
Nieuwsbrief 

Monnikenwerk 2021, Mariakerk ’t Zandt.

impressie doolhof Mariakerk, 't Zandt

Ina Fekken (beeldend kunstenaar) en Henk Kooi (architect) werken in de 
Mariakerk aan een installatie waarbij door Henk in het verleden handgemaakte 
tekeningen op transparant papier (calque) zullen worden hergebruikt. Ina bouwt 
tijdens de duur van het project aan een doolhof in de vorm van een (d)oxaal in 
het koor van de kerk. Een doolhof is een onoverzichtelijke weg van een begin 
naar een einddoel, maar bij het volgen van deze weg moeten keuzes gemaakt 
worden. De weg erdoor, de zoektocht, wellicht een innerlijke reis is van belang, 
de fragmenten van de architectuur tekeningen op het calquepapier versterken 
dat.  Uit het doolhof gekomen, zit Henk in het koor en laat zien hoe een architect 
in het verleden de verbeeldingskracht aan het papier toevertrouwde. Daarbij 
werkt hij aan de reconstructie van verdwenen kloosters en kerken.  



De locatie.

Interieur Mariakerk, 't Zandt

Een van de mooiste vertegenwoordigers van de laat-romaanse bouwkunst - de 
13e eeuwse kerk van ’t Zandt - werd aan het eind van de 15e eeuw vergroot met 
een nieuw koor. Het koor van de kerk - van waaruit de priester de mis leidde - 
was door middel van een (d)oxaal of koorhek gescheiden van de gelovigen in de 
kerk. Na 1594 verloor het interieur van de kerk haar inrichting en verdween alles 
wat herinnerde aan de “Roomschen cultus”. 
Het koor van de kerk, voorzien van hoge gotische vensters maakt de kerk -ook nu
nog- tot een “tempel des lichts”. 



De installatie.

In zes weken verschijnt er in het koor een installatie in de vorm van een diffuus 
labyrint waarbij het daglicht een belangrijke rol zal spelen. De zoektocht die de 
bezoeker begint, leid door het doorwaadbare doolhof naar een vorm van 
monnikenwerk, een stille plek waar op een ambachtelijke manier wordt getekend.

Monnikenwerk vindt plaats op de woensdagen 14, 21 & 28 juli en 4, 11 & 
18 augustus. 
Ronde Noord Groningen loopt van Baflo via Den Andel, Westernieland naar 
Eenrum en Saaxumhuizen. 
Ronde Oost Groningen is in Loppersum, Wirdum, Eenum, Leermens en 't Zandt. 
Ronde Friesland doet Dokkum, Aalsum, Oostrum en Jouswier aan. 
Alle kerken zijn geopend voor publiek van 17.00 – 20.00 uur. 
Op 21 juli en 4 en 18 augustus kunt u in Eenrum ook tussen 19.30 uur en 20.00 
uur de toren beklimmen en is er om 20.00 uur een orgeldemonstratie.
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