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RELIGIEUS ERFGOED

Waar je ook kijkt en vooral daar waar je het niet verwacht blijkt
onze leefomgeving verweven te zijn met religie. Religieus leven
heeft onze steden en dorpen mede vormgegeven en duidelijke
sporen nagelaten in onze maatschappij.
Ons religieuze erfgoed is een bonte en boeiende verzameling
van tastbare èn minder tastbare zaken: kunstvoorwerpen en ge-
bouwen vallen er bijvoorbeeld onder, maar ook feesten, verhalen
en tradities.

Deze waaier biedt als een caleidoscoop zicht op het gevarieerde
religieuze erfgoed van Overijssel.
Alle Overijsselse gemeenten komen in de waaier aan bod. Daarmee
wordt zeker geen compleet overzicht gegeven. Dat is ook bijna niet
mogelijk. Gekozen is voor díe onderwerpen, die u ongetwijfeld zul-
len verrassen. De waaier levert u interessante weetjes, wonderlijke
gebeurtenissen en staaltjes van onverwachte schoonheid. Wij ho-
pen dat dit alles u inspireert tot een bezoek aan dat bijzonder rijke
religieuze erfgoed van Overijssel.



KERKGENOOTSCHAPPEN IN OVERIJSSEL

Evangelisch Evangelisch-Luthers Evangelische vergadering Petra gemeente Volle evangelie

Vri j evangelisch Evangelie gemeente Christen Zending Christelijk gereformeerd Gereformeerde gemeente

Gereformeerd vrijgemaakt Nederlands gereformeerd Oud gereformeerd Rehoboth Hervormd gere-
formeerd Hervormde gemeente Vergadering van gelovigen Kerkgemeenschap NGPMB Islamitisch Milli

Gorus Islamitische stichting Nederland Marokkaans islamitisch Surinaams Vrijzinnig hervormd Zevende-
dags Adventisten Waals Hervormd Rooms Katholiek Oud katholiek Vrij katholiek Quakers

Anglicaanse kerk Apostolisch genootschap Nieuw apostolisch Armeense apostolisch Baptisten Vrije
baptisten Gemeente van gedoopte christenen Christengemeenschap Doopsgezinden Remonstranten

Jehova’s getuigen de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Leger des heils Liberaal

joods Moluks evangelisch Moluks protestants Indonesische christengemeenschap Pinkstergemeente

Pinksterkerk Bethel Gemeenschap van christenen Capitol worship centre Basisgemeente de onderste

steen European Christian Mission Vri je zendingsgemeente Russisch orthodox Vrijzinnig godsdienstig

Humanistisch verbond Religieus humanisten Joods Nederlands Israëlisch Bahá’i Gouden rozenkruis
Soefi Syrisch orthodox Orde van Weefsters Chaplaincies



DE EERSTE MOSKEE IN OVERIJSSEL

De witte moskee. Zo staat de Yunus Emre Moskee aan de Bella-
vistastraat in Almelo bij Nederlanders bekend. De moskee dankt
zijn naam aan zijn witte muren en wordt genoemd als eerste
moskee in Overijssel. De moskee werd tijdens de Ramadan van
1974 geopend voor Turkse gastarbeiders. Zij waren in de jaren
zestig naar Almelo gekomen om te werken in de textielindustrie.
In eerste instantie gebruikten zij speciale kamers in hun pensions
als gebedsruimte. Maar toen zij zich definitief in Nederland ves-
tigden, werd deze moskee gebouwd, met plaats voor 200 gelovi-
gen.



HOOR WIE KLOPT DAAR?

Wie kent nog de betekenis van het woord ‘klopjes’? Of de aan-
duiding ‘kwezels’, ‘geestelijke maagden’ of ‘begijntjes’? In vroe-
ger tijden verwees ‘klopjes’ naar katholieke, veelal vrijgezelle,
dames die bij andere katholieken op de deur klopten wanneer
er ergens (in een schuilkerk) illegale eucharistievieringen plaats-
vonden. Na de Reformatie was de uitoefening van de katholieke
godsdienst namelijk verboden. Het leven van de klopjes stond in
het teken van liefdadigheidswerk voor de kerk. Zij waren vaak
betrokken bij geloofsonderricht aan kleine kinderen en boden
hulp aan zieken en stervenden. De vrouwen woonden doorgaans
in kamers, die, zoals in Borne het geval is, naast de niendeur van
een boerderij gebouwd werden. De kleine woningen kregen de
passende naam klopjeshuizen. In Borne dateren ze uit de 17e

eeuw en staan ze aan de Koppelsbrink.



NONNENKUSJES IN DALFSEN

Nog steeds dragen de kamers van het voormalige klooster in
Dalfsen de namen van de zusters, die er ooit gewoond hebben:
Angele, Gondulfa, Clementine, Regina, Magdalena, Bonavatura
en Bertilia. Het klooster van de zusters van het Heilige Hart,
aan de Oosterstraat, werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van
C. Hardeman. Hij gaf het gebouw vorm in de typische stijl voor
de jaren ’30 van de twintigste eeuw, die onder meer te herken-
nen is aan de glas-in-lood ramen. Tegenwoordig is het klooster
in gebruik als Bed & Breakfast. Deze nieuwe functie is een mooi
voorbeeld van herbestemming van dit kerkelijk erfgoed met
behoud van het serene karakter. Ontbijten kan in de inpandige
huiskapel, nog compleet met biechtstoel en bij de koffie krijg je
een Nonnenkusje.



HET WONDER VAN FRIESWIJK

Een klein houten Mariabeeld inspireerde Thea Beckman tot het
schrijven van een jeugdboek, Het wonder van Frieswijck. Het
beeldje werd begin twintigste eeuw in een boerderij in Averlo
ontdekt en staat tegenwoordig in de St. Nicolaaskerk in het na-
burige Schalkhaar, een plaatsje onder de rook van Deventer.
Daar bezoeken vele mensen op de tweede zondag van septem-
ber het Mariabeeld. De sculptuur, al minstens 600 jaar oud, is
omgeven door mysterie. Het verhaal gaat dat het beeldje ge-
lieerd is aan een spannende legende over een vermoorde
dienstmeid en een ‘onschuldige’ knecht.
Op de plek waar zich dit allemaal afspeelde, voltrok zich een
wonder, en plaatste men een beeldje van Maria: de Maria van
Frieswijk.



KERK EN ADEL: EEN ALLIANTIE

We staan er tegenwoordig niet zo bij stil, maar kerk en adel wa-
ren vroeger hecht met elkaar verbonden. In het interieur van ker-
ken zien we dat bijvoorbeeld terug in herenbanken – prominente
eersterangs zitplaatsen, vaak versierd met decoratief houtsnij-
werk – of in praalgraven. In de Hervormde kerk van Ootmarsum
(Dinkelland) staat een koperen lezenaar, een standaard waarop
een boek of een tekst gelegd kan worden, die voorzien is van
een alliantie-wapen. Het laat de wapenschilden van twee adel-
lijke families zien, die door het huwelijk ook bezittingen met el-
kaar verbonden en zo hun invloed vergrootten. De lezenaar is
niet toevallig in opvallend glimmend koper uitgevoerd. Ook tij-
dens de dienst moest iedereen kunnen zien hóe belangrijk deze
families waren.



WIE IS DE MOOISTE VAN HET LAND?

Zouden het de met brons beklede koepeldaken zijn? Of het sier-
lijke metselwerk aan de gevels? Of zijn het juist al die onderdelen
tesamen die tot zo’n fraai totaal leiden dat de synagoge in
Enschede als mooiste van West-Europa bekend staat? Het uit-
bundige ontwerp werd in 1919 door de beroemde Nederlandse
architect K.P.C. de Bazel gemaakt (bekend van het imposante
voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij, nu het stadsarchief van Amsterdam), maar pas in 1927
door architecten A.P Smits en C. van der Linde uitgevoerd. De
synagoge kon gebouwd worden door steun van textielfabrikant
S. Menko, die veel geld neertelde voor een opvallend en rijk ge-
decoreerd bouwwerk. Toch denk je: zijn de synagogen van bij-
voorbeeld Dalfsen en Borne, vormgegeven als eenvoudige bid-
schuren, niet minstens even mooi?



WIE MAAKTE DE TORAMANTEL?

Haaksbergen kent al sinds de 17e eeuw een zeer bescheiden
actieve Joodse gemeenschap. In 1828 kreeg deze een eigen
synagoge en een begraafplaats. Een derde van de joodse inwo-
ners van Haaksbergen overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.
De synagoge met een deel van de inboedel bleef gespaard.
Een van die overblijfselen is een toramantel. Dat is een mantel
voor de wetsrol, de tora, zoals het woord al aangeeft. De tora-
mantel dateert uit de begintijd van de synagoge en is gemaakt
van linnen, zijde en metaaldraad. Het is een iets uitlopend model
met plooien, geborduurd bloemmotief en goudkleurige franje
aan de bovenkant. Op de mantel staat een hebreeuwse tekst.
De tora-rollen zelf werden ook vaak versierd met een toraschild
en sierkronen. Onbekend is wie dit eerbiedwaardig stuk textiel
vervaardigd heeft



BEDELAARSBEGRAAFPLAATS

Leidde je in de negentiende eeuw een bedelend bestaan, dan
was de kans groot dat je opgepakt werd en te werk gesteld in de
bedelaarskolonie op de Ommerschans bij Balkbrug (Harden-
berg). Liet je daar vervolgens het leven, dan werd de begraaf-
plaats van de kolonie je laatste rustplaats. Tussen 1823 en 1889
overkwam dat ruim 5000 bedelaars. De grafvelden, waar men
met tientallen tegelijk, anoniem en ongeacht religie begraven
werd, zijn nu begroeid en nauwelijks meer te herkennen. De gra-
ven van het personeel van de kolonie zijn nog wel intact. Een
opmerkelijk feit is dat tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw ook
incidenteel patiënten van het Rijksasiel Veldzicht op de kolonie-
begraafplaats terecht kwamen. Hun graven onderscheiden zich
door de witte kruizen.



VERSCHOLEN LANGS DE WEG

Aan de Ommerweg, net buiten Hellendoorn, ligt ingesloten tus-
sen de rijbaan en het fietspad een kleine joodse begraafplaats.
Aanvankelijk begroeven de Hellendoornse joden hun doden in
Raalte, maar in 1852 kregen zij deze plek toegewezen.
Voor joden geldt het begrip van de ‘eeuwige grafrust’, hetgeen
betekent dat de graven ongemoeid worden gelaten. In de Tora
staat immers dat als de Messias komt, de doden tot leven gewekt
worden en naar Israël zullen gaan. Niet voor niets noemen de
joden hun begraafplaats ook wel ‘huis van het leven’ (‘Beth
Hachajiem'). Andere al even sprekende benamingen zijn: ‘huis
van de wereld’ (‘Beth Olam’) en ‘huis der graven’ (‘Beth Kevarot’).
De Joodse begraafplaats in Hellendoorn is eigenlijk niet meer
dan een met gras begroeid veld. Door de aarden omwalling met
bomen is het enigszins beschut tegen het voorbij razende ver-
keer van de Ommerweg. Een gedenkteken voor slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog heeft er ook een prominente plaats ge-
kregen.



VAN KERKMIS NAAR KERMIS

Door alle spannende attracties en het lawaai, zo kenmerkend
voor de hedendaagse kermis, is moeilijk voor te stellen dat die-
zelfde kermis een religieuze oorsprong heeft. Wat ooit kerkmis
of kerkemis genoemd werd, was de feestelijke mis ter viering
en herdenking van de stichting van een kerk. Vaak kreeg die
de naam van de kerk waar het om draaide. In Hengelo is dat
de Lambertuskermis, ter ere van de St. Lambertusbasiliek.
De Lambertuskermis is de grootste kermis van Oost-Nederland
en trekt elk jaar zo’n 200.000 bezoekers. Overigens was ook in
de 18e eeuw de kermis een alles behalve ingetogen, meditatieve
samenkomst. Er werd volop gedronken, gevreeën en gevochten.
Rond 1900 vond men dat gedrag ongepast en verdwenen de
meeste kermissen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de
kermissen in hun huidige vorm weer op.



TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Rondom de Oude Kerk in Delden (Hof van Twente) lag vroeger
het kerkhof. Het kerkhof was geheel ommuurd. Bij de ingang aan
de markt bevindt zich nog steeds een zogenaamd varkens- of
duivelsrooster. Er zijn maar vier van dergelijke roosters in ons
land bewaard gebleven. Het varkensrooster, de naam zegt het al,
moest loslopende varkens van het kerkhof houden. Dit om te
voorkomen dat varkens in de grond zouden wroeten en zo de
graven zouden vernielen. Met het rooster sloeg men twee vlie-
gen in een klap. Het hield niet alleen beesten buiten de muren,
maar belette ook de duivel de entree tot het kerkhof. Want de
duivel had, dat wist men zeker, varkens- of bokkepoten. Door
deze simpele truc was de zielenrust gewaarborgd. Het kerkhof is
allang geen kerkhof meer, maar tegen de duivel is dit stukje Del-
den als vanouds beschermd.



DE TROTS VAN KAMPEN

Denk je aan Kampen, dan denk je aan zaken als handel, zee-
vaart, de IJssel of sigaren misschien. Maar ikonen? Toch beschikt
Kampen over een fantastisch mooie, nog steeds groeiende ver-
zameling houten ikonen, bronzen reisikonen en kruizen uit de
15de tot 19de eeuw. In 2005 opende het eerste museum in Neder-
land dat zich uitsluitend op ikonen richt, zijn deuren in Kampen.
Het museum is ondergebracht in een gebouw dat ooit behoorde
tot het klooster van de Minderbroeders. Een van de topstukken is
een serie van de twaalf apostelen uit de 18e eeuw uit Korfu. Bij-
zonder hieraan is dat de serie in zijn geheel bewaard is geble-
ven. De collectie wordt beheerd door de Alexander Stichting uit
Genemuiden. Een collectie waar Kampen, terecht, trots op is.



BOTERKOEK IN OVERDINKEL

Ieder jaar trekt de processie ter verering van de volksheilige
Gerard Majella, voorbeeld van nederigheid, duizenden pelgrims
naar het kerkdorp Overdinkel, gemeente Losser. De optocht van
gelovigen is uitgegroeid tot een van de grootste in Twente. Dit
jaar was het al weer de 96ste keer. Na de eucharistieviering in de
rooms-katholieke kerk gaan de gelovigen naar het naastgelegen
en speciaal hiervoor aangelegde processiepark. Daar zijn kra-
men opgesteld vol devotia èn de traditionele lekkernij: boter-
koek. De boterkoek, hier ook wel Gerarduskoek genoemd, was
bedoeld voor de bedevaartgangers, die vaak een lange, honge-
rige terugreis tegemoet zagen. Zij namen hiervoor het meest
eenvoudige en goedkoopste gebak, de boterkoek.
Het park waar de processie gehouden wordt, heeft paden in de
vorm van een vis: de ichtus, als symbool van het christelijk geloof.
Verder staan er twee kapellen en een calvarieberg. De jaarlijkse
plechtigheid vindt plaats rond 16 oktober, de naamdag van de
heilige Gerardus.



BOESKOOLSTAD

Nee, het gaat hier niet over groente. Boeskoolstad (boeskool is een regio-
nale benaming voor witte kool) is de naam van Oldenzaal ten tijde van
carnaval. En carnaval vieren kunnen ze daar boven de grote rivieren in het
overwegend katholieke Twente. Oldenzaal wordt wel hèt carnavalscentrum
van Twente genoemd en heeft de grootste optocht van Oost-Nederland.
Carnaval is van oorsprong een religieus feest. Waar men met Kerst de ge-
boorte van Jezus viert, met Goede Vrijdag zijn dood gedenkt en met Pasen
de opstanding uit de dood viert, wil men door veertig dagen te vasten, mee-
gaan in het lijden van Jezus Christus. Op Vastenavond mag er nog flink ge-
geten en gedronken worden. Om klokslag 24.00 uur is het carnaval ten
einde en begint de vastenperiode van 40 dagen tot Pasen. Het woord carna-
val komt niet voor niets van carne vale wat zoveel betekent als ‘vlees vaar-
wel’. De uitbundige verkleedtraditie, die ook in de kleurrijke optocht van
Oldenzaal goed te zien is, vindt zijn oorsprong waarschijnlijk al bij de Germa-
nen. Het is bedoeld als de tijdelijke opheffing van de sociale ongelijkheid,
het instellen van een korte periode van chaos en uit het volk aangestelde
schertskoningen die enkele dagen heersen.



ZOENKRUIS OF MOORDKRUIS?

Een beetje een onheilspellend gevoel. Dat krijg je bij het zandste-
nen kruis, dat midden in een weiland staat nabij het dorp Wesepe
in de gemeente Olst-Wijhe. Over de plaatsing van dit kruis doen di-
verse, weinig vrolijke verhalen de ronde, want alle verhalen hebben
te maken met moord en doodslag. Het kruis is mogelijk opgericht
als boetedoening door de dader van een moord en bedoeld om
zich met het slachtoffer te verzoenen. Maar wellicht is het geplaatst
ter nagedachtenis aan een moord of als bescherming tegen de
duivel. Niemand weet het zeker. Maar dat het kruis een negatieve
lading draagt, staat vast. En dat in deze prachtige groene omge-
ving.



RELIEKEN VAN HET
‘VERDRONKEN’ LAND
In één van de drie dorpjes op het voormalige eiland Schokland in
de huidige provincie Flevoland stond ooit een katholieke kerk.
Toen heel Schokland in 1859 geëvacueerd werd, omdat het ge-
vaar liep te worden verzwolgen door de Zuiderzee, werd de kerk
steen voor steen afgebroken. Om vervolgens in het Overijsselse
Ommen weer opgebouwd te worden. De kerk van Schokland
was gewijd aan de heilige Sint Brigitta en ook de nieuwe kerk in
Ommen werd aan haar gewijd. In Ommen zijn ook het doopvont
en een kerkkandelaar uit de voormalige kerk terecht gekomen.
Van het doopvont wordt gezegd dat vissers deze uit de Zuider-
zee gevist hebben. Lastig, zo’n gevaarte in je netten, maar een
mooi verhaal is het wel.



UITWEG VOOR DE DUIVEL

Op de begraafplaats achter de katholieke kerk van Heeten, ge-
meente Raalte, staat een schijndodenhuisje. Op zich is dat niets
bijzonders, want in 1825 werd een dergelijk bouwwerk verplicht
gesteld op iedere katholieke begraafplaats. Door verschillende
publicaties over schijndood groeide in de 19e eeuw de angst om
levend begraven te worden. Dat kon voorkomen worden door
doden een aantal dagen op te baren in een schijndodenhuis.
Daar werd dan een vinger, arm of been verbonden met een touw
en een bel, zodat bij de minste beweging belgeluid gehoord
werd. In Heeten had het schijndodenhuis opgebaarden iets
extra’s te bieden. In het dak zit een gat. Niet als ventilatie tegen
de stank, maar om de duivel een uitgang te geven uit het zieke
of dode lichaam.



FIRST CLASS

Terwijl wij gewend zijn dat je in de kerk op banken of stoelen zit,
was een zitplaats in de 17e en 18e eeuw een luxe. Mensen namen
hun eigen stoel mee, maar bleven doorgaans simpelweg staan.
Voor de rijke, adellijke families stond in ‘hun’ kerk een bank klaar,
de zogenaamde herenbank. In de Grote Kerk in Rijssen staat er
een van de familie van kasteel de Grimberg. Deze herenbank is
rijk versierd, al zijn de familiewapens inmiddels weggehaald. De
bank heeft een overkapping. Die was enerzijds bedoeld als ver-
wijzing naar het baldakijn, dat vorstelijke zetels van gewone on-
derscheidde. Anderzijds had de ‘troonhemel’ een praktische
functie als bescherming tegen de kou.



VERBODEN ZONDER TOESTEMMING TE FOTOGRAFEREN

Dat staat op het bord bij de dorpskerk in Staphorst en beschermt
Staphorsters in klederdracht tegen al te nieuwsgierige toeristen.
Nog geen vijftig jaar geleden was het volkomen normaal dat elke
streek of dorp zijn eigen specifieke kleding had. In Staphorst
wordt nog steeds relatief veel klederdracht gedragen en dat is in-
middels heel bijzonder. Op zondag of bij het overlijden van dier-
baren draagt men speciale klederdracht. De verwantschap met
de overledene is bepalend voor de duur waarin men in rouw-
dracht gekleed gaat. Dat kan variëren van een maand tot zelfs
wel vier jaar voor jonge weduwen. De rouwdracht heeft overwe-
gend donkere kleuren als zwart en donkerblauw, terwijl de
daagse dracht veel vrolijker en lichter is. Heel bekend is het
Staphorster stipwerk, waarbij de stof met bloemen, bestaande
uit stipjes, bedrukt is.



DE OUDSTE VAN OVERIJSSEL

In Paasloo (Steenwijkerland) staat de oudste kerk van Overijssel.
Dat beweren de dorpsinwoners tenminste. Het bewuste kerkje
dateert uit 1336, toen de kapel tot kerk verheven werd. In Wilsum,
gemeente Kampen, staat ook een ‘oudste kerk van Overijssel’.
Die werd al in 1170 een parochiekerk. Maar de kerkjes in Wilsum
en Paasloo kunnen niet op tegen de Lebuïneskerk in Deventer,
die de moeder van alle Overijsselse kerken wordt genoemd. De
huidige kerk draagt sporen uit 1046 en zou al eerder, in 770, door
Lebuïnus gesticht zijn. Oké, Paasloo heeft waarschijnlijk dus niet
de oudste kerk. Maar op het kerkhof achter de kerk ligt wel het
graf van niemand minder dan de grote dichter J.C. Bloem
(bekend van de versregel ‘domweg gelukkig, in de Dapper-
straat’). Een hard feit, waarmee Paasloo Wilsum en Deventer ver
achter zich laat.



SCHAEPMAN OP DE ES

Tubbergen valt te karakteriseren als meest katholieke gemeente
in Overijssel. Dit is niet alleen te zien aan de enorme St. Pancra-
tius-basiliek, maar ook aan de enorme aantallen kerkgangers.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit de geboorteplaats is van
een heel beroemde katholiek van ons land, Dr. Herman Schaep-
man. Deze priester, docent en politicus heeft aan het eind van de
19e eeuw veel betekend voor de emancipatie van de katholieken
in Nederland.
Schaepman ligt in Rome begraven, waar hij in 1903 stierf. In 1927
is ter nagedachtenis aan hem door beeldhouwer August Falise
een reusachtig bronzen standbeeld gemaakt, dat geplaatst is op
het hoogste punt van de Tubbergse es.



RELIGIEUZE SCHATTEN IN DE GROND

Onze verre voorouders kenden een heel scala aan goden en
godinnen die zij om verschillende redenen vereerden. Soms
deden zij dat op verrassende, voor ons onnavolgbare, wijze.
Zo werden in de Steentijd bijvoorbeeld bijlen geofferd door
ze op een heilige plek achter te laten. In Vriezeveen, ge-
meente Twenterand, hebben archeologen een dergelijke
cultusbijl uit de Jonge Steentijd gevonden. Aangezien de bijl
voor daadwerkelijk gebruik ongeschikt geacht wordt (gelet
op de toegepaste steensoort), wordt een rituele functie aan
het object toegeschreven. Ons verleden blijft verbazen!



EINDELIJK EEN MOLUKSE KERK IN DE MOLUKSE WIJK

In 1951 kwamen de eerste Molukkers naarWierden. Zo’n 150 ge-
zinnen verbleven aanvankelijk in barakken in kamp Vossen-
bosch. Toen in latere jaren duidelijk werd dat zij niet meer naar
hun geboortegrond zouden terugkeren, konden zij in 1966 in de
nieuw gebouwde huizen aan de westkant van Wierden gaan wo-
nen. In de Molukse wijk verrees in 1996 de Garedja Indjili Maluku,
de Molukse Evangelische Kerk. De naam van de kerk, Ebenhae-
zer, betekent ‘steen van hulp’. De naam komt uit het bijbelboek
Samuel, waar wordt beschreven hoe de Israëlieten een overwin-
ning behaalden op de Filistijnen. In 1 Samuel 7, vers 12 staat:
“Samuel nam een steen, stelde die op tussen Mizpa en Sen en hij
noemde hem Eben-Haëzer, zeggende Tot hiertoe heeft de Heer
ons geholpen”. Behalve kerken dragen ook schepen, scholen en
verenigingen deze veelzeggende naam.



BIJZONDERE BIJBEL

In 1884 brandde de Sint Nicolaaskerk in Genemuiden (Zwartwa-
terland) af. Het enige dat ervan overbleef waren twee grafzerken
en de zogenoemde Ravesteijnbijbel. De Ravesteijnbijbel was een
kanselbijbel, een bijbel die gebruikt werd op de kansel, de preek-
stoel. Meestal was dit een zeer groot en fraai ingebonden exem-
plaar.
Zo ook die in Genemuiden. Die heeft een in leer gebonden kaft
met koperen sloten en hoekstukken, zodat hij lang mee kon
gaan. De naam Ravesteijnbijbel komt van de drukker, Paulus
Aertsz. van Ravesteijn, die zijn drukkerij in Leiden had en daar
meerdere statenbijbels heeft gedrukt. Bijbels drukken mocht
trouwens niet zomaar, daarvoor moest je toestemming hebben
van de Staten-Generaal.



MUZIKAAL ZWOLLE

Zwolle kan met recht orgelstad van Overijssel genoemd worden.
Maar liefst 33 kerkorgels zijn er te vinden, die allemaal de moeite
waard zijn. Toch springt één orgel er echt uit.
Dat is het Schnitgerorgel in de Grote Kerk: het oudste en be-
roemdste barok-orgel in Nederland. Het werd tussen 1719 en 1721
gebouwd door Frans Casper Schnitger en zijn broer Johann Ge-
org. Ondanks een paar wijzigingen heeft het veel origineel materi-
aal uit de 18e eeuw behouden. Het orgel wordt nog regelmatig
voor concerten gebruikt. Behalve het mooie geluid is het Schnit-
gerorgel ook mooi om te zien vanwege het fraaie houtsnijwerk,
uitgevoerd door Hermannus van der Borg. Het ontwerp van de
orgelkast, met veel engelen en goud, is van Jurriaan Westerman.



NAWOORD 25+1

Met 25 x Geloof in Overijssel hebben we een tipje van de sluiter gelicht.
Het was voor de redactie een moeilijke keuze, want het religieus erfgoed
in de provincie is groot en rijk. De verleiding van een toegift was te groot.
We kozen voor Bathmen. Wie weet is dit een start van uw eigen ‘religi-
euze reis’ door Overijssel.

Vanaf de tijd van de beeldenstorm en de Reformatie bewaarde de kerk
van Bathmen eeuwenlang een geheim. Pas bij de restauratie in 1870
kwam onder een dikke laag witkalk een reeks muurschilderingen tevoor-
schijn. De schilderingen dateren uit de tweede helft van de 15e eeuw. Nu
komen in vele kerken in Nederland muurschilderingen voor, maar die in
Bathmen zijn uniek. Vooral de ongebruikelijke voorstelling van de 10.000
martelaren is bijzonder. Die is maar liefst 7 meter hoog en 3,5 meter
breed en beeldt het laatste deel uit van de legende van de Romeinse kei-
zer Hadrianus en een leger van 10.000 soldaten. De tot het Christendom bekeerde Romeinen worden, als straf, naakt over de stads-
muren gegooid en komen terecht op doornstruiken, waarvan de stekels hen doorboren. Toch is de redding nabij. Boven de voorstelling
vangen Jezus en Maria de zielen van de martelaren op in een laken.



Deze waaier werd door Het Oversticht, met financiële ondersteuning
van de provincie Overijssel, gemaakt ter gelegenheid van het Jaar van
het Religieus Erfgoed.
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COLOFON
Synagoge Enschede: Stichting Synagoge Enschede
Bijbel Genemuiden: Mevrouw D. Eenkhoorn
Ikoon Kampen: Collectie Alexanderstichting
Toramantel Haaksbergen: Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam
Lambertuskermis Hengelo: Collectie Historisch Museum, Hengelo
Carnaval Oldenzaal:
Klederdracht Staphorst: De heer D. Kok
Orgel Zwolle: Han Gunnink, Zwolle www.hgunnink.nl/zworgels.
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