Infobestand Pelgrimsroute Stad Groningen.

Hoogtekaart. Rood is hoog en blauw is laag.
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Groningen.
Groningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding,
villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats
was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf
de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige
Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal. De geschreven geschiedenis van
Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van
Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk,
de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het
muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de
grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde. Na 1040 volgt een lange periode waarin de
bronnen weer zwijgen over Groningen. Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op
eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij
Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag
lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw
het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze
periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in
het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in
lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers
weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de
reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad
echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige
eenheid. In 1606 woonden er ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot
ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de
zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in
het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28
augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting
versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid
van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven.
Bestuurlijk horen die landen tot het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als
publieke overheid bepaalt de stad de wijze van ontginning en zorgt ervoor dat de turf enkel via de stad kan
worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal),
aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis
onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende
eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob
Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm
gereed kwam.
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Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis
meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude
wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd.
NS station Groningen.
Het huidige station is het derde station van Groningen. Bij de opening van de spoorlijn naar Leeuwarden op 1
mei 1866 kwam een noodgebouw in gebruik, net buiten de toenmalige vesting. Na de opening van de lijn naar
Winschoten – Nieuweschans in 1868 en naar Meppel – Zwolle in 1870 kwam er in 1872 een echt station in
gebruik. Dit stond op dezelfde plaats waar we het huidige gebouw vinden, dat ruim twintig jaar later werd
gebouwd. Op 15 juni 1884 werd de spoorlijn naar Delfzijl geopend en op 16 augustus 1893 werd ook de
verbinding naar Roodeschool in gebruik genomen.
Sindsdien is Groningen het belangrijkste spoorwegknooppunt van het noordoosten van Nederland. Naast de
treinen van de bovengenoemde, nu nog bestaande spoorlijnen richting Leeuwarden, Nieuweschans (met zijlijn
naar Veendam), Meppel-Zwolle, Delfzijl en Roodeschool kwamen in het station Groningen in de eerste helft
van de twintigste eeuw ook de reizigerstrams van de tramlijn Drachten - Groningen (1913-1948) en de treinen
van de spoorlijn naar Zoutkamp (1922-1938) en de Woldjerspoorlijn naar Delfzijl via de Woldstreek
(1929-1941).
Na de slechting van de vestingwallen werd het mogelijk om een nieuw representatief gebouw te realiseren.
Het Hoofdstation van Groningen, "gebouwd in een virtuoze mengeling van renaissance- en gotische
stijlelementen",[3] behoort tot de fraaiste stationsgebouwen van Nederland. Het is een ontwerp van Isaac
Gosschalk, dat officieel op 16 april 1896 werd voltooid, hoewel de gevelsteen boven de ingang het jaartal
1895 vermeldt.[4] Het pand is een rijksmonument.[3] De perronoverkappingen en de traverse met seinhuis
zijn aangewezen als gemeentelijk monument.
Na de Tweede Wereldoorlog is er een Plaquette voor het Gevallen Spoorwegpersoneel opgehangen met
daarop twaalf namen. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de stationshal gemoderniseerd, waarbij
er een verlaagd plafond werd aangebracht. In 1999 werd het gebouw gerestaureerd. De stationshal werd
daarbij teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Het sierplafond van papier collé (een bijzondere vorm van
papierstuc met in mallen geperst papier) kon worden gerestaureerd. De monumentale hal heeft echter weinig
functie meer omdat reizigers via andere ingangen kortere routes vinden naar de treinen en voorzieningen in
het station.
Groninger Museum.
Alessandro Mendini, de architect, kijkt over alle grenzen heen en ontkent traditionele rangordes. Bijvoorbeeld
dat schilderkunst verheven is boven toegepaste kunst. Alle kunsthistorische stijlen zijn voor hem even
belangrijk en bruikbaar. Daarbij komt dat, omdat volgens Mendini alle stijlen even belangrijk zijn, ook alle
stijlen met elkaar gemixt kunnen worden. Dit is een typisch kenmerk van het 20ste eeuwse postmodernisme.
Mendini beschouwt het aanbrengen van versieringen als iets dat diep geworteld is in de mens. Door decoratie
te benadrukken laat Mendini zien dat iedereen individueel en anders kan zijn. De vrolijke tegels op de
buitenkant van het gebouw zijn daar een voorbeeld van. Door zijn opvatting over het mengen van stijlen,
werkt Mendini graag met verschillende disciplines en dus ook met andere kunstenaars, vormgevers en
architecten. Mendini begeleidt en ontdekt graag jong talent.
In 1990 kiest een commissie de nieuwe locatie voor het museum. Het Groninger Museum moest zich in het
Verbindingskanaal tussen de zuidkant van het centrum en het hoofdstation gaan vestigen. Een unieke locatie
die het stationsgebied verbindt met de binnenstad. Het ontwerp van het Groninger Museum ziet eruit als een
langwerpig eiland. Het bestaat uit drie grote volumes in het water en wordt verbonden door gangetjes en
pleintjes. Het geheel moest lang uitgestrekt worden en bestaan uit kleine bouwgedeelten. Door die
architectuur bleef namelijk het doorzicht voor omwonenden en schepen in het kanaal bestaan.
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Het ontwerp
Het ontwerp voor het nieuwe gebouw had één uitgangspunt. Het moest passen bij de sfeer van de collecties
van het Groninger Museum. Dit zijn vier uiteenlopende collecties - Archeologie en Geschiedenis van
Groningen, Kunstnijverheid, Oude Beeldende Kunst en Hedendaagse Beeldende Kunst. Deze vier
verschillende collectiegroepen vormen de basis voor de identiteit van het museum en moesten hun eigen plek
krijgen in het nieuwe gebouw. Daarnaast moest het gebouw ook ruimte bieden voor ontwikkelingen in de
kunst en architectuur van de jaren tachtig Het werd dan ook als logisch gezien om voor verschillende
gezichtspunten samen te werken met verschillende architecten en ontwerpers. Voor het nieuwe museum
werden gastarchitecten aangetrokken. Vormgever Michele de Lucchi uit Italië, Philippe Starck uit Parijs en
Coop Himmelb(l)au met kantoren in Wenen en Los Angeles. Ook werd samengewerkt met Nederlandse
architecten en vormgevers, zoals het Groningse architectenbureau Team 4, Albert Geertjes en Geert Koster.
Het basisontwerp van Mendini bestaat uit drie eenvoudige bouwvolumes die in de lengte van het
Verbindingskanaal los in het water liggen. leder bouwvolume bestaat uit meerdere delen, paviljoens, die op of
naast elkaar geplaatst zijn. Elk paviljoen heeft zijn eigen functie en daarmee zijn een eigen vorm, kleur en
materiaal. Deze verschillende bouwvolumes worden verbonden door gangen. Deze gangen dienen tevens als
bruggen. Een hemelsblauwe ophaalbrug voor fietsers en voetgangers doorsnijdt het complex. De brug
verbindt niet alleen de twee oevers, maar is tevens onderdeel van een rechtstreekse verbinding tussen het
station en het centrum. Daardoor is het museumgebouw een toegangspoort naar de binnenstad geworden.
De Transfiguratie; De Russisch Orthodoxe kerk.
Sinds 1968 bestaat er in Groningen een Russisch Orthodoxe parochie, deel uitmakend van het patriarchaat van
Moskou. De Russisch Orthodoxe Kerk behoort, net als de Grieks Orthodoxe Kerk, de Servisch Orthodoxe
Kerk, de Roemeens Orthodoxe Kerk en andere orthodoxe landskerken tot de Oosters Orthodoxe Kerken. Zij
zijn de voortzetting van de traditie van de ongedeelde christelijke kerk van de eerste eeuwen, welke in 1054
gescheiden werd in enerzijds de Oosters Orthodoxe Kerken en anderzijds de Rooms-Katholieke Kerk. De
parochie in Groningen is in ons land één van de zes Russisch-Orthodoxe kerken (inclusief twee kloosters)
onder de Moskouse jurisdictie. In heel Nederland zijn er in totaal 40 plaatsen waar orthodoxe erediensten
worden gehouden.
De synagoge Groningen.
De synagoge is elke woensdag en zondag geopend van 13:00u - 17:00u. In mei, juni en september is de
synagoge geopend op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 13:00u - 17:00u. In juli en
augustus is de synagoge geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00u - 17:00u.
De synagoge in de stad Groningen is een schepping van de architect Tjeerd Kuipers. Volgens een artikel van
Gerrit de Jong en Kees van der Ploeg, 'Gereformeerde kerken in de provincie Groningen', in het blad
Groninger Kerken 1993, deel 3, 65, werkte Tjeerd Kuipers voor de synagoge samen met architect Ytzen van
der Veen. Over Ytzen van der Veen is niet veel bekend, wel bevindt zich in de Groninger archieven een
plattegrond van de synagoge, gemaakt door Ytzen van der Veen. Beiden werkten onder andere ook samen bij
de bouw van de Zuiderkerk in de Stationsstraat te Groningen.
Het kruisvormige gebouw werd in 1906 ingewijd en kenmerkt zich vooral door de Moorse stijl, met veel
oosters aandoende hoefijzer- en sleutelgatbogen in de ramen en galerijen. Deze nieuwe synagoge verving een
gebouw uit 1756 dat te klein, maar vooral te bouwvallig was geworden. De oriëntaalse stijl ontleende men aan
de synagoge in Berlijn. Deze stijl werd overigens door de architect Gottfried Semper geïntroduceerd met diens
synagoge in Dresden.
De Groningse synagoge bood voor de Tweede Wereldoorlog plaats aan ruim zeshonderd synagogegangers. In
1942 werd het gebouw door de bezetters gesloten en vervolgens gebruikt als opslag- en verzamelplaats voor
radio's, koper en tin. De kostbare thorarollen en liturgische voorwerpen werden verborgen in de kluis van een
bankgebouw in Groningen. Slechts ongeveer tweehonderd van de 2800 Groningse joden overleefden de
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oorlog. De joodse gemeente zag zich daarom genoodzaakt het gebouw in 1952 te verkopen. De nieuwe
eigenaar was Het Apostolisch Genootschap. Zij gebruikten het gebouw voor hun doordeweekse en zondagse
samenkomsten. De synagoge werd later, tot 1975, een wasserij met de naam Astra. Na deze periode van
verpaupering en vervolgens enkele jaren leegstand besloot de Groningse gemeenteraad het gebouw aan te
kopen en te restaureren. In 1981 werd de synagoge heringewijd door rabbijn Jacobs. Sindsdien wordt de
synagoge gebruikt als 'sjoel' door de joodse gemeente Groningen en als culturele ruimte voor concerten,
exposities, rondleidingen en educatie door de Stichting Folkingestraat Synagoge. De buitenzijde werd in 2011
opnieuw gerestaureerd.
Heiligen Geest/ Pelstergasthuis.
Dit is het oudste gasthuis van de stad. Het wordt in 1267 vermeld als paus Clemens IV de bisschop van
Utrecht opdracht geeft het kerkhof in te wijden.
Al in de 12e eeuw is het gesticht door de Orde van de Heilige Geest Meesters, een middeleeuwse orde ter
verzorging van armen, zieken en pelgrims. Hun embleem, een dubbel wit kruis op een zwart ovaal schild, is
op meerdere plaatsen te zien.
Het gasthuis met vijf binnenplaatsen was dicht bij de Herepoort gesitueerd en fungeerde naast herberg ook als
ziekenhuis. Na de Reformatie verkocht het gasthuis de ziekenzaal en werden hier, zoals in de meeste
gasthuizen, ouderen gehuisvest. De kerk is gebouwd in gotische stijl en heeft aan de straatkant een
neoclassicistische gevel uit 1855. Het torentje herbergt de oudste klok van de stad (1459). Het gasthuis is te
bezoeken, althans u kunt even in het hofje rondlopen. De poort met ornamenten staat aan de Pelsterstraat.
Lutherse kerk.
De lutherse gemeente in Groningen is in de loop van de l7de eeuw ontstaan. Het huidige kerkgebouw, gelegen
aan de Haddingestraat 23, is in 1696 ingewijd. Het is de enige kerk in de stad Groningen die haar karakter van
schuilkerk heeft behouden. Oorspronkelijk kwam men de kerk binnen via een poort in een laag voorgebouw.
De huidige gevel dateert uit 1874, toen men de oorspronkelijke pastorie (Haddingestraat 25-25B) ging
verbouwen. De middenpartij wordt benadrukt door een halfronde bekroning met een zwaan, het symbool van
Luther. De aangrenzende Lutherzaal, te bereiken via het hofje van het voormalige gasthuis, dateert uit 1925 en
werd ontworpen door de architecten Kazemier en Tonkens. Het interieur met zijn parabolische bogen en
strakke glas-in-lood ramen, is een markante Groningse variant van de Amsterdamse School.
Het Stadsklooster Groningen in de Lutherse kerk.
Het stadsklooster is een plek van stilte en aandacht midden in onze mooie, drukke, stad. Van maandag tot en
met zaterdag biedt het stadsklooster iedere dag tijd en ruimte voor stilte en een getijdengebed. Hiervoor heeft
het stadsklooster onderdak gevonden in de Lutherzaal van de Lutherse kerk in de Haddingestraat. In het hartje
van de binnenstad dus. Naast stilte en gebed is er in het stadsklooster net zoals in andere kloosters ruimte voor
gemeenschap en ontmoeting. Daarom gaan de deuren iedere dag om 17.00 uur open voor koffie, thee en een
gesprek. Om 17.30 wordt het uur is het getijdengebed en tijd voor stilte en meditatie. Voor de lezingen en
gebeden wordt een vast rooster gevolgd. Na afloop is er ruimte voor gesprek.
De Vismarkt is een van de drie open ruimtes in de binnenstad van Groningen. Het is een langwerpig,
rechthoekig plein. Aan de oostzijde wordt de markt begrensd door bebouwing die wordt onderbroken door het
Koude gat en Tussen beide markten, aan de westzijde wordt de markt afgesloten door de Korenbeurs, met
daarachter de Aa-kerk.
Vismarkt.
De naam Vismarkt wordt voor het eerst gebruikt in het begin van de vijftiende eeuw. Voordien stond de plek
bekend als Langestraat. De naam verwijst naar het soort markt dat er regelmatig werd (en nog steeds wordt)
gehouden
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De Korenbeurs.
De Korenbeurs van Groningen is een markant gebouw aan de westzijde van de Vismarkt. Het behoort tot de
Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. De beurs, met zijn opvallende neoclassicistische gevel,
werd tussen 1862 en 1865 gebouwd, als vervanging van twee kleinere beursgebouwen.
Het gebouw, een ontwerp van de Groninger stadsbouwmeester J.G. van Beusekom, is, voor zijn tijd, modern
van opbouw, gelet op de gietijzeren constructie en de toepassing van veel glas. Het glas was nodig om veel
daglicht te hebben, belangrijk voor het keuren van het graan. De handelaren, commissionairs genoemd, namen
in zakjes monsters van hun aanbod mee. Zij moesten lid zijn van de "Vereeniging de Korenbeurs" en zich bij
het nemen van de monsters aan strenge regels houden. Aan de zijde van de Vismarkt bevindt zich het
imposante voorgebouw, met een bijpassende bordestrap. Op het dak staan de figuren van Neptunus (zeevaart),
Ceres (landbouw) en Mercurius (handel).
Achter de voorgevel bevindt zich de werkelijke markthal, een grote open ruimte met tafels voor de
meegenomen monsters, waar in het verleden de handelaren hun handel konden afwikkelen. Het bestuur had
vergaderruimten aan de voorzijde van het gebouw. De Korenbeurs is aan het einde van de twintigste eeuw
gerestaureerd onder leiding van de architect Cor Kalsbeek. Hoewel zeker niet het meest opvallende gebouw in
de stad is de Korenbeurs het enige gebouw in Groningen op de Top 100 der Nederlandse UNESCOmonumenten. Het gebouw heeft tot in de jaren tachtig als graanbeurs dienst gedaan, hoewel dat steeds meer
een bijkomende activiteit werd. Op dit moment is in het gebouw een filiaal van Albert Heijn gevestigd.
Der Aa-kerk.
De Der Aa-kerk met haar markante gele toren en middeleeuwse gewelven is een van de mooiste
bezienswaardigheden van Groningen. Als bezoeker voel je je meteen opgenomen in een eeuwenoude traditie.
800: Er staat een kleine houten kapel op de plek waar nu de Der Aa-kerk staat. De kapel wordt gebruikt door
schippers, op de plek van de Vismarkt is een havenkom met een uitvaart naar het riviertje de A.
Begin 1200 wordt de kapel tot parochiekerk verheven. Er mag nu gedoopt en begraven worden en er mogen
sacramenten worden verleend. Op de plek van de houten kapel wordt een stenen kruiskerk gebouwd ter ere
van Maria, Sint Nicolaas en alle andere heiligen. De Der Aa-kerk is een echte schipperskerk. Sint Nicolaas is
de beschermheilige van de schippers. De drie gouden ballen op het dak herinneren aan de wijding aan Sint
Nicolaas, het getal drie komt telkens terug in de legenden over Sinterklaas. Zo redde hij drie dochters van een
arme man van een onzeker leven in de prostitutie door hen ieder een goudklomp als bruidsschat te geven.
Maria heeft haar naam aan de kerk gegeven: Onze lieve vrouwe ter A. Later is dit verbasterd tot Der Aa-kerk
en nog weer later tot Akerk. Na de restauratie is er gekozen om de oude naam, Der Aa-kerk, weer in ere te
herstellen.
1246: Otto III, Bisschop van Utrecht, bevestigt op 4 april de, door een eerdere Otto verleende, rechten aan de
parochiekerk gewijd aan Maria en Nicolaas. Dat is voor het eerst dat de Der Aa-kerk ergens wordt genoemd.
Bouwstijl 13e eeuwse kerk: Driebeukige kruisbasiliek met halfronde absiden. De vorm daarvan kun je nog
zien in de vloer van het koor. In deze absiden stonden altaren ter ere van Maria en Sint Nicolaas. Van de
uiteinden van de kruiskerk kun je in de buitenmuur aan de zuidzijde nog sporen zien (vlak naast de sacristie).
De kerk had een romanogothische bouwstijl. De bouw van de Der Aa-kerk loopt bijna gelijk op met die van
de Martinikerk.
Wanneer in 1400 de Martinikerk het koor vergroot, doet de Der Aa-kerk dat in 1425 ook. Hierna vergroot en
verhoogt men het schip. De gewelven zijn nu 26 meter hoog, een meter hoger dan de Martinikerk. De
bouwstijl wordt meer gotisch, dat is vooral te zien aan de hoogte en de ramen. Als de verbouwing rond 1465
klaar is, telt de kerk in het vergrootte koor negentien altaren. Na de verbouwing begint het beschilderen van de
gewelven. Waar de Martinikerk scènes uit het leven van Christus laat zien, concentreert de schilder van de Der
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Aa-kerk zich op de opstanding en wat daarna komt: Emmaüsgangers, de Hemelvaart en de uitstorting van de
Heilige Geest. In de zijbeuken de Arma Christi, de martelwerktuigen. De gewelfschilderingen worden in 1495
voltooid.
1594 is het jaar van de reformatie in Groningen. Bommen van Prins Maurits beschadigen de toren. Nadat de
Staatse troepen Groningen hebben veroverd, moet alles wat herinnert aan de Katholieke periode verdwijnen.
Op 2 augustus worden de altaren ontmanteld. De kleurige kerk wordt witgekalkt. Maar alles gebeurt rustig,
dus zonder ‘beeldenstorm’. Het woord komt centraal te staan, de preekstoel krijgt de centrale plaats in het
schip. Op 14 augustus 1594 vind de eerste prediking weer plaats. In 1603 maakt men een afscheiding tussen
koor en schip, het schip wordt vanaf nu alleen nog maar voor het avondmaal gebruikt. De protestantse
inrichting is sober, de enige versieringen zijn de tekstborden op de koorpilaren, omlijst door geschilderde
cartouches.
De toren wordt in 1671 getroffen door de bliksem en stort in. Het herstel komt moeizaam op gang, ook door
het beleg in 1672 van de bisschop van Munster, Bernard van Galen (in Groningen nog steeds bekend als
Bommen Berend). De toren stort in 1710 opnieuw in, nu zonder aanwijsbare aanleiding. Kennelijk was de
herbouw van matige kwaliteit geweest. Bij deze ramp komen twee vrouwen om. Ook de woningen die aan de
noord- en westkant van de kerk gebouwd waren, werden vernield. De ramp zou niet te overzien zijn geweest
als de kerk op zondag was ingestort. De instorting van de toren neemt het westelijke gewelf mee in zijn val,
vandaar dat van het lijdensverhaal van Christus nu een deel ontbreekt. Ook het meesterwerk van de beroemde
orgelbouwer Arp Schnitger (kijk hier voor meer informatie over het orgel in de Der Aa-kerk) gaat verloren.
Als de stadsbouwmeester Allert Meijer in 1718 de toren herbouwt in zijn nu nog bekende vorm, komt er een
eind aan een halve eeuw rampspoed.
In de Franse tijd rond 1795 wordt de kerk als militaire opslagplaats gebruikt. Ook van 1811-1812 wordt het
koor van de kerk door de Fransen gebruikt als opslagplaats en paardestal. Na vertrek van de Fransen wordt de
kerk in 1814 weer voor de eredienst in gebruik genomen. Er komt zelfs weer een orgel: een ‘afdankertje’ uit
de Broerkerk.
De kerk wordt gesloten in 1976, want bezoekers lopen het gevaar stenen op hun hoofd te krijgen. Bij
bouwkundig onderzoek kwamen grote gebreken aan fundering en pijlers naar voren. Meteen werd een begin
gemaakt met de restauratie. Wegens geldgebrek liggen de werkzaamheden in 1983 een tijdje stil, maar
uiteindelijk is het bouwkundige werk in 1987 gereed. Grote winst: prachtige laatmiddeleeuwse
gewelfschilderingen zijn na vele eeuwen weer onder het witkalk tevoorschijn gekomen.
Noorder Scheepvaart Museum.
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van Groningen.
Het museum toont de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en de geschiedenis van Groningen.
Daarnaast kunt u het gehele jaar wisselende kunst- en geschiedenistentoonstellingen in ons museum bezoeken.
Om te weten hoe Groningen er in de Middeleeuwen uitzag, kunt u de bijzondere virtuele reconstructie van
middeleeuws Groningen bekijken: "Groningen in 1470”.
Hoge en Lage der Aa.
Hoge der A en Lage der A zijn de benamingen van de straten in Groningen langs beide zijden van de A tussen
de Brugstraat en de Visserstraat. Hoge duidt op de hoge kade langs de A aan de oostzijde. De lage kade is
gelegen aan de westelijke oever. Gezegd wordt dat de hoge kade werd gebruikt voor het lossen van schepen
bij hoogwater en de lage bij laagwater. Tot 1877 was de invloed van de zee merkbaar in de stad. Na de
afdamming van het Reitdiep was dat niet meer het geval. De Drentsche Aa, in de stad kortweg A genoemd,
vormde oorspronkelijk de westelijke begrenzing van de stad Groningen. Hier stonden vroeger vele
bierbrouwerijen vanwege het schone water van het rivier de Drentse AA. Deze rivier stroomde aan de
westkant van de Hondsrug onder Assen naar even boven de stad Groningen waar het samenvloeide met de
Hunze in wat thans het Reitdiep is gaan heten.
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Jacob en Annagasthuis Gasthuisstraatje 2
Het Jacob- en Annagasthuis werd gesticht op het einde van de 15e eeuw door Jacob Grovens en zijn vrouw
Eteke Sluchtinge. De stichtingsbrief is van 19 februari 1495.[1] Het gasthuis werd in opdracht van de ouders
van Etteken opgericht ter ere van Anna, de moeder van Maria, en van de apostel Jacobus.[2] Het gasthuis was
bedoeld als goedkope huisvesting voor 12 arme Groningers, die er kost en inwoning genoten. Het gasthuis
kreeg vanwege het uitgedeelde voedsel als bijnaam Lekkerbeetjesgasthuis. In 1539 kon het aantal plaatsen
met 5 worden uitgebreid door een legaat van mr. Ulphart Sibrandes, proost te Loppersum.[1] In 1899 overleed
in het gasthuis de toenmalige oudste inwoner van Nederland, Geert Adriaans Boomgaard, op 110-jarige
leeftijd. Hij had 34 jaar in het gasthuis gewoond. In 1976 werd het gasthuis gesloten en verkocht aan de BV
Stadsherstel die er studenten in huisvestte. In 1982 werd het als complex woningwetwoningen, namelijk 15
"Van Dam-eenheden" voor één en tweepersoons huishoudens, met enkele gemeenschappelijke ruimtes,
geschikt gemaakt voor bewoning in de huidige tijd door de Maatschappij tot Verbetering van Woontoestanden
(tegenwoordig De Huismeesters).
Noorderhaven.
De Noorderhaven is een deel van de Diepenring van Groningen. Het is gelegen waar de A overgaat in het
Reitdiep. Ook het gedeelte van de gracht die aansluit op het Lopende diep wordt tot de Noorderhaven
gerekend. De haven wordt afgesloten door de Visserbrug, de Kijk in 't Jatbrug en de Plantsoenbrug.
De Noorderhaven is de laatste vrijhaven van Nederland, wat inhield dat schepen er vrij kunnen afmeren
zolang er plek is. Voor langdurige woonbootbewoners betekent dit echter dat de terugkerende 5-jaarlijkse
verfbeurt op de werf het risico inhoudt dat ze erna hun plek kwijt zijn. Vanwege aanhoudende verpaupering
besloot de gemeente Groningen in 2010 dat de haven in de toekomst alleen nog zal worden opengesteld voor
goed onderhouden historische schepen. nVoor de afsluiting van het Reitdiep was de Noorderhaven de eerste
haven van de stad als men van zee kwam. Het was daarmee in de 16e en 17e eeuw ook de belangrijkste haven,
met name vanwege de handel op de West. De stadstimmerwerf bevond zich dan ook hier aan de noordzijde
van de haven. Aan de zuidzijde bevindt zich het havenkantoor, met stadswapen in het timpaan. Dit gedeelte
heet in de volksmond ook wel de Hoek van Ameland en ligt historisch net buiten de Groninger stadsmuur;
Ameland betekent drassig land (a = water). Ook de voormalige brouwerij De Sleutel (nu een café) bevindt
zich aan de Noorderhaven. De brouwerij, die zijn water betrok uit de haven, was beroemd vanwege zijn
kluinbier, waarvan men onder ander heet bier maakte. In de Noorderhaven liggen op het moment vooral
varende woonschepen, 's-winters liggen er ook wel schepen van de bruine vloot. De vele masten zorgen voor
een schilderachtig gezicht.
Het Noorderplantsoen.
Het Noorderplantsoen is een park in de wijk Centrum van de Nederlandse stad Groningen, omsloten door de
Oranjewijk, Noorderplantsoenbuurt en Hortusbuurt. Het park ligt op de plaats waar in de 17e eeuw de
verdedigingswallen van de stad werden gebouwd en is geopend in 1880. De grachten zijn vervangen door
vijvers en op de plaats waar de wallen stonden, ligt nu een park in Engelse stijl met hoogteverschillen. Het
Noorderplantsoen is in 1971 in zijn geheel aangewezen als rijksmonument. Kenmerkend voor het
Noorderplantsoen is de vorm: het park is erg lang maar ook erg smal. Tot halverwege de jaren 90 werd het
Noorderplantsoen doorsneden door een drukke weg, maar bij een referendum in 1994 werd – met een nipte
meerderheid – besloten deze weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In het Noorderplantsoen staan
kunstwerken van onder anderen Jan van Baren, Gjalt Blaauw, Bas Lugthart, Thees Meesters en Wladimir de
Vries.
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Klooster Selwerd.
Het klooster Selwerd, ook bekend als Siloe, was een Benedictijner dubbelklooster dat in de middeleeuwen ten
noorden van de stad Groningen heeft gestaan. Het werd waarschijnlijk gesticht aan het einde van de twaalfde
eeuw en werd in 1584 verlaten. Het klooster was gewijd aan de heilige Catharina. Ter plaatse staat
tegenwoordig een boerderij genaamd Grootklooster. De naam van het klooster leeft voort in de Groninger
stadswijk Selwerd.
In 1934 heeft men het tracé van het Van Starkenborghkanaal dwars door het terrein van het klooster gegraven.
De noordelijke punt is nog te herkennen links van de weg van Groningen naar Adorp, waar de weg van het
kanaal afbuigt. De zuidelijke punt ligt aan de andere kant van het kanaal bij de begraafplaats Selwerderhof en
is een archeologisch rijksmonument. Naast het klooster lag vroeger ook het Kasteel Selwerd.
De bekende Groningse humanist Rudolf Agricola was een zoon van een van de abten van het klooster.

Nieuwe Kerk.
De Nieuwe Kerk is het eerste kerkgebouw in de stad Groningen dat speciaal voor de protestantse eredienst is
gebouwd. De Martini- en de Der Aa-kerk waren van oorsprong Rooms-Katholiek. Toen de stad uitbreidde na
de Tachtigjarige Oorlog en de Reductie van Groningen in 1594, was er behoefte aan een kerkgebouw in de
nieuwe Hortusbuurt. De Nieuwe Kerk werd gezien als opvolger van de Sint_Walburgkerk, de naam van het
kerkhof was daarom oorspronkelijk het Nieuwe Sint Walburg kerkhof. Dit was jarenlang de begraafplaats
buiten de stad waar de pestdoden werden begraven. Dit verklaart ook waarom het Nieuwe Kerkhof iets hoger
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ligt ten opzichte van de omgeving. De bestaande begraafplaats was overigens geheel ommuurd en telde vier
poorten, stammend uit ca. 1620.
De Nieuwe Kerk werd gebouwd tussen 1660 en 1664 in renaissancestijl naar het voorbeeld van de
Amsterdamse Noorderkerk. Het grondplan van het gebouw is een Grieks kruis. Tussen de kruisarmen zijn
driehoekige huisjes gebouwd, waarvan één nog steeds wordt bewoond door de koster. Bovenop de kerk staat
een kleine vieringtoren met uurwerk en klok. Deze toren is sinds Napoleon geen eigendom meer van de Kerk
maar van de gemeente Groningen. In de kerk is veel fraai 17e en 18e eeuws houtsnijwerk te vinden van m.n.
Jan de Rijk (1661-1738). De hoge preekstoel staat centraal in de kerk sinds de opening op 7 juni 1664 en is
daarmee één van de originele elementen uit het interieur van de kerk.. In de kerk kunnen maximaal 1.000
mensen een zitplaats vinden. De kerk is gelegen op het Nieuwe Kerkhof, een plein bestaande uit een mooi
grasveld vol oude bomen. Eén van de groene parels van de stad. Het gebouw is een Rijksmonument. Het
Nieuwe Kerkhof is tevens een kroonjuweel, een groene plek in de stad, waar natuur en historie samen
bijzondere kwaliteit opleveren. Het Nieuwe Kerkhof wordt dan ook als een kostbaar sieraad verzorgd en
beschermd. De grote waarde van het Nieuwe Kerkhof als groengebied wordt gedragen door de negentigjarige
esdoorns langs de toegangspaden en de majestueuze beuken die in het gazon staan.
Doopsgezinde kerk.
De doopsgezinde kerk in Groningen staat in een zijsteegje van de Oude Boteringestraat. Oorspronkelijk stond
hier een houten schuilkerk, verscholen achter een woonhuis. Het huidige kerkgebouw werd gebouwd nadat de
Doopsgezinden in de Franse tijd volledige gelijkberechtiging hadden gekregen. De kerk werd ingewijd op 29
oktober 1815. Het gebouw werd halverwege de negentiende eeuw uitgebreid. Nadat het voorliggende
woonhuis was gesloopt werd het zichtbaar vanaf de Oude Boteringestraat. Deze ligging is een goede
weergave van het vroegere karakter van een schuilkerk
Broerstraat.
De broerstraat is vernoemd naar de Broerkerk. De Broerkerk in Groningen was een middeleeuwse
kloosterkerk van het Franciscanerklooster dat in die periode in de stad werd gesticht. Vanaf de 17e eeuw werd
de kerk ook wel Academiekerk genoemd. De eerste Broerkerk werd waarschijnlijk gebouwd in de 13e eeuw.
Bij de voorbereidingen van de bouw van de Martinuskerk in 1893 werden althans kloostermoppen uit de 13e
eeuw aangetroffen, die op een eerder kerkgebouw wijzen. Dit zal een bescheiden kerkje zijn geweest.
Afgaande op de afbeeldingen en opmetingen van de Broerkerk is vastgesteld dat in de 15e eeuw een nieuwe
en grotere Broerkerk moet zijn gebouwd. De Broerkerk was de eerste kerk in de stad die in gebruik werd
gegeven aan de protestanten. Na de Reductie van Groningen werd de kerk in 1614 in gebruik genomen als
kerk van de universiteit. In 1815 werd de kerk ter beschikking gesteld aan de Groningse katholieken. Het
orgel werd toen door J.W. Timpe naar Der Aa-kerk verplaatst. De kerk bleek echter te bouwvallig en werd
daarom in 1895 gesloopt. Ter plaatse van het gesloopte gebouw verrees in 1895 de neogotische Sint
Martinuskerk, die in 1956 werd verheven tot kathedraal. Deze werd op zijn beurt gesloopt in 1982.
Tegenwoordig staat hier de Universiteitsbibliotheek.
Franciscanerklooster.
Het Franciscanerklooster of Domus Sancti Pauli, ook Minderbroedersklooster of Broerklooster, was een
klooster in de stad Groningen. Het klooster stond waar tegenwoordig de Groningse universiteitsbibliotheek
staat, in het blok tussen de Rechte Jat, het Broerenkerkplein (huidige Broerstraat) en de latere Zwanestraat. De
stichtingsdatum is onbekend, maar zal waarschijnlijk tussen 1240 en 1253 zijn geweest. De eerste vermelding
van het klooster is in de kroniek van Menko die vermeldt dat het klooster in 1253 gebruikt wordt in de strijd
tussen de Gelkingen en de prefect. Het moet dan al een stenen gebouw zijn aan de Oude Kijk in 't Jatstraat, die
de grens vormt van de beide parochies die Groningen dan kent. Het klooster bezat slechts weinig grond en had
daarom weinig inkomsten.
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Het Vrouwen Sywen Convent was een begijnhof in de stad Groningen. Het convent werd gesticht
in 1284 door Johan Pluckerose voor zijn vrouw en zijn dochter. In 1300 stelde het bestuur van de stad
leefregels vast voor de begijnen in het convent welke grotendeels overeen kwamen met de derde
regel van Franciscus. Het convent werd in 1584 samengevoegd met het Vrouwe Menoldaconvent, de
gebouwen kwamen toen leeg te staan. In 1614 werd het convent onderdeel van de nieuw gestichte Groninger
hogeschool. In 1846 werd het complex gesloopt om plaats te maken voor een nieuw Academiegebouw.
Academiegebouw.
Het rijk versierde, in Noord-Nederlandse neo-Renaissancestijl gebouwde Academiegebouw (1907-1909) is
het hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ligt tegenover de Universiteitsbibliotheek aan de
Broerstraat in Groningen. Het gebouw is van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en
architectuurhistorische waarde, vanwege zijn betekenis voor de geschiedenis van het wetenschappelijk
onderwijs in Groningen, vanwege het ontwerp in neo-renaissancistische stijl en de kwaliteit van zowel de
ruimtelijke geleding als de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.
Het eerste Academiegebouw (1614), ontworpen door bouwmeester Garwer Peters, was van oorsprong een
Begijnhof (het Vrouw Sywenconvent). Het was een eenvoudig, laag gebouw. In het midden was een poort die
model heeft gestaan voor de versiering boven de hoofdingang van het huidige Academiegebouw. Het gebouw
werd wegens de slechte staat in 1846 afgebroken.
Omdat de centrale overheid geen nieuw pand wilde bekostigen, werd met ingezameld geld van de stad en de
provincie in 1850 het tweede Academiegebouw gebouwd. Het werd ontworpen door de Groninger architect
J.F. Scheepers. In 1906 brandde het gebouw tijdens schilderwerkzaamheden af. Met behulp van de Groningse
burgerij konden de hoogleraar-portretten, het vaandel van de Vrijwillige Studenten Flankeurs uit 1830
(vrijwilligers van de studentenvereniging Vindicat atque Polit, die meestreden in de strijd tegen de Belgische
opstandelingen) en de archieven worden gered. Het vaandel bevindt zich op de eerste verdieping tegenover de
faculteitskamer der Rechtsgeleerdheid.
Het huidige, onder de monumentenzorg vallende gebouw is het derde Academiegebouw en dateert uit 1909.
Het verrees op de fundamenten van het tweede gebouw. Het is ontworpen door de Haagse architect en
Rijksbouwmeester J.A. Vrijman. Het zeer monumentale gebouw is opgetrokken op een rechthoekige
plattegrond, is onderkelderd en telt twee bouwlagen onder een steil opgaand schilddak, gedekt met leien. In
het voordakschild aan weerszijden van het middenrisaliet is een reeks karakteristieke dakkappelletjes met
houten luiken aangebracht.
De opzet van het gebouw is strikt symmetrisch: een middenrisaliet van vijf traveeën breed met monumentale
ingangspartij en twee hoekrisalieten, alle voorzien van rijk geornamenteerde topgevels. De gevels worden aan
de bovenzijde afgesloten door een natuurstenen balustrade met obelisken. In de noordwesthoek van het
gebouw is een slanke, ronde toren opgenomen met een carillon en een uurwerk dat geschonken is door de
Groningse Burgerij. Deze toren is eveneens met speklagen, dorpelbanden, hoekblokken, een balustrade en
timpanen van natuursteen verstevigd en versierd. De toren gaat op het niveau van de nok van het dak van het
gebouw over in een achtzijdig systeem. De bekroning bestaat uit een dubbele verjongende lantaarn met
balustrade en aedicula-nissen met uurwerken en in- en uitzwenkende dakvlakken. De uit roodbruine baksteen
opgetrokken gevel is op tal van plaatsen verlevendigd met natuursteen zoals hoekblokken, dorpelbanden,
topgevels, balustrades, speklagen, friezen, segmentvormige en driehoekige frontons, muurdammen in de
erkers van de hoekrisalieten, de bekleding van het souterrain, de pijlerstelling met rondbogen en balustrade
van de diepe en brede portiek en de borstwering van het balkon.
Het middenrisaliet is aanzienlijk hoger opgetrokken dan de rest en heeft een hoog, steil schilddak en een
uitbundig geornamenteerde geveltop met rolwerk en obelisken. Façade: Het gebouw heeft drie gevels. In de
voorgevel zijn vijf zandstenen beelden van de kunstenaar Petrus Ackermans (1909) met een hoogte van circa
1.75 meter verwerkt. Onder de middelste topgevel staat Minerva als godin van de wetenschap tussen het
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universiteitswapen en de Nederlandse leeuw. Links van haar staat Scientia en rechts Historia. In de
bescheidener rolwerktopppen van de hoekrisalieten zijn allegorische voorstellingen van Prudentia (links) en
Mathematica (rechts) verwerkt. De hoekrisalieten bevatten in het midden grote vijfzijdige erkers, die over
twee bouwlagen doorlopen en bekroond zijn met een bolvormige, ingesnoerde koperen afdekking.
Een hoge bordestrap leidt naar de ingangspartij, die in een portiek met rondboogstelling is geplaatst. Boven de
middelste drie rondbogen bevindt zich op de verdieping een balkon net natuurstenen borstwering. De
kruisvensters zijn bekroond met zowel driehoekige als segmentvormige frontons. In het qua indeling en
uitmonstering uitzonderlijk gaaf bewaarde interieur zijn onder meer van belang de ruime overwelfde hal met
monumentaal trappenhuis met gebrandschilderde ramen, op de eerste verdieping de aula met rijk
geornamenteerde plafonds, kroonluchters, houten lambrisering, meubilair, wandschilderingen en
gebrandschilderde ramen van Johan Dijkstra evenals de rijk gemeubileerde en geornamenteerde senaatskamer,
curatorenkamer en de faculteitskamer. In de hal zijn de vertrekken voor de pedel en de conciërges. De functie
van pedel werd ingesteld in 1614 en werd in 1977 als afzonderlijke functie afgeschaft. De representatieve
taken werden overgenomen door de conciërges. In de hal bevindt zich sinds augustus 2009 de grafsteen van
de eerste Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, Ubbo Emmius.
Rodeweeshuis(straat).
Het Rode Weeshuis of Burgerweeshuis was een weeshuis gelegen tussen de Oude Ebbingestraat en de Oude
Boteringestraat in de Nederlandse stad Groningen. Op de plek van het weeshuis werden in 1991 bij
opgravingen boerderijen uit de 5e of 6e eeuw blootgelegd, waarvan paalgaten werden gevonden. Later werd
hier het Olde Convent gesticht, een vroeger begijnenklooster van Sint Clara. Bij opgravingen in 1959 werd
vastgesteld dat de fundamenten van dit complex uit ongeveer 1350 dateren.[2] Bij de Reductie van Groningen
in 1594 verloor het Olde Convent zijn functie als klooster en werd geconfisqueerd door Stad en Lande.
Eind 16e eeuw was het aantal ouderloze kinderen erg groot en het sterftecijfer lag hoog. Om die redenen werd
het complex in 1599 door Stad en Lande afgestaan aan de stad Groningen om te dienen als weeshuis voor
kinderen van de gezeten burgerij. Dit burgerweeshuis werd het Rode (of Roode) Weeshuis genoemd. De wat
minder kapitaalkrachtige wezen werden ondergebracht in het Blauwe Weeshuis en het Groene Weeshuis, in
1673 verenigd tot het groene en blauwe gecombineerde diakonie-kinderhuis. De kleuren verwijzen naar de
klederdracht van de weeskinderen.[3][4] Op 19 november 1599 werden de eerste weesmeesters aangesteld.
Het weeshuis kon onder meer gefinancierd worden met de opbrengsten van het Sint Jurjensgasthuis in
Helpman. Aanvankelijk had men slechts de beschikking over een deel van het voormalige klooster, maar in
1621 kwam het gehele voormalige kloostercomplex ter beschikking van het weeshuis. Ook werden de
opbrengsten van de Groninger bank van lening, die van 1766 tot 1880 beheerd werd door de voogden van het
weeshuis, gebruikt voor de exploitatie van het weeshuis. In 1752 ontving het weeshuis een aanzienlijk
vermogen uit de nalatenschap van de Groningse hoogleraar Romeins recht Arnoldus Rotgers. Na de Tweede
Wereldoorlog verloor het weeshuis zijn bestaansrecht als tehuis voor wezen.
Jacobijnerstraat.
De Jacobijnerstraat is een straat in de binnenstad van Groningen. De straat loopt van de Oude Ebbingestraat
naar het Martinikerkhof. De naam van de straat verwijst naar het klooster van de Dominicanen dat tot 1594
aan deze straat heeft gestaan. Jacobijnen is een alternatieve naam voor de orde van de Dominicanen. De
Jacobijnerstraat vormde de zuidelijke begrenzing van het klooster.
Prinsenhof.
Midden in het centrum van de stad Groningen, op enkele meters van de Martinitoren, staat Prinsenhof
Groningen. Zodra u de poort van het monumentale pand binnenloopt, laat u de drukte van de stad achter u. De
Prinsenhof was in de Middeleeuwen in bezit van de Broeders des Gemeenen Levens, een religieuze
groepering. Wat nu het grand café is, was toen de fraterkerk en dit gebouw is het oudste gedeelte van de
Prinsenhof. Het dateert uit begin 15e eeuw. De andere delen werden later bijgebouwd in opdracht van de
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eerste bisschop van Groningen en Drenthe. Eind 16e eeuw werd het pand een officieel verblijf van de prinsen
van Nassau (de stadhouders) en verwierf het zijn huidige naam. Overigens maakten de prinsen weinig gebruik
van het verblijf. In deze periode werd de Prinsentuin aangelegd. De heggetjes vormen de letters W en A, de
eerste letters van stadhouder Willem Frederik en zijn vrouw Albertine Agnes. In de 19e eeuw werd de
Prinsenhof gebruikt als ziekenhuis voor Franse militairen en nog weer later werd het een
marechausseekazerne. Vanaf 1945 bood de Prinsenhof onderdak aan RTV Noord en de regionale omroep was
er gevestigd tot 2005. Prinsenhof Groningen is onder leiding van architect Jurjen van der Meer (van bureau
De Zwarte Hond) getransformeerd tot hotel, grand café en restaurant waar iedereen welkom is en zich thuis
voelt.
Broeders van het Gemene Leven, en in het verlengde daarvan de Zusters van het Gemene Leven was een
religieuze groepering die aan het einde van de 14e eeuw in Deventer ontstond rond Geert Grote. Geert Grote
is de grondlegger van de religieuze stroming de Moderne Devotie.
Vanwege de bestaande onvrede met allerlei ongewenste kerkelijke praktijken vonden de predikingen van
Geert Grote instemming bij een grote groep mensen. Kort na zijn bekering in 1374 bracht hij een groep
vrouwen onder in zijn ouderlijk huis te Deventer. Ze vormden daar een gemeenschap die de door hem
voorgestane levenswijze van praktische vroomheid en spiritualiteit en arbeid in praktijk bracht. De zusters, en
wat later ook de broeders, zochten een geestelijk réveil tegen de verloedering van het leven van de clerus en
de verruwing van de volkse zeden. Al snel ontstonden naar dit inspirerende voorbeeld gemeenschappen in
broeder- en zusterhuizen in de hele IJsselstreek. De leden leefden in gemeenschappelijke huizen in de steden.
Ze legden geen kloostergelofte af. De term 'gemeen' in de naam van de beweging heeft als betekenis
'gezamenlijk', aangezien men gemeenschap van goederen voorstond. De broeders waren verantwoordelijk
voor de zielszorg in de zusterhuizen.
Het proces van verkloostering gebeurde vooral onder druk van de gevestigde kerkorde. Het aantal kloosters
dat werd opgericht door volgelingen van Geert Grote die zich lieten inspireren door de Moderne Devotie
maakte een stormachtige groei door. De kloosters verschilden op organisatorisch en juridisch gebied van de
broeder- en zusterhuizen, hoewel die in de vijftiende eeuw een steeds geslotener karakter zouden krijgen. Zo
werd er een eigen kapel in of bij het huis gebouwd zodat men niet langer de vieringen in de parochiekerk
behoefde bij te wonen.
De beweging verbreidde zich door de internationale handelscontacten van met name Deventer en Zwolle over
het gebied van de Hanze. Begin 16e eeuw kende de Congregatie van Windesheim haar hoogtepunt. Op dat
ogenblik waren er naast de vele broeder- en zusterhuizen in diverse steden ook 86 mannenkloosters en 16
vrouwenkloosters bij aangesloten, verspreid over heel Noordwest-Europa, van Zwitserland tot Polen.
Naast prediking waren vooral het boek en onderwijs middelen in de verbreiding van het devote ideaal van
navolging van Christus. Een aantal beroemdheden ontving een belangrijk deel van zijn opleiding op scholen
met door de broeders geleide convicten. Thomas a Kempis (Meest verkochte Nederlandse boek: De
Navolging van Christus) bezocht de school in Deventer. Later werd hij een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Moderne Devotie. Erasmus woonde en leerde bij de broeders in Deventer en ’sHertogenbosch en Luther volgde onderwijs bij de broeders in Maagdenburg. De beweging wordt ook
beschouwd als een van de wegbereiders van de Reformatie die vooral vaste voet aan de grond kreeg in het
verspreidingsgebied van de Moderne Devotie, Noordwest-Europa. De beweging van de broeders was evenwel
deel van de Rooms-katholieke Kerk en gericht op het katholieke geloof. De Reformatie betekende zelfs de
doodsteek voor de broedergemeenschappen en de Moderne Devotie in de Nederlanden.
Martinikerk.
Omstreeks het jaar 1000 bevond zich de eerste stenen kerk aan het Martinikerkhof. Dit was een éénbeukige
romaanse kerk van tufsteen. Rond het jaar 1220 stond op dezelfde plaats een grotere kerk in romano-gotische
stijl. De Martinikerk was toen een driebeukige kruiskerk met een hoog middenschip en lagere zijbeuken.
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Ronde absides sloten het koor en de zijbeuken af. Van deze bouwfase zijn nog veel sporen in de kerk
aanwezig. Voorbeelden zijn de ronde vensters en de spaarvelden met siermetselwerk (te zien aan de
buitenkant van de kerk) in de noord- en zuidgevel van het schip.
Groningen was in de 15de eeuw een bloeiend handelscentrum en maakte deel uit van het Noord-Europese
Hanzeverbond. De groei en de welvaart van de stad leidden tot de wens de Martinikerk verder uit te breiden.
De gotiek had inmiddels in het noorden zijn stempel op de bouwkunst gedrukt. De luchtige gotische bouwstijl
kende technieken die het mogelijk maakten hoger te bouwen en meer licht toe te laten door grote vensters in
de muren aan te brengen. De Martinikerk kreeg na een flinke uitbreiding een gotisch uiterlijk. Het oude koor
werd vervangen door een hoog, licht koor. Door de verhoging van de zijbeuken van het schip, veranderde de
kerk in een zogenaamde hallenkerk. De kapel ten noorden van het koor werd in de 16de eeuw in laat-gotische
stijl gebouwd.
De Martinikerk deed tijdens het kortstondige bestaan van het eerste bisdom Groningen (1559-1594) dienst als
kathedraal. In 1594 werd de stad Groningen protestants en daarmee ook de Martinikerk. De Martinikerk was
nooit het toneel van een beeldenstorm. Op 24 juli 1594 werden de altaren ordelijk gesloopt en de
heiligenbeelden verwijderd. De wandschilderingen werden met pleisterkalk bedekt. In de kerk mochten geen
rouwborden worden geplaatst. Alleen in de gebrandschilderde ramen was plaats voor familiewapens en
afbeeldingen. In het schip werd een grote preekstoel geplaatst.
Vele prachtige muur- en gewelfschilderingen zijn op deze manier bewaard gebleven. De oudste nog bewaarde
muurschildering dateert uit 14de eeuw en stelt Maria op de troon van Salomo voor. Op de gewelven is een
keur aan schilderingen te zien: florale motieven maar ook afbeeldingen van heiligen, zoals de tweeling
Cosmas en Damianus, Christoffel en de schutspatronen Otger en Sint Maarten. Deze laatste schilderingen
dateren uit circa 1480.
Opmerkelijk zijn verder de schilderingen rondom het zogenaamde hemelgat. Afgebeeld is hier het feest
rondom de Vastenavond. Op het gewelf staan musici met blaasinstrumenten en schilden, die volgens
sommigen een erotische lading hebben, een nar, een zeemeermin en een kinderbisschop. Rond 1540 werden
de veertien nissen tussen de arcadebogen in het koor beschilderd met taferelen uit het leven van Jezus
Christus. Na de Reductie in 1594 verdwenen de schilderingen onder een laag witkalk, maar in 1923 werden
zij herontdekt en later gerestaureerd. De gewelfschilderingen in het schip werden pas bij de laatste restauratie
in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw blootgelegd en gerestaureerd. De begin 16de eeuw dichtgemaakte
galerij van het hoogkoor toont de meest complete serie renaissance-wandschilderingen in Nederland. Rond
1545 zijn in veertien nissen taferelen uit het Nieuwe Testament en vooral uit het leven en lijden van Jezus
geschilderd. Boven de triomfboog bevinden zich resten van een schildering van het Laatste Oordeel. De
gewelven hebben decoratieve schilderingen uit diverse
perioden; de sluitstenen in de kooromgang tonen wapens van belangrijke Groninger families (circa 1425). De
kerk bevat enkele laat-16de-eeuwse cartouches met bijbelteksten. Behalve het bij de restauratie herplaatste
18de-eeuwse ‘hopliedenvenster’ zijn er nog glazen met familiewapens uit 1924. De scheiding die na de
Reformatie tussen koor en schip (Preekkerk) werd aangebracht is bij de restauratie gehandhaafd; met
materiaal van een wand uit omstreeks 1837 heeft men een nieuwe scheiding gemaakt met een meer open
karakter, voor zicht op het koor. De toegangen naar de omgang zijn afgesloten met eikenhouten hekken uit
omstreeks 1637. Tot de inventaris behoren verder een preekstoel (begin 17de eeuw; 1853 gewijzigd),
galerijgestoelten voor de Raad (17de eeuw) en vertegenwoordigers van de Ommelanden (omstreeks 1664) en
een staande klok uit omstreeks 1600 (wijzerplaat 1635). Het in oorsprong 15de-eeuws orgel onderging in de
16de en 17de eeuw al wijzigingen voor het in 1729-'30 door F.C. Schnitger en A.A. Hinsz aanzienlijk werd
vergroot.
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Martinitoren
De huidige Martinitoren had twee voorgangers. In de 13e eeuw werd de eerste toren gebouwd. Deze was
ongeveer 30 meter hoog en geheel in romanogotische stijl. Deze stond oorspronkelijk ten westen van de kerk,
maar was door de verlenging van de noordelijke en zuidelijke zijbeuken van de Martinikerk naar het westen
inpandig geworden. De toren had een piramidevormig tentdak en twee rondbogige galmgaten. Door een
blikseminslag in 1408 werd deze toren vernietigd.
Vanaf 1430 werd de kerk uitgebreid in gotische stijl, waarbij in 1452 ook begonnen werd aan de bouw van een
tweede toren van ongeveer 45 meter hoog, die deels van steen en deels van hout was. De kerkmuren werden
in 1461 tegen de toren opgetrokken. In 1465 woedde een grote brand in de toren als gevolg van een
blikseminslag. Mogelijk als gevolg hiervan stortte in 1468 de toren in en daarmee ook alle aanbouwen
rondom.
De derde toren werd meer dan 100 meter hoog en was halverwege de 16e eeuw gereed. Na het vertrek van de
Spanjaarden uit de stad in 1577 werden er vreugdevuren ontstoken op de Martinitoren. Hierdoor ging de
torenspits verloren. De toren werd in 1627 hersteld met een nieuwe torenspits en heeft nu een hoogte van 96,8
meter. De huidige windvaan in de vorm van een paard dateert uit 1822. De Martinitoren is sinds 1798
eigendom van de Gemeente Groningen.
Pepergasthuis.
Het Pepergasthuis is een hofje in de Nederlandse stad Groningen. De officiële naam luidt Geertruidsgasthuis,
maar het heeft altijd bekendgestaan als het Pepergasthuis, naar de naam van de straat waaraan het is gelegen,
de Peperstraat. Het Pepergasthuis is in 1405 gesticht door vader en zoon Solleder. Oorspronkelijk diende het
als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen. In de Martinikerk werd een relikwie bewaard van
Johannes de Doper, dat zeer veel pelgrims naar Groningen lokte. Vanwege die bestemming werd de kapel, die
in 1482 bij het gasthuis werd gebouwd, vernoemd naar Gertrudis van Nijvel, die als beschermheilige van de
reiziger gezien werd. Het Pepergasthuis verwierf veel landerijen in de omgeving van de stad, met name in
Heidenschap en Beijum. De parochiekerk van Heidenschap en de kapel te Beijum werden vóór 1500
geïncorporeerd in het gasthuis. De priester trad vermoedelijk op als dorpspastoor van Heidenschap tot afbraak
van het dorpskerkje in 1589. Na de reductie van Groningen in 1594 kreeg het complex, zoals alle katholieke
gebouwen, een nieuwe bestemming. Het gasthuis werd een wooncomplex voor oudere stadjers. Groningers
van 50 jaar en ouder konden zich inkopen in het gasthuis. Zij kregen dan tot hun dood niet alleen huisvesting,
maar ook verzorging. De bewoners werden conventualen genoemd.
Daarnaast werd een deel van het complex ingericht als dolhuis. De arme zielen die hier terechtkwamen
konden op zondag tegen betaling bezichtigd worden. In 1702 verhuisden de dollen naar een nieuw gasthuis,
het Sint Anthonygasthuis aan de Rademarkt. Het complex is meerdere malen uitgebreid, voor het laatst in
1861. In de loop van de twintigste eeuw kwamen steeds meer woningen in het complex leeg te staan. De
inkoopsom bleek steeds meer een barrière. In 1954 werd daarom besloten dat de woningen ook gehuurd
konden worden, waarna de leegstand snel verdween. Stichting Stadsherstel Groningen, later opgegaan in
wooncorporatie Lefier StadGroningen, nam het complex in 1989 over en liet de woningen grondig
restaureren. De kapel is sinds 1991 in gebruik voor oecumenische diensten. In de oude eetzaal kan gehuwd
worden. De woningen worden nu verhuurd door een woningcorporatie (Lefier) en zijn zeer in trek.
St. Jozefkathedraal.
In 1886, ongeveer een halve eeuw nadat de Sint Martinus in gebruik was genomen, werd begonnen met de
bouw van de tweede katholieke kerk in de stad Groningen. Voor de ligging was gekozen voor de zuidoostkant
van de stad, waar een wijk, de Oosterpoort geheten, in aanbouw was. Deze was vooral voor arbeiders bedoeld
en vandaar dat de kerk naar St. Jozef, timmerman en patroon van de werklieden, genoemd werd. De architect,
P.J.H. Cuypers, maakte er een sierlijk neo-gotisch bouwwerk van met een hoge, slanke toren. Het interieur
was bij de wijding op 25 mei 1887 vrij sober, met wit gepleisterde muren en met slechts enkele decoraties,
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maar in de loop van de tijd kreeg ze een rijkere aankleding, – dank zij schenkingen van welgestelde
parochianen, met name van het echtpaar Rikkers-Lubbers. Zo kwamen er luidklokken in de toren en werden
de vensterramen vervangen door glas-in-lood. Ook in latere tijd kwamen er verfraaiingen en werd de kerk
goed onderhouden. Dat zal er toe hebben bijgedragen, dat de St. Jozef in 1974 op de lijst van
Rijksmonumenten werd geplaatst.
‘Een Rooms bolwerk’, zo merkten sommige ‘stadjers’ op, toen er in de jaren 1933-1934 in de Oosterparkwijk
een kerk verrees met pastorie, school en een reeks bejaardenwoningen. Maar het complex paste goed bij de
omgeving en de negatieve toon maakte al gauw plaats voor een meer positieve. Ook het kerkgebouw met de
stevige toren en met een zandstenen beeld van Sint Franciscus, de heilige naar wie de kerk genoemd is, kreeg
waardering.
Helemaal een verrassing was de binnenkant van de kerk. Licht, ruim, niet ouderwets, maar ook niet modern.
En met een vorm – meer vierkant dan langwerpig – die overal goed zicht geeft op het priesterkoor met het
oude hoogaltaar tegen de achterwand en het nieuwe op de voorgrond. Typerend voor de stijl van de architect,
H.C. van der Leur uit Nijmegen, zijn ook de geglazuurde bakstenen, de beelden in wit half plastiek, de
lichtkleurige houten banken. Daarnaast zijn er de glas in loodramen die het levensverhaal van Franciscus
voorstellen: de stichting van zijn orde, het spreken met de vogels, de schepping van het Zonnelied, de
kruiswegstaties van Charles Eijck, de gemetselde preekstoel..
Remonstrantse kerk.
1878. De Remonstranten, die al sinds het 12-jarig bestand van de 80-jarige oorlog een eigen tak aan de
protestantse boom vormen, hebben in de tweede helft van de 19e eeuw de wind mee. Een groep moderne,
vrijzinnige protestanten in Groningen scheidt zich af van de Hervormde kerk en noemt zich Remonstrants.
1882. Na enkele jaren kerkruimte te hebben gehuurd, ontstaat de behoefte aan een eigen onderkomen.
Architect H. Raamaker presenteert op 12 oktober 1882 zijn plan aan de jonge Remonstrantse gemeente. Het
ontwerp is volgens de mode van de tijd in eclectische stijl. De blik is gericht op een locatie die vrijkomt door
het ontmantelen van de vestingwallen.
Aan het van de 20e eeuw wordt de Remonstrantse gemeente snel kleiner en gaat de last van het
kerkonderhoud steeds zwaarder wegen. In 2004 neemt de Stichting Oude Groninger Kerken het over.
De kerkzaal en de vergaderruimtes van de Remonstranstse kerk worden verhuurd door Bijzondere Locaties
Groningen voor congressen, vergaderingen, concerten en workshops. Boven de kerkzaal is het kantoor van de
Stichting Oude Groninger Kerken gevestigd. De Remonstrantse Gemeente Groningen houdt elke
zondagochtend een dienst in de kerk.
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