uit dit opschrift het geboortejaar halen:
WYtzIa ter Denos bInIs MinUs
egerat annos
non pLUres! plUres VIVeret fata
negant
Door historicus en wiskundige Redmer Alma zijn de bovenstaande regels op een heel aardige manier als
volgt vertaald:
DertIg Jaar, twee Lager, zIJn aan WYtske gegeVen
Meer heeft niet het Lot - haar nog toegestaan
Wytzia leefde dus dertig jaar min twee, zij overleed in 1660 zoals uit het andere tijdvers blijkt en na wat
gepuzzel komt als geboortejaar 1632 te voorschijn. Dat is te vinden door alle afzonderlijke hoofdletters (=
Romeinse cijfers) bij elkaar op te tellen.
Andere tijdverzen in Groningen
Het tijdvers op de grafsteen van Wytzia Nunnin(k)hof is dus bijzonder, maar zeker niet uniek; er zijn in Groningen en elders meerdere voorbeelden bewaard gebleven; op papier maar ook op grafstenen, gedenkstenen en waar niet al. Oude stenen met zo’n tijdvers zijn in de kerken van Baflo (1598) en Winschoten (1614) te
vinden en zeker tot in de 19e eeuw werden in Groningen geregeld tijdverzen aangebracht. Aardig is in dit
geval een goed zichtbare gevelsteen boven de hoofdingang van de Rooms Katholieke kerk van Wehe-Den
Hoorn met het opschrift: hIC CoLLIgaM DIspersos. De hoofdletters / cijfers vormen opgeteld het jaartal 1803
(De Latijnse tekst betekent: hier zal ik de verstrooiden verzamelen’).
De tijdverzen in Groninger kerken zijn allemaal in het Latijn en dat lijkt logisch want Romeinse cijfers kunnen
gemakkelijk dienen als letters. Maar het hoeft niet; Pieter Bor dichtte op het jaartal 1594, de Reductie van
Groningen, het volgende vers:
die Stadt GroenInghen MaChtICh en sterCk
VVerdt LICht gheVVonnen en VeroVert door Gods VVerCk

Gevelsteen in Wehe den Hoorn ( Foto: Paul Ufkes)

Wijtzia
Over Wytzia Nunninc(k)hof
is weinig bekend. Haar achternaam staat op de zerk
als Nunninchof, maar vaak
wordt de naam iets anders
gespeld: Nunninckhof. Het
lijkt een onbeduidend detail - die extra letter ‘k’ - toch
is het voor het snelle digitale zoeken belangrijk, want
op de website www.allegroningers.nl is zij met de
achternaam Nunninckhof
in een aantal kerkboeken
vermeld en kunnen we een
handvol feiten over deze
vrouw vinden.
In de zomer van 1646
trouwde Wytzia met de
jurist Johannes van Swinderen, ze was dus nog erg
jong, een pubermeisje, en
misschien was daarom haar
vader Albert Hindrichs Nunninckhof één van de twee
getuigen. Toen even later,
in 1650, hun dochtertje
Francina in de Der Aa-kerk
gedoopt werd, staat in het
doopboek dat het gezin
van Wytzia en Johannes
‘bij de Aa’ woonde. Het jaar
daarop, bij de doop van
Susanna, woonden ze in de
Ebbingestraat, daar bleven
ze zo’n 10 jaar. In 1653 komt
Wytzia als moeder opnieuw
in het doopboek van de Der
De grafsteen in de Martinikerk (Foto: Omke Oudeman)
Aa-kerk voor, omdat weer
een dochtertje met de naam Francina gedoopt werd: het eerste kind was blijkbaar overleden. Iets dergelijks
zien we daarna nog een keer; in 1655 werd een zoontje, Jacob, gedoopt en op 20 mei 1660 werd een zoontje gedoopt met dezelfde naam: Jacob. Dit jongetje werd geboren aan de Grote Markt en hij werd niet in de
Der Aa-kerk maar in de Martinikerk gedoopt.
Kort daarna overleed Wytzia, op 2 augustus en zij werd in de Martinikerk begraven. Haar man Johannes bleef
aan de Grote Markt wonen, hertrouwde spoedig en weldra kreeg dit nieuwe echtpaar hun eerste dochtertje;
in november 1663 werd dit meisje in de Der Aa-kerk gedoopt. Zij kreeg een opvallende voornaam: Wijtzia.

Reint Wobbes uit Huizige leidde naar de volgende bronnen:
Alma, R.H., ‘Een rondgang langs de grafzerken in het koor van de Martinikerk’ in:
Groninger Kerken, jrg. 28 (2011), bl. 65.
Olde, H.G. de & Schoonhoven, H., ‘Chronogrammen in Groninger kerken’ in:
Groninger kerken, jrg. 11 (1994), bl. 7-19. Voor de aanvulling over Wehe-Den Hoorn zie: Idem, jrg. 12 (1995),
bl. 134.

E xcursie vrijwilligers Martinikerk naar de Ludgerikirche in Norden
Johan de Groot
Alle vrijwilligers van de Martinikerk werden als dank voor hun inzet uitgenodigd deel te nemen aan een
excursie naar de Ludgerikirche in Norden, voorbereid door Peter Hoffer.
We vertrokken dinsdag 11 oktober rond 11.00 uur om bij de voormalige grensovergang een aangeklede
lunch te nuttigen. In Norden werden we ontvangen door Frau Ruge en haar echtgenoot.
Frau Ruge vertelde al wandelend rond de kerk over het 13de eeuwse middenschip dat in baksteen is opgetrokken en versierd met verschillende metselverbanden en kraalprofielen langs de ramen; over het opvallende gotische hoogkoor in tufsteen dat waarschijnlijk gebouwd is door dezelfde bouwmeester die ook verantwoordelijk was voor de bouw van het koor van onze Martinikerk. Ze wees ons op de losstaande massieve
toren die voorzien is van een carillon dat op vaste tijden melodieën laat horen uit het Luthers gezangboek,
passend in de tijd van het kerkelijk jaar. Ze vestigde onze aandacht op diverse details aan de gevels boven
deuren.
Vanwege de kou was menige reisgenoot blij naar binnen te kunnen gaan. Frau Ruge gaf, soms aangevuld
door haar man, informatie over het interieur en het meubilair. Met name de rijk gebeeldhouwde kansel,
geschraagd door Mozes met de twee tafels van de wet, het prachtige sakramentshuis, de doopvont en
gebeeldhouwde zijpanelen van de zijbanken trokken de aandacht. En wie anders dan Maarten Luther staat
onderaan de kanselopgang!
Vervolgens werden we uitgenodigd voor een klim naar het orgel en de gewelven. Dat laatste was soms
een heikele onderneming door lage doorgangen en door steenmarters die onwelriekende sporen hadden
achtergelaten. Ook hier bleven diverse vragen onbeantwoord, wachtend op nader onderzoek.

Tenslotte gaf Herr Ruge,
zelf jarenlang organist, een
korte demonstratie op het
Schnitger-orgel: prachtig
voor de liefhebbers. Het
instrument is ingenieus
gebouwd op de afscheiding van schip en koor: de
pedaaltoren gericht op het
schip; rugwerk, borstwerk
en hoofdwerk naar het
noorder transept en het
bovenwerk naar het koor.
Op die manier kan het orgel optimaal alle ruimten
‘bespelen’. Leuk was te zien
dat het derde klavier zowel
borstwerk als bovenwerk
bedient.
Voorzien van koffie, thee
en gebak keerden we terug
naar Groningen.
En het feest was nog niet voorbij. In ‘t Feithhuis werden we tenslotte getrakteerd op een driegangen diner.
Wel veel van het goede, maar een zeer geslaagde dag, met dank aan Peter, Antoine en directeur Hans v.d.
Zee.

E en verborgen schat?
Jan Visser
Enige tijd geleden kregen we informatie dat
in een van de wandpilaren in het koor van
de Martinikerk iets verborgen zou zijn. Dat
zou niet vreemd zijn, want bij de restauratie
in 1924 is een reliekglas met loden deksel uit
de 15e eeuw gevonden in de kooromgang.
Dit reliekglas is nu in het bezit van het Groninger Museum. Een foto hiervan staat op
pag. 78 van het boek “Martini, kerk en toren”
van drs. E.O. van der Werff.
Het bekloppen van de pilaren leerde ons,
dat alle pilaren massief klonken, maar op een
plaats klonk het hol. Bingo, dachten we, misschien vinden we een schat!
Op dinsdag 23 januari j.l. kwam restaurateur
Helmer Hut naar de Martinikerk oxm op die
plaats de pilaar te onderzoeken. Groot was
onze teleurstelling toen bleek dat slechts het
stucwerk ter plaatse los zat. Daarachter zat
de originele rode baksteen, waarvan de hele
kerk is gebouwd.
Geen schat dus, geen ander reliekpotje of
iets dergelijks. De arm van Johannes de Doper blijft zoek......

Helaas geen arm van Johannes …

I nformatie van de Vereniging Vrienden Martinikerk
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden Martinikerk
De jaarlijkse algemene vergadering van de VVM zal in
2017 plaatsvinden op zaterdag 25 maart a.s. in de
Kapel van de Martinikerk,
aanvang 10.00 uur. De ingang is aan de achterzijde
van de kerk, tegenover het
Provinciehuis. De leden
krijgen de stukken thuisgestuurd als bijlage bij dit
nummer van Miniatuur, of
per e-mail als u uw e-mailadres aan ons hebt doorgegeven. Als u dat nog niet
deed verzoeken wij u dit alsnog te doen via vriendenmartinikerk@gmail.com.
Vanaf ca. 11 uur zal de jaarlijkse lezing in het schip van de Martinikerk worden verzorgd door drs. Arjan Jellema, pastoor van de Salvator - Mariaparochie in Groningen, onder de titel
“Hemelse voorspraak. Heiligen in de Martinikerk”
In de lezing zal worden ingegaan op de diverse heiligen die in de Martinikerk te vinden zijn, geschilderd op
fresco’s of eventueel in houtsnijkunst afgebeeld. Wie deze mannen en vrouwen waren en hoe zij leefden
volgens de verhalen die er over hen worden doorverteld komt aan de orde. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de Legenda Aurea, de belangrijkste Middeleeuwse verzameling van heiligenlevens. Ook wordt
geprobeerd een verklaring te vinden waarom juist deze heiligen in de Martinikerk een plek vonden. Veel
heiligen vervullen namelijk de rol van beschermheer/beschermvrouwe voor een bepaalde beroepsgroep,
of beschermen tegen specifieke ziekten of gevaren. Hierin is mogelijk een verklaring te vinden voor hun
aanwezigheid in de kerk.
De lezing is gratis toegankelijk. Maak ook anderen hierop attent of neem ze mee. Dat kan helpen om nieuwe
leden voor de VVM te werven, want ons ledental loopt behoorlijk terug!
De VVM heeft van de Belastingdienst de culturele ANBI-status gekregen. Dat betekent
voor uw belastingaangifte 2016, dat u uw
dotatie (binnen zekere grenzen) voor 125 %
kunt aftrekken. Tevens attenderen wij u op de
mogelijkheid van een “lidmaatschap voor het
leven” of een periodieke gift voor tenminste
vijf jaar. Informatie hierover kunt u krijgen bij
onze penningmeester dhr. Gert Zuidema via
vriendenmartinikerk@gmail.com.
Tenslotte maken wij u er op attent dat de VVM
een eigen website heeft:
https://www.vriendenmartinikerk.nl

