
Liudgerkerk Niekerk – Monument Haringeters 

In 1476 ontstane traditie toen Menno Jeltema een legaat in de vorm van een groot stuk land naliet 

aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen onder de eeuwigdurende verplichting, dat 

jaarlijks onder de armen van het Faan een ton haring zou worden uitgereikt. 

De voogdij heeft zich elk jaar aan deze verplichting gehouden. 

In 1979 besloot de voogdij om deze verplichting af te kopen. 

Sindsdien is de Menno Jeltema Stichting opgericht, die zich ten doel stelt om deze traditie in stand te 

houden. 

Traditiegetrouw gaan paard en boerenwagen op de woensdag voor Pasen door de straten van 

Niekerk, Oldekerk en Faan met de haringen in een houten ton. De koetsier ment de paarden, de 

bijrijder luidt de bel om de dorpsbewoners te attenderen op de haringuitreiking bij de kerk. 

De haringen zijn tegenwoordig bestemd voor alle inwoners van Niekerk, Oldekerk en Faan. 

Sinds 30 september 2017 is deze traditie uit 1476 officieel toegevoegd aan de ‘Nationale Inventaris 

Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland’. 

De traditie van het uitdelen van de haringen is verbeeld in het momument Haringeters staand in een 

klein pleintje voor de Liudgerkerk (de voormalige Hervormde kerk) in Niekerk.  

Het werd in 1983 gemaakt door beeldhouwer Harm Blanken. 

 

 

Op de achtergrond van deze foto is de Liudgerkerk zichtbaar.  

Het schip is nog volledig opgetrokken in tufsteen. De toren werd in de 13e eeuw opgetrokken uit 

baksteen en delen tufsteen die bij de afbraak van dat deel van de kerk vrijkwam.  



Het dak van de kerk bestond oorspronkelijk uit riet en werd later voorzien van dakpannen.   

In de kerk staat onder andere een rijk gesneden preekstoel uit 1705 van de hand van Allert Meijer en 

Jan de Rijk.  

De oude kerkklok van 1620 van de Lotharingse klokkengieters François Simon en André Obertin 

(Aubertin) werd in de Tweede Wereldoorlog omgesmolten en na de oorlog vervangen door een 

nieuwe.  

Het Van Oeckelenorgel dateert van 1895.  

Uit opgravingen is gebleken dat het kerkhof van deze kerk al bestond voordat de stenen kerk werd 

gebouwd. 

 

 


