Rondom de oude St. Jacobskerk van
Roderwolde

Fragment tekening Dina Belga, 1989

Inleiding
In de eerste helft van de 19e eeuw vonden in Roderwolde twee zeer
ingrijpende veranderingen plaats. Onder invloed van Keizer Napoleon
van Frankrijk werden in Nederland tal van wijzigingen ingevoerd op het
gebied van gemeentelijk bestuur en administratie. In het verleden droeg
het kerspel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen kerkelijke
en wereldlijke organisatie. Na de invoering van de burgerlijke gemeente,
verloor het kerspel de bestuursbevoegdheden op dit gebied. In 1811 werd
het oude zelfstandige kerspel Roderwolde ingedeeld bij de nieuwe
gemeente Roden. Wat bleef was de eigen Jacobskerk in Roderwolde en de
daarbij horende kerkelijke gemeente. In Roden was voortaan het
Gemeentebestuur verantwoordelijk voor alle zaken op wereldlijk gebied.
De verantwoordelijkheid van de kerk werd beperkt tot strikt kerkelijke
aangelegenheden.
Een tweede bijzondere gebeurtenis was de afbraak van de Jacobskerk en
de pastorie in 1830 en de nieuwbouw op een andere plaats in het
daaropvolgende jaar.
In Rowol toendertied. Van kerspel tot buitendorp, is de geschiedenis van de
nieuwe kerk aan de Voorsteweg vrij uitvoerig beschreven. Daarom zal in
dit artikel de meeste aandacht worden besteed aan de oude Jacobskerk, tot
1830 gelegen op het kerkhof aan het einde van de Pastorielaan.
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1. Het kerspel Roderwolde
Onder de ”clockeslagh” van de St. Jacobskerk van Roderwolde hoorden
van oudsher de buurschappen Sandebuur en Mathuisen, het huidige
Matslootgebied. Het vroegere Mathuisen omvatte het hele gebied vanaf
het Leekstermeer langs de noordelijke Scheidingssloot met Oostwold,
rondom de Matsloot, langs de Roderwolderdijk tot en met het verdwenen
huis de Vlint bij hoogspanningsmast nr. 11. De verdwenen heemsteden in
het Onland werden in de oude bevolkingsregisters ook onder Mathuisen
genoteerd.1 Het grondgebied tussen de Roderwolderdijk en het Peizerdiep
hoorde oorpronkelijk onder de buurschap Foxwolde en Foxwolde maakte
deel uit van het kerspel Roden.
In 1555 richtte Johan van Ewsum, eigenaar van de havezate Mensinge in
Roden, een verzoek aan koning Philips II om de heerlijkheid te verkrijgen
over de kerspelen Norg, Roden en Roderwolde. Om de waarde van de
belening vast te stellen kwamen drie heren in opdracht van de
Rekenkamer uit 'sGravenhage naar Noord-Drenthe voor een onderzoek
van de dorpen in kwestie. In hun Taxatierapport werd genoteerd dat er
”in den voorschreven kerspel van Roderwolde geen buurscappen te zijn
dan waren 22 of 23 huyssen, zoe rijck ende arm die vuer ende roeck
houden. Ende voorts dat in denzelden kerspel waren omtrent vijftich of
zestich communicanten.”2 De opstellers van het rapport begrepen dus
ook echt niet waarom Van Ewsum zoveel interesse had voor deze dorre
en armelijke streek.
Ook al was de economische situatie van Roderwolde in hun ogen niet erg
rooskleurig, belangrijk was wel de strategische ligging in de nabijheid van
het Peizerdiep, waarlangs de Roderwolderdijk vanuit het zuiden één van
de weinige verbindingen over land vormde met het klooster van Aduard
en de stad Groningen. Roderwolde lag dicht onder de rook van
Groningen: in gunstige jaren bood de stad Groningen een afzetmarkt
voor agrarische producten en was het een centrum van handel voor de
Roderwolder bevolking. Maar als het tij keerde, had men zwaar te lijden
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onder de directe gevolgen van politieke, kerkelijke en economische
”troebelen” rondom en in Groningen.

2. De stichting van de St. Jacobskerk
In de loop van de 11e eeuw groeide de bevolking van Drenthe sterk. De
bestaande boerengemeenschappen boden niet genoeg levensruimte voor
al hun inwoners, zodat op grote schaal nieuwe vestigingen ontstonden in
de oorspronkelijke wilde gebieden. Boeren uit het oude Roden trokken
naar het woeste Roder wold om een nieuw bestaan op te bouwen. Nadat
de eerste bewoners in de tweede helft van de 11e eeuw zich hier
permanent hadden gevestigd, vroegen zij aan de bisschop van Utrecht
toestemming voor het stichten van een kerk. Voor de bouw van de eerste
kerk werden door het centrale gezag de benodigde middelen en de grond
beschikbaar gesteld. Daarnaast kregen de bewoners het recht om zelf een
priester voor te dragen voor benoeming (het collatierecht). Dit recht werd
overgedragen aan de kerkvoogden, die zich vervolgens met de voordracht
tot de bisschop in Utrecht wendden.
De kerk van Roderwolde was sinds de oprichting een zelfstandige,
bisschoppelijke eigenkerk, dat wil zegen dat de bisschop de kerk uit eigen
middelen heeft gesticht. De kerk was gewijd aan Sint Jacob, de apostel. De
keuze van deze beschermheilige bevestigt de hoge ouderdom van de kerk:
na de 12e eeuw werden weinig kerken meer gewijd aan St. Jacob of andere
apostelen.
We komen in de Middeleeuwen weinig bronnen tegen waarin de kerk van
Roderwolde wordt genoemd. De eerste vermelding dateert uit 1139 en
komt voor in een acte waarin de 25ste bisschop van Utrecht, Andreas van
Cuyck, enige opbrengsten van zeven Drentse eigenkerken schenkt aan het
kapittel van de kerk van Oldenzaal, de hoofdkerk van Twente. Ruim een
eeuw later droegen de deken en het kapittel van de kerk van Oldenzaal op
gezag van de bisschop deze pachten over aan de rector van de St.
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Clemenskerk te Steenwijk.3 Behalve Roderwolde werden ook de kerken
van Anloo, Beilen, Vries, Norg, Roden en Eelde aangeslagen. Deze pacht
bestond voor Roderwolde uit twee schellingen sterlings (24 zilveren
penningen). De priester moest dit geld jaarlijks met St. Jacob (25 juli) uit
de giften van de kerkgangers afdragen in de Hof van Anloo. Deze pacht is
tot 1499 door de kerk betaald. In dat jaar is de jaarlijkse aanslag afgekocht
met 18 gouden Rijnse gulden.
Het grote feest in Roderwolde in 1989 wegens het 850-jarige bestaan, was
gebaseerd op het jaartal van deze oude akte uit 1139.
Vermoedelijk dateert het eerste kerkje van Roderwolde uit de tweede helft
van de elfde eeuw. Het was van hout gebouwd, zoals dat in deze streken
vaker het geval was. Baksteenbouw werd pas in de 13e eeuw ontwikkeld
en tufsteen zoals dat bij andere kerken wel werd gebruikt, is in
Roderwolde nooit gevonden. Ongetwijfeld hebben de monniken uit
Aduard een belangrijke rol gespeeld bij de bouw. De kerk was gebouwd in
de romaanse stijl en was dus ten tijde van de afbraak in 1830 vele
honderden jaren oud. Deze ouderdom werd tijdens de afbraak nog eens
bevestigd door de vondst van een sarcofaag van rode Bentheimer
zandsteen. Men heeft toen ”eene kist ontdekt uit rooden steen bestaande
en voorzien met een plat deksel, waarop een langwerpig kruis was
uitgehouwen. Deze kist werd gevonden juist vóór den ingang der
voormalige kerk en bevatte menschenbeenderen van buitengewone
grootte, sieraden heeft men er niet aan ontdekt, zij kwam geheel overeen
met de beschrijving, van andere zulke, elders gevonden, en was
gedeeltelijk verbrijzeld.”4 Deze sarcofagen kwamen in Groningen en
Drenthe regelmatig voor. Men dateert ze gewoonlijk in de 11e of 12e
eeuw.
Het is zeker dat de kerk die wij kennen gebouwd was van
kloostermoppen, gebakken van klei uit de directe omgeving. In de
Kleibosch te Foxwolde lag een dikke laag potklei dicht aan de
oppervlakte. Ook aan turf en hout, de brandstoffen nodig voor het
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bakken van de stenen, was in deze streek geen gebrek. De St. Jacobskerk
is zoals de meeste Drentse middeleeuwse kerken, gebouwd in oost-west
richting. Het heiligste gedeelte van de kerk, het koor en het hoofdaltaar,
was gericht naar het oosten, waar op de eerste lentedag in de oude
tijdrekening de zon opkwam.5

In 2002 is door een groepje enthousiaste Rowolmers een oppervlakkig onderzoek verricht naar de
fundamenten van de oude kerk. Deze liggen nog steeds ongeschonden omstreeks 50 cm. onder het
maaiveld, waardoor de exacte ligging van de kerk midden op het kerkhof gemakkelijk valt te traceren. Op
deze opname laat het rode lint de omtrek van de kerk zien, gericht naar het oosten.

De kerk was een eenbeukige ruimte van ca. 23,40 m. lang en 9 m. breed.
Het niet-inspringende koor, iets minder dan de helft van de totale lengte,
had aan de oostkant twee zwak afgeronde hoeken. Deze ronding is op een
oude tekening nauwelijks te zien, maar op latere plattegronden van de
begraafplaats is de omtrek van de kerk met een halfrond koor duidelijk
aangegeven. Voor de bouw werden bakstenen gebruikt van ca. 30 x 14 x 9
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cm. Tegen de lange muren waren aan weerszijden vijf steunberen
gebouwd en tegen de koormuur twee. Mogelijk zijn deze later geplaatst
om verzakking van de muren door de natte ondergrond tegen te gaan.

3. De inrichting van de oude kerk
Om ons een voorstelling te kunnen maken hoe dat oude Romaanse kerkje
er van binnen heeft uitgezien, moeten we een beroep doen op oude
bronnen. Eén van de belangrijkste geschriften is een kerkvoogdenboekje
uit 1538-1608.6 In dit kleine perkamenten boekje hielden de kerkvoogden
hun administratie bij met betrekking tot de kerkelijke bezittingen. Dus
werd er ook regelmatig genoteerd dat er geld uitgegeven was voor de
restauratie
en
het
onderhoud van de kerk
en de pastorie. Ook
geven
de
visitatierapporten van de classis
in de 17e eeuw een aardig
beeld van de situatie.7

Het
kerkvoogdenboek
van
Roderwolde is uniek in Drenthe.
Van geen andere kerk is een
soortgelijk administratieboek van de
kerkvoogdij uit de periode vóór de
Reformatie bewaard gebleven. In de
achterzijde is een restant van een nog
ouder misboek verwerkt.
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De oude St. Jacobskerk had een beschoten kap met een zolder. Uit een
rapport van de visitatiecommissie uit 1675 blijkt bovendien dat er pilaren
in de kerk waren. In de periode voor de Reformatie zag men bij het
binnenkomen van de kerk op de witte bepleisterde muren vele
opschriften, die bij de zuivering van de kerk na de Reformatie met de
witkwast werden toegedekt. Natuurlijk zijn er voor de Reformatie ook een
of meer altaren in de kerk geweest evenals heiligenbeelden. Al deze
uitingen van het katholieke geloof zijn in 1601, waarschijnlijk onder
dwang van het Landschappelijk bestuur, door soldaten uit de kerk
verwijderd.8 De altaren en de beelden werden afgebroken, ”de boke,
ornamente, pullen, watervate, wyrokesvate, candeler, van den alterlaken,
slote ende ander dinghe,” bijna alle voorwerpen die hoorden bij de
katholieke eredienst verdwenen.9
Tussen 1570 en 1594 heeft het noorden van Drenthe zwaar te lijden
gehad onder de strijd om de macht van Groningen. Legerbenden, van
Spaanse zowel als van Staatse zijde, trokken door het land en plunderden
de boerderijen. Op last van de Staten-Generaal moest het gehele oosten
van Nederland verbrand worden om de vijand uit de stad Groningen te
hongeren. De gevreesde zwarte ruiters van Hertog Erik van Brunswijk,
vriend van de vijand Philips II, lagen met negen vaandels in Drenthe, waar
ze door de bevolking onderhouden moesten worden. Zij waren ook voor
de Rowolmers een ware plaag. Het moeten verschrikkelijke jaren zijn
geweest voor de mensen. Behalve onder de oorlogsdreiging, had men
zwaar te lijden onder de gevolgen van de Allerheiligenvloed in 1570. Tot
overmaat van ramp brak in 1581 de pest uit. Geen wonder dat men
jarenlang niet toekwam aan het bijhouden van de kerkelijke administratie
of het onderhoud van de kerk. Landerijen lagen braak en boerderijen
verlaten.
Toen de ergste stormen waren geluwd, probeerde men, mede op last van
de nieuwe kerkelijke overheid, de vervallen kerk te herstellen. De
toenmalige kerkvoogd Luytyen Jans noteerde in 1608 dat de kerk
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behoorlijk was opgeknapt. In de ramen werd nieuw glas gezet, het dak
werd gedicht, de muren en de vloeren gerestaureerd.
In de kerk waren slechts enkele sporen achtergebleven van de oude
eredienst, waaronder de grote doopvont van Bentheimer zandsteen. De
versiering bestaat uit twee ineengestrengelde kabels op de achtkantige kuip
met op de acht hoekpunten een verticale verdikking, van de kabel tot de
onderkant van de kuip. De zuil is geheel versierd met schuine, evenwijdige
richels en het voetstuk is uiterst dun vergeleken met andere romaanse
vonten.

De doopvont ”met het voetstuk hoog
13 palm, het voetstuk breed 9 palm
en de kom 11 palm”, daterend uit de
15e eeuw. (foto H. Boerema)
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Na de Reformatie heeft de doopvont, tegen alle verordeningen van de
Drentse Synode in, tot de afbraak in 1830 binnen in de kerk gestaan.
Veertig jaar later besloot het kerkbestuur de vont onder een afdak tegen
het nieuwgebouwde baarhuisje te plaatsen bij de ingang van het kerkhof.
Tegenwoordig staat de oude doopvont weer in de kerk als enige
herinnering aan de pre-reformatorische tijd.
In de oude kerk was een preekstoel aanwezig. Deze is waarschijnlijk later
aangebracht, want in een visitatierapport uit 1626 wordt geconstateerd dat
in de kerk ”niets staat wat op een preekstoel lijkt”.10 Bij de opbrengsten
van de sloopresten van de oude kerk had de aannemer echter een stelpost
opgenomen voor o.a. ”oud ijzerwerk, kerkbanken en de oude preekstoel”.
Tijdens diensten in de 16e eeuw werd bij speciale gelegenheden orgel
gespeeld. De orgelist en de orgelblazer ontvingen na afloop uit handen
van de kerkvoogden een vergoeding voor hun optreden. Daar bij de
afbraak van de oude kerk nergens melding wordt gemaakt van een
bestaand orgel, zal de organist waarschijnlijk gespeeld hebben op een
draagbaar orgeltje.
Na de Reformatie spoorde de provinciale Synode de kerken aan om de
overgang naar de nieuwe godsdienst krachtdadig aan te pakken. Zo werd
in 1651 een mooie zilveren avondmaalsbeker gekocht. Deze draagt als
opschrift: ”dit is de ROOWOLMER KERCKE BEECKER. Anno
1651.”
De linker beker is een copie gemaakt in
de 20e eeuw, omdat de oude beker lek
was. Ook het zilveren blad is van later
datum.
(foto H. Boerema)
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Op de preekstoel in de nieuwe kerk ligt nog steeds de grote Statenbijbel met mooi beslag uit 1682. Het is
niet bekend in welk jaar deze bijbel gekocht is. (foto H. Boerema)
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De
kerkgangers
van
tegenwoordig vinden bij het
uitgaan van de kerk aan hun
rechterhand een koperen
collecteschaal. Deze schaal met
de bijbehorende ijzeren voet
werd
omstreeks
1630
aangeschaft.
Voor
deze
aanschaf werd door gulle
gemeenteleden
geld
geschonken. In de kerk stond
de kerkpaal, een in de grond
vastgezet offerblok met ijzeren
banden en een slot om tegen
diefstal te beschermen. Hierin
stortte men het geld voor het
onderhoud der armen. Een
fragment van dit houten blok
is bewaard gebleven en staat
achter de huidige preekstoel op
de grond.

Kerkvoogd Luytyen Jans noteert in het
Kerkvoogdenboek dat hij geld heeft
uitgegeven voor het ”beckensijsder med
becken”. De koperen schaal is aan de
binnenkant vertind. (foto H. Boerema)
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4. De klokkentoren
Ten westen van de oude kerk heeft tot 1835 een houten klokkentoren
gestaan, in de directe nabijheid van de huidige urnenmuur. Toen de oude
kerk in 1830 afgebroken zou worden, zaten de kerkbestuurders met een
moeilijk probleem. De kerk was hun eigendom en de kerkelijke gemeente
kon daarom naar eigen goeddunken een besluit nemen over een eventuele
sloop. De klokkentoren viel echter buiten de beslissingsbevoegdheid van
de kerkvoogden want deze was sinds enkele jaren eigendom van de
gemeente Roden. De burgermeester was fel tegen de afbraak van de oude
toren, maar het kerkbestuur zette door. Dit gebeurde echter niet zonder
slag of stoot. Er werden bitse brieven gewisseld tussen kerkvoogden en
gemeentebestuur. De oude klok moest gerepareerd worden en de kosten
van overbrenging en reparatie voor een bedrag van f. 30,55 werden op het
bord van het gemeentebestuur gedeponeerd. Sinds 1811 was de gemeente
immers eigenaar van de toren en de klok en moest om die reden ook de
rekening betalen. Men heeft waarschijnlijk direct na het verhangen van de
klok de oude klokkenstoel afgebroken, zonder eerst op toestemming van
de gemeente te wachten. Na het verplaatsen van de klok vroegen de
kerkvoogden wel toestemming aan het Provinciaal College van Toezicht
te Assen om een ”magtiging ten einde de afval van den ouden
klokkentoren aldaar, bestaande in ettelijke balken, stijlen en keijen te
moogen verkopen”.11 Het kerkbestuur had de opbrengst van de sloop
hard nodig. De bouw van de nieuwe kerk en de pastorie had veel geld
gekost. Ook waren in 1812 de oude school en de kosterij door brand
verwoest, dus men kon iedere penning goed gebruiken. Maar ook het
argument dat hoe langer het bouwafval bleef liggen ”hoe minder ze waard
worden en de opbrengst, hoe gering ook, kan tot andere doeleinden
worden gebruikt” deed het gemeentebestuur niet zwichten. Het
kerkbestuur was geen eigenaar en mocht dus ook de opbrengst van de
sloop niet in eigen zak steken.
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Op onderstaande tekening uit de 18e eeuw staat de klokkentoren
afgebeeld tegen de oostgevel van de kerk. Dit is historisch niet juist. Zo er
al een toren tegen de kerk aangebouwd zou zijn geweest, dan had deze
toren zeker niet aan de oostzijde gestaan. Het rapport van de sloop maakt
duidelijk dat de klokkentoren een zelfstandige constructie was, gebouwd
op een fundament van veldkeien en gedekt met riet of stro.

Anonieme tekening uit de 18e eeuw. (Collectie Drents Archief, Assen)

Op een kaart van Jacob van Deventer uit 1545 wordt dit feit duidelijk
bevestigd: evenals in zes andere Drentse kerspelen stond er naast de kerk
van Roderwolde aan de westkant een losstaande klokkentoren.12
De huidige klok dateert uit 1634. Mogelijk zijn de oude middeleeuwse
klokken in de roerige jaren daarvoor geroofd of geconfisqueerd om er
kanonnen van te gieten voor het leger van prins Maurits. Toen na de
Reformatie de rust min of meer terugkeerde in de Landschap, besloten de
kerkvoogden een nieuwe klok te laten gieten. De nieuwe klok werd in
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1630 besteld dankzij geleend kapitaal van enkele gegoede kerspellieden.
De kerkvoogden gaven Nicolaas Sicmans, klokkengieter, gevestigd aan
het Kwinkeplein te Groningen, de opdracht een grote klok te gieten. Op
de band om de onderkant staan twee engeltjes met daartussen de tekst:
”jnt jar 1634 heft Roderwolda my doen gieten als D. Balthasaus past; ende
de E. Lucas Allershoff; pauw; Floris kerckvogeden war; M.F, Nicol.
Sicmans.” (In het jaar 1634 heeft Roderwolde mij laten gieten toen Datho
Balthasar pastoor was en de Edele Lucas Allershoff en Pouwel Floris
kerkvoogden waren. Ik ben gemaakt door Nicolaas Sicmans).

Er is sprake van een eeuwenoud
raadsel: waarom zitten er vier
jaren verschil tussen de datum van
de koop en het jaar vermeld op de
klok? (Zie foto omslag) De
geschiedenis geeft hier helaas geen
antwoord op. (foto archief K.
Hagenouw)
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Tijdens de laatste oorlog dreigde de klok door de Duitsers in beslag
genomen te worden. De Secretaris van het Provinciaal College van
Toezicht spande zich tot het uiterste in om de kerkvoogden van
Roderwolde behulpzaam te zijn en schreef hen in 1943: ”In antwoord op
uw schrijven omtrent de vordering klokken, deel ik u mede dat indertijd
aan de eigenaren van de klokken die gespaard kunnen blijven van deze
omstandigheid kennis is gegeven. Zoo ook om uwe klok. Is een letter M
volgens toegezonden model met witte verf op de klok aangebracht en
biljet in 4 talen bij de klok opgehangen, dan belooft u niets anders te doen
dan den tegenwoordigen burgemeester hiermede in kennis te stellen.
Mocht men toch aan de klok te Roderwolde komen, wilt u mij dan direct
waarschuwen, ook wanneer men in uw buurt aan het weghalen van
klokken gaat beginnen.”
Op de envelop van dit briefje dat per 6 januari 1943 werd verzonden,
heeft een Rowolmer met woedende uithalen gekrast: ”Klokken in beslag
genomen door de Moffen.” De klok is dus toch weggehaald door de Duitsers
en werd, zoals later bleek, naar Hoogeveen overgebracht naar het depot
van de Inspectie van de Kunstbescherming. In april 1945 schreef dezelfde
secretaris aan de kerkelijke gemeente van Roderwolde dat de oude klok de
oorlogsjaren had overleefd en teruggevoerd zou worden naar
Roderwolde. Mogelijk heeft de klok tijdens dit transport enige schade
opgelopen, want in 1962 bleek er een scheur in de klok te zitten waardoor
de galm weg was.13
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5. Perikelen rond de Reformatie
Sinds de bouw van het eerste houten kerkje bijna negen eeuwen geleden
heeft een lange rij pastoors en predikanten geprobeerd de belangen van de
kerk en de gemeente zo goed mogelijk te dienen. Daaronder waren
vogels van diverse pluimage en velerlei kleur.
Dat het niet altijd makkelijk was om een passende herder te vinden voor
zo'n kleine parochie is een bekend probleem van alle tijden. In de
katholieke periode was het niet bijzonder dat een pastoor een gezin en
kinderen had. Oogluikend werd dit door de kerk toegestaan. Zo vinden
we op de laatste bladzijde van het boven genoemde kerkvoogdenboek een
aantekening van Willem Ansinck, pastoor in 1539, over de bruidschat van
zijn dochter. De vader beloofde dat zij van haar ouders (de moeder wordt
niet genoemd) voor haar huwelijk een behoorlijk bedrag in geld zal
ontvangen, een koe en een hoeveelheid gerst.
Geschiedschrijvers uit de negentiende eeuw schreven een mooi verhaal
over de laatste roomse pastoor van Roderwolde. Hij zou uit woede over
de Reformatie in 1598 het dorp zijn ontvlucht, in het kielzog van de
Spaanse troepen. Eenmaal aangekomen in de buurt van Brussel zou hij
alle meegenomen boeken en paperassen hebben verbrand. In
werkelijkheid is deze pastoor, Jacobus Santvoort, zeker niet met de laatste
papen uit Groningen naar het zuiden getrokken.
Wie was dan wel die laatste pastoor van het oude geloof in Roderwolde,
en wat gebeurde er met hem na de Reformatie in 1598?
Zijn naam was Jacobus Santvoort, mogelijk lid van een bekende
Groninger familie. Jacobus Santvoort moet gerekend worden tot de
hardnekkige ’papen’, de trouwe aanhangers van de oude roomse kerk, die
na de Reformatie niets van doen wilden hebben met de nieuwe kerkorde.
Net als de andere pastoors van het Noordenveld was hij niet bereid om
”onbeveinst” te verklaren dat hij zich wilde laten reformeren volgens het
woord Gods en zich te onderwerpen aan de kerkordening van de
Verenigde Provinciën.
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De pastoors wensten in de eerste classisvergadering van 12 augustus 1598
de artikelen waarop zij geëxamineerd zouden worden op schrift te
ontvangen om zich daar 6 weken op te kunnen beraden. De vergadering
reageerde hier afwijzend op en verklaarde hoe er met de obstinate papen
gehandeld moest worden.14 In 1600 waren de predikantsplaatsen van
Norg, Roden, Roderwolde, Peize en Eelde nog steeds vacant. In
december van dat jaar werd door de classisvergadering besloten om de
koppige pastoors van Peize, Eelde en Roden onder dwang af te zetten.
Ondanks de boetes die hun werden opgelegd bij hardnekkig volhouden,
zoals het moeten verlaten van hun woonstee en het opgeven van alle
voorrechten en inkomsten, hield een aantal voet bij stuk, waaronder ook
pastoor Jacob Santvoort.
Toch moet hij zich hebben bedacht want op de vergadering van de classis
in september 1600 wordt wel melding gemaakt van de aanwezigheid van
papen in Peize, Roden en Eelde, maar niet meer in Roderwolde. Wel staat
in de verslagen vermeld dat de predikantsplaats in Roderwolde nog steeds
niet bezet is.
Maar ook pastoor Santvoort moest uiteindelijk de pastorie verlaten. Deze
werd tussentijds van 1600 tot de komst van de nieuwe predikant in 1603
met de andere pastoriegoederen aan een derde verhuurd. Jacobus
Santvoort ontving het eerste jaar nog 2/3 deel van de opbrengst van de
door hem ingezaaide akkers. Hij was in 1601 nog aanwezig op de
vergadering van de kerk, waar de kerkvoogden in aanwezigheid van de
pastoor, eigenerfden en de ”gemeene gemeente” van Roderwolde
rekenschap gaven van hun beheer van de patroonsgoederen. Daarna
wordt niets meer van hem vernomen.
Niet alleen de oude pastoor was weinig ontvankelijk voor de nieuwe
kerkelijke leer. Ook de gewone kerspellieden liepen er niet warm voor, zij
hadden immers zelf niet om verandering gevraagd. In Drenthe was de
doorvoering van de Reformatie in de meeste kerspelen een van bovenaf
opgelegde dwang, niet een van binnenuit gevoede geestelijke beweging. In
de visitatierapporten van de Provinciale Synode wordt daarom ook
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regelmatig geklaagd over het kleine aantal lidmaten van de gereformeerde
kerk in Roderwolde. De vertrouwde pastoor was noodgedwongen
vertrokken maar een nieuwe predikant met een zwarte toga op de kansel
werd niet met open armen ontvangen. Voor het eerst moesten de
gemeenteleden in het openbaar belijdenis doen en officieel lid worden
van de kerkgemeente.
De eerste predikanten nieuwe stijl waren maar met moeite te vinden en
vaak ongeschikt voor het ambt. De eerste predikant in Roderwolde was
Johannes de Bruin, oorspronkelijk schoolmeester te Anlo. Hij moet wel
geliefd zijn geweest want na zijn vertrek werd zijn naam genoemd in een
gebrandschilderd raam. Toch werd hij regelmatig aangespoord om goede
boeken te lezen opdat zijn preken de kerkgangers meer zouden stichten.
Zijn opvolger, Fredericus Ilberici uit Peize, werd eerst ongeschikt geacht
wegens ongepast gedrag maar nadat hij om vergeving had gesmeekt, werd
hij weer in genade aangenomen. Georgius ab Holle, aangesteld in 1620,
kwam uit een wel heel merkwaardige familie: zijn broer Johannes,
schoolmeester te Schonebeek, had een moord gepleegd. Een andere broer
Henricus werd wegens wangedrag ontslagen als schoolmeester te Anlo.
Georgius zelf werd door de classis wegens excessen geschorst en mocht
ook elders in Drenthe niet meer preken. Datho Balthasar zijn opvolger,
hoewel een warm pleitbezorger voor de kerkelijke belangen van
Roderwolde, stond voortdurend onder toezicht omdat hij eigenlijk
onbekwaam was om te preken.
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6. Misstanden
Ook op het punt van de abuisen (misstanden) scoorde Roderwolde hoog
volgens de visitatiecommissie. Op zondagen werd gewoon doorgewerkt
en geen kerkdienst gehouden. Tijdens bededagen werd bier getapt en
werden er zelfs drinkgelagen gehouden. Ook bij dodenwaken werd
onbehoorlijk veel gedronken en de mensen deden mee aan vreselijke
spelletjes zoals ”de gans de kop afrukken’’. In die goeie oude tijd gedroeg
de jeugd zich zeer balorig: bij de visitatie in 1657 in Roden werd geklaagd
over de zuippartijen van de jeugd, die de hele nacht doorgingen met
kaarten en herrieschoppen op de Brink. Wanneer het Norger markt was,
werd Roden onveilig gemaakt, zelfs zó erg dat de predikanten in de verre
omgeving geen zondagsdienst konden houden. Tegen alle nadrukkelijke
verboden in stond er in 1641 nog steeds een groot kruis op het kerkhof.15
Op de classisvergaderingen werd regelmatig geklaagd over het gebrek aan
kerkelijke ijver in Roderwolde, men ”wilde hier nergens aan”. Het duurde
jaren voordat er sprake was van een echte kerkelijke gemeente; in 1630
zijn er behalve de predikantsfamilie, slechts twee lidmaten aangenomen.
In 1638 was de visitatie onmogelijk omdat er geen kerkelijke personen
aanwezig waren.
Ook al probeerde de overheid de gereformeerde kerk krachtdadig op weg
te helpen, niet alle kerspellieden voegden zich in de nieuwe leer. Een
kleine hardnekkige groep volgde een eigen weg: de wederdopers,
volgelingen van Menno Simons uit Friesland.
In Drenthe vestigden zich in de loop van de 17e eeuw veel aanhangers van
de doperse gezindte, vooral in Havelte en Roderwolde. Waarschijnlijk zijn
deze families neergestreken vanuit de Friese Stellingwerven en uit de stad
Groningen. De volgelingen van Menno Simons werden soms mennisten,
mennonieten, wederdopers, maar ook wel tibben genoemd. In de 17e
eeuw worden deze afvalligen niet meer zo streng vervolgd als in de
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voorgaande eeuw, maar hun ketterse gedrag wordt wel als een ernstige
misstand beschouwd, die met alle middelen bestreden moest worden.

Luytyen Jans is één van de weinige kerkvoogden die kon schrijven. Zijn handtekening staat op de eerste
regel. In de streep onder zijn naam zette hij altijd het jaartal van ondertekening, in dit geval 1605. De
andere kerkvoogden gebruikten een handmerk als handtekening.
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In de week van 18 tot 23 april 1608 bezocht de kerkelijke
visitatiecommissie Roderwolde. Naar aanleiding van hun bevindingen
werd op de daaropvolgende classisvergadering in Assen besloten dat
Luytyen Jans ”van Stellengawarf”, boekhoudend kerkvoogd te
Roderwolde, uit zijn ambt gezet zou worden. Hij werd ervan beschuldigd
”enige smaeck van de ministerije” te hebben zoals hij tijdens de laatste
kerkvisitatie zelf had toegegeven.
Vermoedelijk heeft hij het doopsgezinde geloof meegebracht uit zijn
geboortestreek waar de mennisten talrijk waren. Zijn buren en andere
kerspellieden namen deze zaak kennelijk minder zwaar op. Luytyen was
schatbeurder van het kerspel en een man van groot aanzien. Toen hij in
1623 overleed schonken zijn vrouw en zijn zoon een mooi legaat aan de
Rowolmer kerk.
Gezien de vele klachten in de daarop volgende jaren over de
voortdurende aanwezigheid van wederdopers in het noordelijke gebied
van Mathuisen is Luytyen Jans ondanks de strenge maatregel van de
classis zijn geloof actief blijven uitdragen. Nog in 1641 merkte men op dat
”in Roderwolde de kinderen van Tibben of mennonieten niet worden
gedoopt. Ook laten gehuwde paren zich niet kerkelijk proclameren of
copuleren (afkondigen en inzegenen, red.) In Roderwolde woont ook al
een Tibbenvermaander, die preekt. De predikant moet zo spoedig
mogelijk de namen van ongedoopte kinderen van ongehuwde paren
doorgeven, opdat er maatregelen getroffen kunnen worden.”16
Telkenmale wordt de gemeente opgeroepen om aan deze ernstige ketterij
een einde te maken. In 1668 vermeldt het visitatierapport echter dat de
Synode bij gelegenheid nog wel eens aandacht zal schenken aan de
kwestie van de ongedoopte kinderen, daarna blijft het stil.
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7. Afbraak en nieuwbouw
In de loop der eeuwen groeide het inwonertal van het kerspel Roderwolde
zoals overal in Drenthe. Omstreeks 1600 stonden slechts twee huizen
langs een pad dat tegenwoordig de Hoofdstraat wordt genoemd: een
herberg (nu waarschijnlijk het Rode Hert) en het grote huis Woldzigt,
schuin tegenover de Schipsloot. De kern van het dorp lag langs de
Achterste weg, toendertijd de doorgaande heerweg met directe aansluiting
naar de Roderwolderdijk en de weg naar Roden.

Het oude centrum van Roderwolde, op het kruispunt van de Achterste weg en de Pastorielaan. In het
weiland achter het hek stond de oude pastorie.

Door de bevolkingsgroei ontstond begin 1600 uit de boerenstand een
middenklasse van ambachtslieden en neringdoenden. Deze vestigde zich
tussen de herberg en Woldzigt. Daar werd omstreeks 1608 ook het eerste
schooltje gebouwd, hoewel de meester nog lang in de buurt van de oude
pastorie bleef wonen. Er kwam een tweede herberg (het Blauwe Paard),
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een heukerswinkel, een schoenlapper, een wever en een schipper. De
naam Voorste weg dateert uit deze periode, toen een nieuwe bewoningsas
ontstond ten zuiden van de oude weg (nu Achterste weg).
Aan het einde van de 18e eeuw werd het noordelijke gebied van het
kerspel herhaaldelijk ernstig getroffen door hoge watervloeden. De enkele
boerderijen rond de Matsloot moesten noodgedwongen worden verlaten
evenals de kleine huisjes in het Onland. Door een samenloop van
verschillende factoren groeide in de loop van tweehonderd jaar het
zwaartepunt van het dorp langs de zuidelijke weg. Het kerspelbestuur,
gedwongen door de zorgwekkend staat van de oude Romaanse kerk en
van de pastorie, nam daarom een rigoureuze beslissing. De kerk werd in
1830 afgebroken en het volgende jaar ca. 1 kilometer zuidelijker aan de
Voorste Weg nieuw opgetrokken. De nieuwe pastorie verscheen hier
korte tijd later schuin tegenover.
In het rapport van de schouw van de oude kerk werd genoteerd dat
”wijders de muren van boven rondom waren ingevreten en losgeraakt,
zoodanig dat de platen die de kap dragen, geen genoegzaam steunpunt
meer hebben, evenmin als de kap zelve; terwijl het een en het ander
opmerkelijk is uitgezet of gezakt, zoodanig dat de bedoelde kerk zich door
eenen hoogen ouderdom in eenen zeer bouwvalligen toestand bevindt en
voor geene behoorlijke reparatie vatbaar is”. In hetzelfde rapport wordt
vermeld dat de oude kerk ten tijde van de afbraak gedekt was met rode
pannen.17
Ds. Schönfeld was een vurig pleitbezorger voor de bouw van een nieuwe
kerk. Hij schreef aan Koning Willem I: ”Het dorp is door verloop van
eeuwen verplaatst, terwijl de kerk is achtergebleven, welke dan ook nu des
winters op eene kleine hoogte midden in het water staat, hebbende alleen
eenen opgehoogden weg derwaards leidende, welke bij storm en onweer
hoogst moeilijk te passeren is”. De oude kerk werd afgebroken tot de
fundamenten. Ds. Schönfeld had bij de aannemer bedongen dat de oude
kerk, tot rust van de graven, niet verder mocht worden afgebroken dan
gelijk met de begane grond. Na de afbraak van de oude kerk hoopte men
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dat de verkoop van stenen, rode dakpannen, eiken liggers en spanten, glas,
oud ijzerwerk, oude zitbanken en de preekstoel fl. 260,00 zou opbrengen.
Aannemer van der Heiden had dit als stelpost opgenomen in het bestek
voor de nieuwbouw.
Een kleinere kerk werd op hoger gelegen grond geplaatst, gedeeltelijk
gebouwd van materialen van de oude kerk. Oude planken werden in de
vloer van het voorportaal verwerkt. Hoewel de kerkbestuurders er op
hadden aangedrongen om zoveel mogelijk oude stenen te gebruiken,
waren er helaas niet genoeg gave exemplaren voor het gehele gebouw. De
spitse toren en de voormuren konden wel gemetseld worden van de oude
bakstenen.

Toen de toren enkele jaren geleden een nieuwe pleisterlaag kreeg, kwamen de oude bakstenen weer in het
zicht.

Rijksbouwmeester Peters schreef in 1892 naar aanleiding van de afbraak
dat deze gebeurd was ”zonder voorafgaande zorgvuldige opname en
opmeting; zij is te meer te betreuren, daar zij eene der weinige, zoo al niet
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de eenigste kerk van Drenthe was, welke geheel het karakter bezat van de
oud-Groninger baksteenkerken der 13e eeuw.” 18

8. De laatste rustplaats

Tegen de achtermuur van de huidige kerk staat een kleine grafzerk uit
1777. Deze heeft vermoedelijk ooit in de oude kerk gelegen en dekte
het graf van Trijntien Alberts Oosterhof ”dogter van Albert de Weert,
overleeden den 18 maart 1777, oud 25 jaar en 7 maanden.”

Het is opvallend dat op haar grafsteen de familienaam Oosterhof is toegevoegd, hoewel de invoering
van vaste familienamen pas na 1811 verplicht werd.
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Haar vader Albert Eitens de Weert woonde aan de Roderwolderdijk (op
de plaats van het huidige Eiteweert), waar hij herbergier was, koopman
voor o.a. tabakswaren en boer. Albert Eitens was in 1744 getrouwd met
Annigjen Sickens uit Leutingewolde. Het echtpaar kreeg negen
kinderen, Trijntien was het vierde kind, gedoopt op 29 oktober 1751.
Albert Eitens was een belangrijk en gezien man in het kerspel.
Gedurende ruim 30 jaren was hij vertegenwoordiger van Roderwolde in
de Drentse Landdag.
De eerste voorouder van Albert Eitens op deze locatie was Jan Jans de
Weert. Deze wordt in zijn testament uit 1662 omschreven als ”hospes
op de Roderwolderdijk”. Hij trouwde tegen de zin van haar familie met
Machteld Meseroy, dochter van de schulte van Roden en Roderwolde.
Hoewel Jan Jans een behoorlijk bezit had, werd hij door de familie
Meseroy toch als iets te min beschouwd als partner voor hun dochter.
Machteld werd daarom door haar ouders onterfd. De liefde was
blijkbaar zo standvastig dat het huwelijk ondanks alle tegenwerking
werd doorgezet. Albert Eitens was de achterkleinzoon van Jan Jans en
Machteld Meseroy.
Hoe meer bezittingen de dode tijdens zijn aardse leven had vergaard,
hoe dichter hij bij het altaar in het koor werd begraven. Het is zeker dat
deze familie een plaatsje in de kerk had verdiend: zij waren de op één na
hoogst aangeslagene van de regio Mathuisen. Alleen de bewoners van
het herenhuis de Hogema moesten meer belasting betalen. Bij de
afbraak van de oude kerk zijn waarschijnlijk de meeste graven in de
kerk geruimd. Behalve de zerk van Trijntien vinden we geen enkele
steen meer uit de vroegere periode.
Een van de laatsten die in het koor van de oude kerk een rustplaats kreeg
was Aafke Talma, overleden op 7 augustus 1826. Zij was de vrouw van
Prof.mr. Seerp Gratama. Zij bewoonden sinds 1809 de Waalborg in
Roderwolde. Na de afbraak van de kerk werd een begraafplaats aangelegd,
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waar in 1837 ook Seerp Gratama werd begraven, evenals later twee van
zijn kinderen.
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