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Eeuwenlang hebben de verdronken Dollarddorpen tot de verbeelding gesproken, maar niemand wist precies
wat er werkelijk gebeurd was. In deze bijdrage plaatst de auteur een overgeleverde lijst van 33 verdwenen dorpen,
lange tijd geloofwaardig geacht, tegenover feitenmateriaal.

Jan Molema
Verdwenen kerken van veenontginningsnederzettingen
In de loop van de tiende eeuw ontstonden in de Groninger veengebieden de eerste nederzettingen.
De bloei van de ontginningen nam een einde in de dertiende en vroege veertiende eeuw, toen wateroverlast
het gebruik van deze gronden beperkte en bewoning onmogelijk maakte.
De kerken van de verdwenen nederzettingen vormen het onderwerp van dit verhaal.

HOLSTEIN

restauratie architectuur
Kantoren Insulinde
Bankastraat 42 J
9715 CD Groningen

De Stichting
In dit katern vindt u onder meer een overzicht van nieuwsfeiten, kerkrestauraties, een interview, een overzicht
van nieuwe aanwinsten en aandacht voor enkele activiteiten in het komende seizoen.
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Sociaal-economische factoren bij het verdwijnen
van middeleeuwse plattelandskerken
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Het aantal bewaard gebleven gebouwen op het Groninger platteland van vóór 1800 is tamelijk beperkt.
In bijna alle dorpen zien we evenwel ook sporen van een veel oudere bloeitijd, vaak in de vorm van een rijzige –
middeleeuwse – kerk. De auteur schetst de achtergronden van bouw én afbraak van kerken, van de middeleeuwen
tot en met de negentiende eeuw, van bloeitijd tot stagnatie en verval.
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Verdwenen kerken

Weemoed en waarschuwing
Wie op de punt van Reide over de Dollard uitziet, de oude
ontginningen in de lage landen van de provincie bezoekt
of over de wierden van Wierum of Maarhuizen dwaalt,
en weet heeft van het verleden, wordt door weemoed
bevangen. Zoveel dorpen, zoveel kerken ook, zijn in
de loop der eeuwen verdwenen, door water omspoeld,
na verval of om economische redenen afgebroken,
verlaten omdat een andere plaats verkieslijker was.
Verreweg de meeste van deze kerken hebben we nooit gekend. Van sommige weten we alleen de naam of ten hoogste bij benadering de vroegere standplaats. Andere zijn nog
vrij nauwkeurig en soms heel precies aan te wijzen. Niet
zelden is een kerkhof overgebleven. Ook oude lijnen in het
landschap en volksoverleveringen wezen ons de weg. Naspeuringen door historische verenigingen leidden dikwijls
tot een betere kennis van de geschiedenis en de locatie van
verdwenen kerken. Oudheidkundig bodemonderzoek heeft
menige kerkstede aan het licht gebracht, en sindsdien doen
de contouren van de kerken in Klein Maarslag, Sauwerd en
Groot Wetsinge een beroep op onze verbeeldingskracht.1
Maar bovengronds is zelden een steen gespaard. Anders
dan in Duitsland en vooral Engeland zijn ruïnes in NoordNederland niet gekoesterd, maar met graagte afgebroken.
De stenen dienden voor de bouw van huizen en stadsversterkingen, of voor de verharding van wegen. Een deel
van de inboedel vond elders een plaats: zo verhuisden
de klokken van Ranum en Wierhuizen naar Hornhuizen
en Pieterburen, de avondmaalstafel, doopschaal en
kerksleutel van Onderwierum naar Onderdendam en
de preekstoel van Scharmer naar Sellingen.
Het aantal verdwenen kerken is bijkans onoverzienbaar,
het aantal oorzaken al evenzeer. De krachten der natuur,
de wisselvalligheid van de oogsten, de tanende welvaart,
de gesel van oorlogsgeweld en epidemieën, de heroriëntatie
na religieuze beroeringen vormen een caleidoscopisch
geheel. Daarbij voegden zich gebrek aan samenwerking,
onderlinge twisten en bestuurlijke onmacht. Bovendien
hebben deze oorzaken elkander wederzijds beïnvloed en
versterkt. Vaak is een complex van oorzaken aan te wijzen.2
Een ten naaste bij volledig overzicht van dit alles
vergt een boek. In de drie artikelen, die in dit nummer
van Groninger Kerken zijn samengebracht, zijn vooral de
oorzaken voor het verdwijnen van Groninger kerken
belicht, niet primair de wederwaardigheden van de
afzonderlijke kerken beschreven. Tal van deelstudies
hebben het laatste al op voortreffelijke wijze gedaan.
1

Ook in andere opzichten hebben wij ons beperkingen
opgelegd. De kloosterkerken vormen een afzonderlijke
categorie: we hebben hen in beginsel buiten beschouwing
gelaten. Ook kapellen –  al levert het bronnenonderzoek
niet altijd een scherp onderscheid met kerken  – worden
niet besproken. Dat geldt ook voor kerken, die na afbraak
op dezelfde plaats en niet zelden op dezelfde fundamenten
zijn herbouwd, en voor torens die verdwenen terwijl de
bijbehorende kerken bleven bestaan.
De belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van de
aldus door ons geselecteerde kerken hebben wij als volgt
gegroepeerd:
• de bedreiging door en de overwinning van de zee;
• het inklinken en het door de gebrekkige waterafvoer
vernatten van het ontgonnen veen;
• sociaal-economische ontwikkelingen en demografische
verschuivingen, met inbegrip van godsdienstige ver
anderingen.
Dit zijn ook de onderwerpen, waar de door ons aange
zochte auteurs hun artikelen aan hebben gewijd.
Het lijkt paradoxaal, dat de Stichting Oude Groninger
Kerken, die zich juist ten doel stelt, kerken in stand te
houden, in haar tijdschrift de verdwenen Groninger
kerken belicht. De kerken zijn niet meer te bezoeken,
een beschrijving ervan berust ten dele op vermoedens,
we weten zelden iets van de inrichting, donaties van de
lezers zullen niet meer aan hun behoud ten goede komen.
Maar hun plaats, hun lotgevallen, hun herinnering
blijven als een waarschuwing bestaan. Al zullen wereldlijke
en kerkelijke overheden niet meer zo licht als in vroegere
eeuwen tot afbraak overgaan, de dreigingen bestaan nog
steeds. In de laatste decenniën is de kerk van de H. Martinus in het hart van Groningen afgebroken, betekende de
megalomanie van Delfzijl het einde van de kerken van
Oterdum en Weiwerd en viel de kerk van Eexta ten offer
aan kerkelijke herschikkingsdrang.
Waakzaamheid blijft dus geboden. De alom toegenomen
belangstelling voor kerkgebouwen en kerkhoven geeft
goede hoop, dat een doeltreffende bescherming hun deel
zal zijn.
De commissie van redactie:
Harry de Olde, Jan Oldenhuis, Redmer Alma
Wij danken Aerophoto Eelde (Herman Conens en José Geling)
van harte voor de bereidheid de vele luchtfoto’s voor dit
themanummer te maken.

Zie voor een overzicht: J.W. Boersma, ‘Lijst van archeologisch onderzochte objecten van Middeleeuwse kerkelijke architectuur in
de provincie Groningen’, in: Regnerus Steensma, Harry Boerema en Kees van der Ploeg (red.), Kerkrestauraties in Groningen, Zutphen
2002, 85-98.
2 Mogelijke oorzaken zijn ook belicht in: M.E. van Kruining, ‘Wüstungen in het Woudgebied: een studie naar verdwenen nederzettingen
in Groningen’, Paleo-aktueel 18 (2007) 125-132.

(
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Overzicht van verdwenen en verplaatste
parochiekerken in de provincie Groningen



Niet opgenomen zijn kloosterkerken, kapellen en kerken waarvan de
locatie niet bij benadering bekend is of die op dezelfde plaats herbouwd zijn. Zo zijn de vermeldingen van vermoedelijke kerken in
Duurswold en het gebied van de Dollard niet opgenomen. Daarnaast

zijn nog andere mogelijke kerken bekend, waarvan onzeker is of zij
ooit een parochiekerk geweest zijn. Dat neemt niet weg dat sommige
van de wel aangegeven locaties benaderingen zijn en dat niet in alle
gevallen onomstotelijk vaststaat dat het parochiekerken betreft.
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Noordbroek (verplaatst)
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Beerta (verplaatst)
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(verplaatst)
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Houwingahof (?)
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Houwingaham
Ulsda
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Afbeelding plattegrond uit: Piet H. Wijk,
Groninga Dominium - Groningen/Assen, 2006
Provincie Groningen, circa 1882
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Het zegel van Reiderland, hangend aan oorkonden uit 1276 en later. De
af beelding van een rijzige kerk met twee torens, die in Reide, maar ook in
Ulsda of bij het Sint-Vitusholt in Winschoten kan hebben gestaan, lijkt deels
aan de fantasie ontsproten. Ontleend aan P.J. Blok e.a., eds., Oorkondenboek van Groningen en Drente, dl. I, Groningen 1895, plaat V, 3.
t’hoge water verset zijn.3 Maar hij verbeterde het jaartal, want
in de aantekeningen uit Termunten vond hij een derde bericht over een stormvloed op 13 januari 1277. Daarbij stond
een lijst van 33 dorpen die in de Dollard verdronken waren,
waaronder de hoofdplaats Reiderwolde, met twee kerken
en een canonijkesie, een kanunnikencollege of kapittel waarin een aantal seculiere geestelijken samenleefde.

Een lijst van 33 dorpen
Wie deze lijst van 33 verdronken dorpen heeft samen
gesteld, weten we niet. Dit aantal duikt voor het eerst op
in de Annalen van het dominicanenklooster te Norden
(omstreeks 1530).4 Ook de datum van 25 december 1277
wordt hier voor het eerst genoemd. Sommige details van
het Dollardverhaal lijken te zijn ontleend aan Hollandse en
Friese kronieken die de Marcellusvloed van 16 januari 1219,
de Luciavloed van 14 december 1287 en de Marcellusvloed

G. A[cker] Stratingh en G.A. Venema, De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems, Groningen
1855, repr. 1979, 316-321. Deze stukken worden ook geciteerd in een brief uit 1566: S.H. Abels en D.F. Kuiken (red.), Oldambtster warfsminuten 1563-1592. Groninger Bronnen en Toegangen XV, Groningen 1996, nr. 145.
2 Groninger Archieven, Oud-Archief Gemeente Groningen, Rood voor de Reductie, inv.nr. 1024r, fol. 35r-36r.
3 Groninger Archieven, Oud-Archief Gemeente Groningen, Rood voor de Reductie, inv.nr. 1039r. W.J. Formsma en R. van Roijen
(red.), Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie III, ’s-Gravenhage 1964, 271 (noot 1), 559.
Mogelijk ging het om de Coronike van Vrieslant of de daarvan afgeleide passages bij Peter van Thabor onder het jaren 1222, 1273 en
1287. H. Bruch, Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis’ kritiek, Leeuwarden 1952, 39. P.J. van Thabor, Historie van Vrieslant.
Varia Frisica XI, Leeuwarden 1973, 1, 3.
4 G. Möhlmann (red.), Norder Annalen. Aufzeichnungen aus dem Dominikanenkloster in Norden 1271-1530. Quellen zur Geschichte
Ostfrieslands II, Aurich 1959, 30, 36.
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Eeuwenlang hebben de verdronken Dollarddorpen tot de
verbeelding gesproken, maar niemand wist precies wat er
werkelijk gebeurd was. In 1565 probeerde het Groningse
stadsbestuur voor het eerst een beter beeld daarvan te
krijgen. Wie was verantwoordelijk voor het ontstaan van
de Dollard? Waren het de verarmde boeren die de dijken
niet tijdig hadden gerepareerd? Of waren het de rijke
grootgrondbezitters die hun alle hulp hadden ontzegd?   
Een aantal oude mannen uit de omgeving van Termunten werd als getuige opgeroepen. Zij wisten het antwoord.
Een van de bestuurders van het Reiderland, de schatrijke
Tidde Winnenga, had namelijk geweigerd de dijken te re
pareren. Hij wilde niet eerder in actie komen dan wanneer
het water een spies hoog over zijn land zou lopen. Maar
het was al te laat: bij het dorp Jansum braken de dijken
door en de boosdoener raakte aan lager wal.1
In totaal zouden 34 dorpen en twee kloosters in de
Dollard zijn verdronken. De mannen beweerden verder dat
in het dorp Reiderwolde 180 rijke boerenvrouwen hadden
gewoond. Ieder van hen bezat een gouden borstsieraad ter
grootte van een Groninger kroes (11/3 liter). In Midwolda
hadden 180 steenhuizen gestaan: negen styghe (negen maal
twintig), een mythisch getal dat zoveel als ‘heel veel’ beduidde. De oudste getuigen vertelden dat ze hooi hadden
gemaaid in Zwaag en Tysweer, vlakbij het klooster Palmar,
waarvan de ruïnes nog te zien waren geweest. De kellenaar
van het Grijzemonnikenklooster bewaarde bovendien een
psalmboek met daarin een uittreksel uit de Aduarder
kloosterkroniek. Volgens deze tekst waren de monniken
van het klooster Menterwolde in 1299 voor het water van
de Dollard naar Termunten gevlucht. De vroegere plek
van het klooster, de Olde Stove, was nog altijd buitendijks
te vinden in de rietmoerassen bij Nieuwolda.
Acht jaar later – in 1573 – maakte stadssecretaris Egbert
Alting een afschrift van deze laatste tekst. Hij noteerde
verder dat op maandag 23 (lees: 25) december 1277 een
grote stormvloed had plaatsgevonden, waardoor de Dollard
was ontstaan.2 Alting vergiste zich overigens en schreef
eerst 1270, een jaartal genoemd in een Friese kroniek die
bewaard werd in het premonstratenzerklooster te Heiligerlee. Ook de kerk van Zuidbroek zou in dat jaar vermidts
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Rouw, rijkdom en revolutie - Elmar Hofman
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Joodse Kunst en Cultuur

Oude wandschilderingen en mozaïeken, middeleeuwse handschriften, synagogen, musea en moderne
kunstwerken zijn de levendige getuigen van een materiële cultuur, door en voor joden geschapen. Dit
rijk geïllustreerde boek belicht de rol van joden in de beeldende kunst gedurende de afgelopen tweeduizend jaar. Een beeldverhaal over hoe het ‘volk van het boek’ kunst is gaan maken voor religieuze en
later ook wereldlijke doeleinden. Elk kunstwerk vertelt een fascinerend verhaal over een van de oudste
culturen ter wereld. Het geeft een verfrissend en vaak humoristisch inzicht in de veelVaste prijs ¤ 14,95
zijdige en levendige wereld van het jodendom. Normaal kost dit boek ¤ 49,95, nu
(normaal ¤ 49,95!)
slechts ¤ 14,95!
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De uitgave Rouw, rijkdom en revolutie - De eigendomsgeschiedenis van rouwborden in de Ommelanden
is het achtste deel in de reeks Groninger Kerkhoven. In de Ommelander kerken zijn vandaag de dag nog
tientallen rouwborden te bewonderen. Ze verschillen in omvang en praal, maar hebben allemaal een belangrijke historische, culturele en financiële waarde. De borden zijn in de meeste gevallen in eigendom
van de lokale kerkvoogdij of de Stichting Oude Groninger Kerken en hangen al decennia op dezelfde plek.
Deze rust rond de rouwborden is echter niet vanzelfsprekend. Enkele borden kennen een roerige geschiedenis die zich kenmerkt door eigendomswisselingen en verplaatsingen, zoals de zwerftocht van de borden van Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers illustreert. Na een introductie van de functie van de
rouwborden en de sociale positie van degenen die ze plaatsten, wordt in dit boekje de geschiedenis van
de borden in enkele Ommelander kerken beschreven. Hierbij schenkt de schrijver vooral aandacht
Prijs ¤ 6,00
aan het pad dat de rouwborden hebben afgelegd en hun vaak onbehandeld gebleven eigendomssitua
donateursprijs ¤ 5,70
tie. Vervolgens bespreek hij de onderlinge samenhang van deze afzonderlijke geschiedenissen.
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Synagogen van Nederland

In Nederland bestaan nog ongeveer 150 synagogen. Veel ervan zijn oud en imposant; monumenten
in het stadsbeeld. Ze vallen op door een Hebreeuws opschrift of een zespuntige davidster. Voor deze
uitgave fotografeerde cineast en fotograaf Willy Lindwer de belangrijkste en meest karakteristieke
synagogen, telkens in hun hedendaagse context. Edward van Voolen vertelt over de synagoge in het
algemeen. Hans van Agt gaat in op de architectonische betekenis van de gebouwen. Voor deze uitgave werden nieuwe uitvoerige beschrijvingen van alle nog bestaande gebouwen gemaakt. Ingrijpende restauraties en zelfs reconstructies gedurende de afgelopen jaren gaven daarVaste prijs ¤ 9,95
toe aanleiding. Normaal kost dit boek ¤ 29,50, nu slechts ¤ 9,95!
(normaal ¤ 29,50!)
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Emo’s Labyrint is een historische thriller, gebaseerd op de kroniek die de proost en latere abt van Nijeklooster
(Wittewierum) heeft geschreven, over zijn enerverende reis door een verscheurd Europa in de winter van 1211-1212
naar de Paus in Rome. Daar hoopte Emo zijn ruzie met de bisschop van Munster, die de schenking van de kerk
van Wierum aan het klooster ongedaan wilde maken, te kunnen beslechten. Een meeslepend avontuur vol intriges
over een van de meest bijzondere geestelijken uit de historie van Groningen.
Vaste prijs ¤ 18,95
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Plaats: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen
Aanvang: 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie.
Prijs: donateurs Stichting Oude Groninger Kerken: gratis, niet-donateurs betalen ¤ 2,50.

telefoonnummer overdag / ’s avonds

telefoonnummer			

e-mail

woonplaats
postcode
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Totaal aantal personen ____ , van wie ____ donateurs en ____ niet-donateurs

 m  v (a.u.b. aankruisen)
naam 
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Totaal aantal personen ____ , van wie ____ donateurs en ____ niet-donateurs
 Ik stap op de bus bij het Hoofdstation om 10:30 uur /  Ik ga op eigen gelegenheid
 Ik neem deel aan de gezamenlijke lunch (kosten niet inbegrepen)
Voor donateurs zijn de kosten ¤ 20,00 niet donateurs betalen ¤ 30,00
Deze kaart uiterlijk 1 week voor vertrek inzenden, u krijgt een nota thuisgestuurd.
mensen die op eigen gelegenheid gaan betalen ¤ 7,00 voor een mapje met kerkbeschrijvingen.

naam 

de traditionele voorjaarsexcursie op 16 april
ik meld me aan voor

Voorjaarsexcursie

Ik bestel:

Bestelkaart

telefoonnummer overdag / ’s avonds

Emo’s Labyrint - Ynskje Penning
Vaste prijs: ¤ 18,95
aantal: 
Joodse Kunst en Cultuur
Vaste prijs: ¤ 14,95
aantal: 

 m  v (a.u.b. aankruisen)

Synagogen van Nederland
Vaste prijs: ¤ 9,95
aantal: 
Rouw, rijkdom en revolutie
Prijs: ¤ 6,00
Donateursprijs: ¤ 5,70
aantal: 
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Het Groninger Museum heeft in de loop van zijn ruim 130
jarig bestaan veel zilver bijeengebracht. Aangevuld met belangwekkende bruiklenen uit kerken, waterschappen, andere musea en particulieren is nu in het Starck paviljoen een
goed overzicht te zien van de kunde van de zilversmeden en
de variatie aan voorwerpen. Zilver werd veel gebruikt in de
provincie Groningen: als huisgerei, ter ere van de gilde of een
bestuur, als dank en natuurlijk niet in het minst in de kerk en
veel van het zilver werd door Groninger zilversmeden gemaakt.
www.groningermuseum.nl
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Van 19 december 2010 tot en met 29 mei 2011 wordt in het
Groninger Museum de tentoonstelling ‘Zilver in Groningen’
gehouden.

c

Zilver in Groningen

u

r

U kunt via het aanmeldkaartje elders in het blad laten weten of
u gebruik maakt van dit geweldige aanbod.

e

En: u was toch al van plan donateur te worden? Doe dit dan nu en
ook u kunt dan gebruik maken van dit geweldige aanbod!

•

De Remonstrantse kerk staat de hele vrijdagmiddag vanaf 13.00
uur voor u open voor een kopje thee/koffie of voor een kort
bezoek aan de ‘kleine’ zilverexpositie aldaar. Zo is hier nog
de presentatie kleine avondmaalsbekertjes te zien en speciaal
voor vandaag hebben we nog een aantal bijzondere voorwerpen
voor u tentoongesteld. Ook kunt u hier gewoon even een beetje
uitrusten en rondkijken.

Tussen 17.00 en 19.00 uur is de heer Cees Wolf van het gelijk
namig atelier in de Remonstrantse kerk aanwezig. Dit atelier
werkt voor restauratiewerkzaamheden nauw samen met het
Groningen Museum. De heer Wolf geeft hier vandaag een kijkje
in de keuken van het zilverrestauratievak.

n

De rondleidingen vinden plaats om 14.00, 15.00 en 16.00 uur in
het Groninger Museum en de lezing begint om 19.30 uur in de
Remonstrantse kerk in Groningen.

De rondleidingen in de middag worden verzorgd door mede
werkers van het Groninger Museum en de lezing ’s avonds wordt
gehouden door de heer dr Egge Knol, conservator archeologie
en geschiedenis van het Groninger Museum.

e

Speciaal voor u als donateur biedt de Stichting Oude Groninger
Kerken n.a.v. de expositie in het Groninger Museum: ‘Zilver in
Groningen’ een gratis rondleiding en een gratis lezing over dit
onderwerp aan op vrijdagmiddag 18 maart 2011.

Hier staat ook tussen 17.00 en 19.00 uur soep met een broodje
voor u klaar. Ook dit krijgt u aangeboden. Het enige waarvoor
u vandaag hoeft te betalen, is de entree van het Groninger
Museum. En wanneer u over een Museumkaart beschikt, bedraagt de toegang slechts ¤ 2,-.

l

Exclusief voor onze donateurs en zij die dit willen worden… gratis rondleiding en lezing over ‘Zilver in Groningen’ op vrijdag
18 maart 2011
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Zilver in Groningen

Lezing Rouw, rijkdom en revolutie op donderdag 14 april

s

vrijdag 18 maart 2011

Inschrijfkaart
ik meld me aan voor

s

Lezing Rouw, rijkd0m en revolutie - Elmar Hofman
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zijn helemaal niet verdronken. De gehuchten Ayckaweer,
Torpsen en Nyeham hadden geen eigen kerk, Ockeweer
en Wynham waren vermoedelijk niet veel meer dan een
steenhuis met de bijbehorende boerderijen. Goldhoorn
was een johannieter commanderij, later een voorwerk
bij Finsterwolde dat pas omstreeks 1560 werd opgeheven.7
Bij de naam Medum dacht men kennelijk aan het huidige
dorp Meeden of Avermieden (Extengamedum), waarvan de
kerk in de vijftiende eeuw werd verplaatst naar een hoger
gelegen terrein. Met Kapelda Berto is waarschijnlijk de
dorpskapel van Beerta bedoeld, die werd bediend door de
pastoor van Ulsda. De oorspronkelijke parochiekerk stond
vlakbij het gelijknamige eiland in de Dollard; zij werd in
1462 geïncorporeerd bij Beerta en na 1504 afgebroken.8
De dorpen Astock, Vheda, Dunelee en Meerhuissen
lijken op het eerste gezicht nergens thuis te brengen.
Toch valt daarover wel meer te zeggen: Astock (elders
Stoth, letterlijk: ‘plek aan de Ae’) verwijst mogelijk naar
de voormalige kapel van de Olde Stove bij Nieuwolda, waar
eerder het klooster Menterwolde had gestaan. Beide namen
zijn etymologisch verwant.9 Vheda (elders Utseda of Beda)
is kennelijk een verschrijving voor Ulsda. De naam Dunelee
lijkt verband te houden met de commanderij Dünebroek bij
Wymeer. Waarschijnlijk lag dit dorp – zoals de naam lijkt
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van 1362 beschrijven. Hier duiken ook de foutieve data
van 13 januari 1362 en 16 januari 1287 op. Stukje bij beetje
kregen deze berichten nader vorm, totdat de stormvloed
van 1287 tegen het einde van de vijftiende eeuw met het ontstaan van de Dollard werd verbonden. Slordige kopiïsten
maakten er vervolgens 1277 van.5
Daarnaast klinkt in deze berichten ook het verhaal
van het ontstaan van de Braakman of Dullaert in ZeeuwsVlaanderen in oktober 1375 door. Latere geschriften
verplaatsten deze stormvloed naar 1377 en beweerden
dat er minstens 17 dorpen en een klooster waren vergaan.
Volgens de Norder Annalen zouden in dat laatste jaar ook
de dijken langs de Eems zijn doorgebroken; ten gevolge
daarvan was het dominicanessenklooster van Oosterreide
verlaten. Vlaamse kronieken geven ten slotte nog enkele
gegevens over een Cosmas- en Damianusvloed in september 1477. Geen enkele van deze vloeden vond plaats op
een maandag. Het gegoochel met jaartallen, aantallen
en data moet voor tijdgenoten nagenoeg onontwarbaar
zijn geweest.6
De samensteller van de lijst uit 1573 heeft gebruik gemaakt van oude parochieregisters en andere documenten
om de namen van de 33 dorpen te kunnen invullen. Sommige daarvan waren geen zelfstandige kerkdorpen, andere

5 J.G. Ottema, ‘Marten van IJlst’, Nieuwe Friesche Volks-Almanak 11 (1863) 50-79, hier 67. Bruch, Kroniek, 39, 43. P. Gerbenzon (red.), Kleine
Oudfriese kronieken, Groningen 1965, 87.
6 Vergl. M.K.E.Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Storm Surges and River Floods in the Netherlands, 3 dln., Assen/
Amsterdam 1971-1977, I, 49, 220-226, 269-271, 375, 429, 438, 446, 460, 485; II, 237-240.
7 C. Tromp, Groninger kloosters. Groninger Historische Reeks V, Assen/Maastricht 1989, p. 74.
8 A.J. Smith, ‘Het eiland Ulsda’, in: Groningsche Volksalmanak 1901, 196-224, 239. A.S. de Blécourt, Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische
opstellen, Assen 1935, 329 (nr. 30).

Kaart van het Reiderland voor de inbraak van de Dollard, in 1734 getekend door Allard Verburg naar een fantasietekening van Jacob van
der Mersch uit 1574.

In september 1969 werd de laatste kerkdienst in de in 1860 herbouwde kerk van Oterdum
gehouden. In 1970 volgde de af braak van dorp en kerk ter wille van de gouden bergen
van de industriële expansie van Delfzijl. Een klein deel van de grafzerken is op de
verhoogde dijk gelegd. De preekstoel staat nu in de kerk van Winschoten, de klok
hangt in Oldehove, het orgel ging naar Heinenoord, zeven kaarsenhouders
prijken op de kerkbanken in Thesinge.
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9 Oud-Fries sto–, sto–d, Oud-Engels sto–w ‘plek, plaats’.

aan te duiden – op een van de hoge rivierduinen bij Nieuweschans, waar het riviertje de Lethe in de Westerwoldsche Aa
uitmondde. Het moet dan identiek zijn geweest met het
verdwenen kerkdorp Bonewerda, Bontergaerden of Jarde.
De bewoners van dit dorp zijn later naar het huidige Boen
verhuisd; kaarten uit het einde van de zestiende eeuw geven
hier de naam Leebrouck.10 Alleen de plaatsnaam Meerhuissen blijft raadselachtig, tenzij het een verbastering van
Meedhuizen bij Appingedam betreft.11 De verdwenen
kerkdorpen Oosterreide en Zwaag ontbreken op de lijst.
Ondanks dit alles gold de lijst lange tijd als geloofwaardig. Hij werd vermoedelijk opgenomen in een prente (vlugschrift) met toekomstvoorspellingen die in 1585 in Emden
werd verkocht en verscheen ten slotte in het pamflet

Prophecye van Jarf ke, dat in 1597 voor het eerst werd gedrukt.
Een zekere Rogel zou het document in 1544 hebben overschreven uit een missaal van de kerk van Oosterreide,
dat later in Jarfkes woning (het verdronken Capellen huys
of Catharijnen huys) werd bewaard.12 Ook hier slopen
de verdichtsels binnen: Kapellenheem is een lage wierde
te Dallingeweer bij Termunten. Op deze plek bevond zich
eerder een kapel waarvan men kennelijk meende dat de
profeet Jarfke er had gewoond.13 Nieuwe fabeltjes werden
toegevoegd, zoals het bericht dat het verdronken klooster
van Oosterreide 180 zusters zou hebben geteld. In werkelijkheid verhuisde het kleine groepje nonnen pas in 1528
naar Trimunt bij Marum.14

10 J.J. Vredenberg-Alink, De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van
gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864, Uithuizen 1975, 45, 50.
11 De Blécourt, Oldambt, 318-19 (nr. 5).
12 J.A. Feith en H. Brugmans (ed.), De kroniek van Abel Eppens tho Equart, 2 dln. [= Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap,
3e serie XXVII], Amsterdam 1911, II, 193-196. H. Deiter (red.), ‘Gerhardi Oldeborchs, Pastoris zu Bunda im Reiderland, kleine ostfriesische Chronicke, betreffend die Jahre 1558 bis 1605’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, 4
(1881) nr. 2, 75-95, hier 75-76. K. ter Laan, Prophecye van Jaarf ke, Groningen 1931, 38, 43-44.
13 Jarf ke wordt ook wel Jarcke van der Muyden of Aepko ter Munten genoemd. O.S. Knottnerus, Tussen twee grijpgrage vogels: burgers en
herenboeren in de Renaissance. Fransemalezing XVI, Appingedam 2008, 4, 20. De vicaris van Groot-Termunten bediende inderdaad
een Catharina-altaar; Dallingeweer vormde bovendien een afzonderlijke rechtstoel. L. Schmitz-Kallenberg, ‘Zur Geschichte des
friesischen Offiziats und Archdiakonats der münsterischen Diozäse im 16. Jahrhundert’, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und
Alterthumskunde 75 (1917) 1. Abt., 281-296, hier 295. De Blécourt, Oldambt, 324-326 (nr. 18).
14 Tromp, Kloosters, 91-93.
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Andere details verschenen in 1574 op een sierlijke wandkaart van het verdronken Reiderland, die bedoeld was om
het nieuwe raadhuis van Emden te sieren.15 De De maker
was een vluchteling uit Vlaanderen of Henegouwen, de
landmeter Jacob van der Mersch (overleden  1601).16
Deze werkte vermoedelijk samen met een collega uit Antwerpen, Johannes Florianus, rector van het gymnasium
te Norden, die omstreeks die tijd een nieuwe landkaart
van Oost-Friesland maakte.17 Van der Mersch tekende zelf
ook zo’n landkaart om de grensstrijd met de Nederlanden
nader toe te lichten. Voor de Dollardkaart ging hij kennelijk
te rade bij een historische kaart van de Scheldemonding
ten tijde van Gwijde van Dampierre († 1305), die een kwart
eeuw eerder was ontworpen.18
De kaart werd versierd met fraaie cartouches in renaissancestijl, overgenomen uit Antwerpse modelboeken, en
getooid met het motto: Mit Eendracht mach ein Landt bestaen,
dat dorch Twedracht moet ondergaen.19 Deze spreuk, ontleend
aan een toneelstuk van Sallustius, diende als waarschuwing aan het adres van de beide graven van Oostfriesland:
als jullie de onderlinge strijd niet bijleggen, zal het Emden
net zo vergaan als het oude Reiderland, dat indertijd door
de Dollard werd verzwolgen. In de marge stond verder
het droevige relaas van de nalatigheid en de partijstrijd
te lezen, waaraan het oude land met 33 dorpen en twee
kloosters te gronde was gegaan: zij die vlak bij de dijk
woonden, konden de dijk niet in stand houden en zij die
er ver vandaan woonden, wilden de dijk niet repareren.
Het was bijna letterlijk het verhaal van Tidde Winnenga.20
Van der Mersch kweet zich van zijn taak “met bijzondere
ijver”, zoals de stadsrekening vermeldde. Hij verzamelde
alle gegevens die hij te pakken kon krijgen, hoe onbetrouwbaar ze soms ook leken. De kerkdorpen, de kustlijn en
de eilanden die nog voorhanden waren, heeft hij tamelijk
accuraat afgebeeld. Dat gold bijvoorbeeld voor de basiliek
van Midwolda, die – beschermd door een dijk uit 1556 –

met zijn vier torens nog altijd fier op de kwelders stond.
Dat was tevens het geval met de overige kerken in het Oldambt, in de omgeving van Delfzijl, Emden en het Duitse
Rheiderland. Maar voor het overige restte hem slechts zijn
verbeelding; vaak op de gok gaf hij de dorpsnamen een
plek op zijn kaart.
Bij enkele verdronken dorpen schreef hij een toelichting.
Bij Jansum bijvoorbeeld zou de dijk in 1277 eerst zijn doorgebroken, daarna bij Wilgum, een gebeurtenis die in
werkelijkheid pas in 1509 had plaats gevonden. De kaart
van de Scheldemonding, die een soortgelijke passage over
het jaar 1377 bevatte, fungeerde hier kennelijk als inspiratie. In het stadje Torum woonden acht goudsmeden: een
misverstand, vermoedelijk ontstaan door de vondst van een
pot met zilveren munten uit Tours.21 Ook Berum, onder
de rook van Emden, zou een groot en rijk dorp zijn geweest.
Tussen Ooster- en Westerreide lagen maar liefst zeven
zijlen (sluizen), in Termunten drie, waardoor grote schepen
voeren. In Bunde stierven in één jaar drieduizend mensen
aan de pest, een vertienvoudiging van het werkelijke aantal
doden dat in 1566 was gevallen. De fantasie kreeg dus al
snel weer de overhand.22
Vaak was er sprake van spellingfouten, waardoor hetzelfde dorp meermalen op de kaart terugkeerde (bv. Donellen/Dunelee, Ewitsweer/Ditsawehr, Hakkelsum/Soxum,
Harmenwolde/Soxumerwolde, Ostbeerta/Uterbeerte,
Markhusen/Meerhuissen). Sommige van de afgebeelde
dorpen hebben vermoedelijk nooit bestaan of lagen in
werkelijkheid heel ergens anders (‘Harckenborg’ = Kirchborgum, ‘Beda’ = Ulsda, ‘Eexterhuisen’ = Boven-Eexta,
‘Eexterhof’ = Meeden?). De namen Peterswolde en Sanct
Ludgeri verwijzen kennelijk naar kerkdorpen die we onder
een andere naam kennen. In het laatste geval ging het
wellicht om de kerk van Westeel, die omstreeks 1375 in
de Leybucht is verdronken. Volgens overleveringen was
deze kerk gewijd aan de heilige Ludger.23 Bij enkele buurtschappen (Jansum, Lede, Garmede) werd ten onrechte

15 F. R[itter], ‘Der Ursprung der Karten des untergegangen Dollart Landes’, Upstalsboom-Blätter 10/11 (1921/1923) 130-131.
16 J.H. Bekouw, Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), Naarden 1941, 107.
17 A.A. van Schelven, ‘Florianus (Johannes)’, in: P.C. Molhuysen e.a. (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 dln., Leiden
1911-1937, v, kol. 604-606. A.W. Lang, Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade, Norden 1985, 24-27.
18 De maker was waarschijnlijk Elooi Horenbault te Gent. R.D.A. Van Elslande en A.M.J. de Kraker, ‘De familie Horenbault:
Renaissancekunstenaars en cartografen te Gent en daarbuiten (circa 1460 tot circa 1630)’, Jaarboek van de Oudheidkundige Kring `De Vier
Ambachten` (Hulst) (2004-2006), 7-172, hier 73-75, 97, 114-116, 145-147, 170-171.
19 N. Büttner, Die Erfindung der Landschaft. Kosmographie und Landschaftskunst im Zeitalter Bruegels. Rekonstruktion der Künste I, Göttingen
2000, 62-63. P. Karstkarel, Hans Vredeman de Vries, 1526-ca.1606: boeken met ornament- en perspectiefprenten, Leeuwarden 1979.
20 Zie hiervoor de kopieën te Emden, Groningen en Leiden: Trifoleum Aureum Oistfrisico-Embdanum (1679), Stadtarchiv Emden, HS 31.
J. van Cleeff, Beschrivinge der older gestaltenisse van Reiderland liggende in Oostfriesland, 2e-graads kopie (1827), Universiteitsbibliotheek
Groningen, uklu 01-17-12. C. Edskens, Anwijsinge der caspelen de in den Dullart vergaen sijn uijt oude caerten ofgeteickent anno 1664 [...], gekopieert anno 1679, Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis 010-07-033.
21 U. Emmius, Ostfriesland (Führung durch Ostfriesland, d. h. genaue geographische Beschreibung Ostfrieslands), vert. E. von Reeken. Frankfurt
am Main 1982, 12.
22 H. Breuer, ‘Dollart und Ems. Die Folgen der Dollartbildung für das Gebiet der unteren Ems: ein Beitrag zur Geomorphologie und zur
Hydrodynamik des Emsstromes’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 45 (1965) 11-90, hier 35.
Deiter, ‘Oldeborchs Chronicke’, 79.
23 U. Emmius, Friesische Geschichte (Rerum Frisicarum historiae libri 60), vert. E. von Reeken, 6 dln., Frankfurt am Main 1980-1982, II, 212 (=  
Boek xiv).

een kerkgebouw getekend. Dat gold bijvoorbeeld voor de
Homborgh, een versterkt borchhuis bij de sluizen te Reide
dat in 1426 door de stad Groningen was bezet. De latere
eigenaren – leden van de familie Addinga – beweerden
dat hun voorouders ooit voor de Dollard waren gevlucht
en een goed heenkomen in Westerwolde hadden gezocht.
Zij waren tevens eigenaar van het eiland Garmede. De
ruïnes van het Addenheem dienden nog omstreeks 1580
als steengroeve.24
Ondanks alle tekortkomingen namen de tijdgenoten
deze kaart uiterst serieus. Terugkerende ballingen uit
Emden zorgden er omstreeks 1580 voor dat een kopie in
het Groninger raadhuis belandde. Ubbo Emmius verwerkte
de gegevens in zijn grote historiewerk. In versimpelde vorm
werden ze overgenomen op de gedrukte kaart van OostFriesland door Johannes Florianus, zoals die vanaf 1592
deel uitmaakte van de atlassen van Ortelius uit Antwerpen.
Tegelijkertijd kreeg ook de historische kaart van de Schelde
monding een plaats in deze atlassen.25

Foto Folkers 1928; collectie RHC Groninger Archieven 818-17096

De kaart van 1574

Wat er werkelijk gebeurde
Wat weten we in werkelijkheid over de ondergang van een
aantal kerken in de Dollard? Niet veel. De gangbare jaar
tallen van 1277 (Stratingh en Venema), 1287 (Gottschalk),
1362 (Woebcken) en 1377 (Bartels) worden niet door schriftelijke bronnen ondersteund.26 Wel zijn er berichten over
overlast door opdringend binnenwater. Vermoedelijk om
die reden werd de wegkwijnende parochie Zwaag in 1419
ingelijfd bij het Grijzemonnikenklooster van Termunten.27
Pas de kroniek van Johan van Lemego (1425-1427) geeft
meer zekerheid. Deze burger van Groningen bericht dat bij
een vete in 1413 of kort daarna twee zijlen werden vernietigd, ten gevolge waarvan het Reiderland nog steeds inridich
(‘overstroomd’, ‘opengescheurd’) was.28 Wellicht gebeurde
dit op maandag 25 december, zoals de overgeleverde notities uit Reiderwolde suggereren. Om verdere vernielingen
te voorkomen, bezette de stad Groningen de sluizen van
Reide, Termunten en Oterdum. Tidde Winnenga behoorde

De kerk van Weiwerd was in 1877 op de oude plaats herbouwd. Sinds 1972 is het
grootste deel van het dorp geofferd aan de illusies van Delfzijl; ook de kerk werd
niet gespaard, maar in 1984 afgebroken. Het kerkhof bleef bestaan. Orgel en klok
verhuisden naar de kerk van Farmsum, de preekstoel naar Kropswolde.
in ieder geval – net als de Addinga’s – tot een van de strijdende partijen. Zijn borg bevond zich ver van de kust, zodat
hij zich vermoedelijk niet bekommerde om zijn bezittingen
in Oosterreide, die al snel weer in handen van de tegen
partij raakten. Tidde en zijn medestanders – de Tidinge –
verwaarloosden de dijken en lieten ook de andere sluizen

24 Stratingh en Venema, De Dollard, 30 (foutief onder Westerreide). Feith en Brugmans, Kroniek Abel Eppens, I, pp. 94-95. A.J. Smith,
‘Verlies en aanwinst van land in de provincie Groningen gedurende de negentiende eeuw’, in: Bijdragen tot de Kennis van de Provincie
Groningen en Omgelegen Streken 1, 3e en 4e stuk (1901), pp. 225-284, hier pp. 244-245. Groninger Archieven, Familiearchief Lewe, inv.nr.
547.58.
25 W.A. Goffart, Historical atlases: The first three hundred years, 1570-1870, Chicago 2003, pp. 22, 74-76, 98. Datering naar M. van den
Broecke en D. van den Broecke-Günzburger, Cartographica Neerlandica, Background for Ortelius Map, nr. 77, 83.
26 C. Woebcken, Die Entstehung des Dollarts, Aurich 1928, 35-36. P.G. Bartels, ‘Ubbo Emmius, Möhlmann und die Entstehung des
Dollarts’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, 1 (1872), 1-26. Samenvattend: H. Homeier,
‘Einbruch und weitere Entwicklung des Dollart bis um 1600’, Forschungsstelle für Insel- und Küstenschutz der Niedersächsischen Wasserwirtsch
aftsverwaltung. Jahresbericht 28 (1976) 39-81, B 2 en bijlage, 1-14.
27 H. Reimers (red.), Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom, Leeuwarden 1908, 11, 81-82 (nr. xxiv). S.J. Fockema
Andreae, Studiën over waterschapsgeschiedenis, deel 6: Oostelijk Groningen, Leiden 1950, 16.
28 J.A. Feith (red.), De Kroniek van Sicke Benninge, 1e en 2e deel (kroniek van Van Lemego). Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd
te Utrecht, Nieuwe Serie 48, Utrecht 1887, 65. Datering naar A. Rinzema, ‘Een burger vertelt. De kroniek van Johan van Lemego’, in:
B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans (red.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland,
Hilversum 1987, 61-78, hier 71. P. Leendertsz jr., ‘Inridich’, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, 39, N.R. 31 (1920) 106-109.
K. Schiller en A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bremen 1875-1881, dl. 2, 375 (inriten), dl. 3, 479-480 (riden). Hierdoor achterhaald
is Gottschalk, Stormvloeden, II, 40-43. Vgl. J.C. Ramaer, ‘De vorming van den Dollard en de terpen in Nederland in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland’, Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2. Ser. 26 (1909) 1-61, 264-265.
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inryden, schrijft Eggerik Beninga omstreeks 1550, waardoor
het land verarmde en 24 kerspelen vergingen.29 Uit de
verdere stukken blijkt dat de Reiderlanders zo ernstig
door het water getroffen waren, dat ze niet in staat waren
de zeedijken te repareren. De hoofdelingen van Zuidbroek
en Bunde hielden daarom in 1429 gezamenlijk toezicht op
het dijkherstel. De herstelpogingen strandden telkens
opnieuw vanwege het oorlogsgeweld, zodat het water in
1445 tot Winschoten kwam.30 Na een nieuwe stormvloed
op Palmzondag 1446 leek dijkherstel niet meer mogelijk;
het klooster van Palmar werd ontruimd. Daarom werd in
1454 een nieuwe dijk gelegd vanaf de Eemsoever over het
hoogveen bij Palmar naar Finsterwolde, een dijk, die enkele
jaren standhield. Vanaf de jaren zestig breidde de Dollard
zich steeds verder naar het westen uit, totdat hij ten tijde
van de Cosmas- en Damianusvloed van 25 september 1509
zijn grootste omvang kreeg.
De archeologische vondsten beperken zich grotendeels
tot de Dollardrand, waar de middeleeuwse kerkhoven
onder een dunne laag klei bewaard zijn gebleven.31 Toen
later het water kwam, verhuisde men de kerkgebouwen
naar hogere gronden met achterlating van de graven op de
kerkhoven. In verschillende plaatsen heeft oudheidkundig
bodemonderzoek van de oudere kerksteden plaats gehad.32
Midden in de Dollard is dat anders. Dit gebied was ooit
grotendeels bedekt met dikke lagen veen, die metersdiep
door de zee zijn opgeruimd. Daardoor is vrijwel niets
bewaard gebleven, behalve enkele namen als Reiderwolde,
Stockdorp, San(t)dorp, Siweteswere (Thysweer of Ewitsweer), Haxne (Soxum) en Haxenewalt (Soxumerwolde, in
1385 vermeld als Hockynga waldt).33 Dat geldt eveneens voor
de kerkdorpen Uterbeerte (bij Ditzumerverlaat) en Bonewerda of Jarde (bij Nieuweschans), die nog enige tijd als
eilanden hebben bestaan. Ook de wierdedorpen op de vaste
oever van de Eems zijn – met uitzondering van het voor
malige eiland Nesserland (in de haven van Emden) –
weggespoeld zonder al te veel sporen na te laten. Dit betreft
de kerkdorpen Berum, Fletum, Wilgum, Torum en Uterpauwing, die alle in het begin van de zestiende eeuw zijn

verdwenen. Het klooster van Oosterreide werd daarentegen
pas in 1530 afgebroken, de dorpskerk was toen mogelijk al
verdwenen. De kerk van Westerreide (op de Punt van Reide)
werd in 1589 buiten gebruik gesteld en daarna alsnog
gesloopt, die van Nesse eerst na de stormvloed van 1825.34
Vrijwel het enige authentieke bronnenmateriaal dat over
deze dorpen resteert, is een lijst van (bijna) verdronken
parochies, die tussen 1463 en 1484 door de beambten van
het bisdom Münster werd opgesteld. Uit latere lijsten van
rond 1500 blijkt dat het merendeel van deze dorpen in
middels verdwenen was.35 De genoemde parochies lagen
overigens niet allemaal in de Dollard. Sommige dorpen
hadden te lijden onder de overstromingen van de Eems,
zoals Holtgaste, Kirchborgum en Bingum. Andere vinden
we in aangrenzende veengebieden, zoals het verdwenen
Ditzumerwolde (bij Ditzum), Critzumerwolde (Marienchor), Kalentwalt (bij Coldeborg), Böhmerwold en Upwolde
(St. Georgiwold). Wanneer een dorp wegens wateroverlast
moest worden verplaatst, lukte het niet altijd de kerk te
vervangen. Dat geldt vermoedelijk ook voor Rodendebord,
een verbasterde plaatsnaam waarin we misschien de buurschap Rommelskerken of Rotmer (1478: Rummelant) bij
Noordbroek kunnen herkennen.36 De kerk, waarvan enkele
profielstenen zijn gevonden, is omstreeks de veertiende
eeuw afgebroken en niet vervangen.37 De enige plaatsnaam
die nergens thuis te brengen is, betreft Katelmesincke.
Het is verleidelijk daarbij aan het Katmis (bij Holwierde)
te denken, maar of deze plaats ooit een eigen kapel heeft
gehad, is twijfelachtig.
In totaal zijn er dus hoogstens 26 of 27 kerkdorpen in
de Dollard verdwenen (waarvan 24 in het bisdom Münster),
minder dan het mythische getal van 33 waaraan men in de
zestiende eeuw geloof hechtte.
Drs. Otto S. Knottnerus (Zuidbroek) maakt sinds zijn
twaalfde jaar studie van het verdronken Dollardgebied.
Hij is historisch-socioloog en publiceert vooral over
de geschiedenis van het Nederlandse en Duitse
Waddengebied.

29 E. Friedländer (red.), Ostfriesisches Urkundenbuch, 2 dln., Emden 1878-1881, I, nr. 235. Fockema Andrae, Studiën, p. 17. L. Hahn en H.
Ramm (red.), Eggerik Beninga:: Cronica der Fresen. Quellen zur Geschichte Ostfrieslands IV], 2 dln., Aurich 1961-64, I, 256.
30 G. Möhlmann (red.), Ostfriesisches Urkundenbuch. Dritter Band: Ergänzende Regesten und Urkunden zu Band I und II, Aurich 1975, nr. 359.
Groninger Archieven, Verzameling van afschriften (R.A.), inv.nr. 1032.205, fol. 388r (= RF 1429.6). De Blécourt, Oldambt,  321 (nr. 10).
31 H. Groenendijk en R. Bärenfänger, Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren in het Dollardgebied, Bedum 2008.
32 Zie het artikel van J. Molema in dit nummer van Groninger Kerken.
33 Gerbenzon, Kronieken, 88.
34 H.O. Feith (ed.), Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers ten Post, 3 dln., Groningen 1852-1853, II, p. 273. Smith, ‘Verlies en
aanwinst’, p. 245. Deiter, ‘Oldeborchs Chronicke’, p. 85. E. Knol, ‘Nesserland, de meest oostelijke punt van Reiderland’, Historisch
Jaarboek Groningen 2008, 20-35.
35 Friedländer, Urkundenbuch, II, nr. 961. Datering naar G. Theuerkauf, ‘Ein Kirchenverzeichnis für den Münsterschen Archdiakonat
Friesland um 1500’, in: Dona Westfalica. Georg Schreiber zum 80. Geburtstage dargebracht von der Historischen Kommission Westfalens,
[=Schriften der Historischen Kommission Westfalens IV], Münster 1963, 354-373, hier 362. Möhlmann, Urkundenbuch III, nr. 745.
36 De namen Rodendebord (< *Rod-ense-bert < *Roth-ingi-buran, ‘buurt van de ontginners’) en Rommelskerken (< *Rotmer-s-kerken <
*Roth-monnar-kirika, ‘kerk van de ontginners’) zijn etymologisch verwant. G. Lohse, ‘Rodenkirchen. Zur Deutung des Namens’, in:
Oldenburger Jahrbuch 51 (1951) 121-127.  Groninger Archieven, Kloosterarchieven, inv.nr. 712.219. S.H. Abels, Doopsgezinde families in het
Oldambt 1520-1811, 3 dln., Eexterzandvoort 2002, 151, 211, 979.
37 Vriendelijke mededeling van drs. J. Molema, Oostwold.

Verdwenen kerken van
veenontginningsnederzettingen
In de loop van de tiende eeuw verschenen in de Groninger
veengebieden de eerste nederzettingen. Klimatologische
omstandigheden maakten het mogelijk het veen in ont
ginning te nemen. De opkomst van steden in de eeuw erna
en de daarmee samenhangende behoefte aan landbouwproducten gaven aan de ontginningen een grote stimulans.
Bij deze ontginningen speelde vooral het reguleren van
de waterhuishouding een belangrijke rol. De bloei van de
ontginningen nam een einde in de dertiende en vroege
veertiende eeuw, toen wateroverlast het gebruik van deze
gronden beperkte en bewoning onmogelijk maakte.
De kerken van de verdwenen nederzettingen vormen het
onderwerp van dit verhaal.

Het veen
Rond 6000 voor Christus kwam lokaal veenvorming
op gang. Het eerst in laagten in het landschap en langs
beek- en rivierdalen. Het veen kon ontstaan door snelle
vernatting ten gevolge van het stijgen van grondwater en
de zeespiegel. Aanvankelijk was het veen een moerasveen,
maar in de loop der tijd ontstond een hoogveen. Dit hoogveen breidde zich eeuwenlang uit en bedekte in de middeleeuwen vrijwel volledig het zandlandschap dat aan het
einde van de laatste ijstijd (het weichselien: 120.000-11.500
jaar geleden) was gevormd. Slechts de hoogste delen in
het landschap bleven vrij van veen.
Levend hoogveen is nauwelijks voor de mens toegankelijk, maar in perioden van droogte of door drainage komt
de veengroei tot stilstand. Als de toplaag van het veen uitdroogt, is betreding door de mens mogelijk. Uitdroging
kan kunstmatig worden bevorderd door de aanleg van
sloten en greppels. Het feit dat in de middeleeuwen veel
veengebieden aangeduid werden met de naam ‘wold’,
duidt op de aanwezigheid van struikgewas en bomen.
Hieruit kan worden afgeleid dat de top van het veen aan
het verdrogen was.
Drooggelegd veen is bijzonder geschikt als landbouwgrond. De wat nattere veengebieden werden gebruikt als
weidegronden en hooilanden. De eerste grootschalige,
gestructureerde veenontginningen, gepaard gaande met de
1
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stichting van nederzettingen op het veen of langs de randen van het veen vonden plaats in de vroege middeleeuwen.
De oudste schriftelijke vermeldingen van veenontginningsnederzettingen in de provincie Groningen vinden we in
registers van pachtopbrengsten van kloosters.1

Duurswold
Het landschap van Duurswold wordt gevormd door een
langgerekte zandrug die in de middeleeuwen door veen
werd omgeven. Ligtendag heeft op grond van het bezit van
de kloosters Werden en Fulda aangetoond dat in Duurswold reeds in de tiende eeuw, mogelijk al in de vroege tiende eeuw, sprake was van veenontginning. De in de pacht
registers vermelde nederzettingen Schildwolde, Wilderhof
(Uuildonia) en Overschild (Extra Scaldmeda) vormen hiervoor
het bewijs. In de elfde eeuw wordt ook Slochteren (Slohto
ron) in de registers genoemd. Ligtendag veronderstelt dat
de huidige dorpen, gesitueerd op de pleistocene rug, voorgangers op het veen hebben gehad.2 Er zijn twee argumenten die tegen deze veronderstelling spreken: uitgebreide
veldverkenningen die in 1996 in het kader van het land
inrichtingsproject Midden-Groningen zijn uitgevoerd,
leverden geen sporen van dorpen in het veen op en de huidige dorpen die op de zandrug liggen zijn al van zeer hoge
ouderdom.3  De kerk van Hellum (een voorganger van het
huidige gebouw) stamt volgens Boersma mogelijk nog uit
de tiende eeuw.4 De kerk van Siddeburen gaat in haar huidige gedaante terug tot de late twaalfde of vroege dertiende
eeuw, maar kan gezien de hoeveelheid tufsteen die in de
kerk is verwerkt in oorsprong ook ouder zijn.5 De middeleeuwse kerken die in Duurswold zijn verdwenen, betreffen
de kerk van Oostwold (ten oosten van Siddeburen), de kerk
van Scharmer die in 1824 werd afgebroken en de kerk van
Harkstede die, met uitzondering van de toren, in de late
zeventiende eeuw werd vervangen door het huidige gebouw. De kerk van het kerspel Oostwold moet reeds vroeg
verdwenen zijn, mogelijk al in de late dertiende eeuw. De
funderingen ervan werden in de negentiende eeuw gerooid;
de locatie van de kerk is twintig jaar geleden herontdekt
aan de hand van afbraakpuin dat op het maaiveld ligt.6

Het betreft vooral registers van de abdijen Fulda en Werden, zie: W.A. Ligtendag, De Wolden en het water, Groningen 1995, 53-97; bijlage 1, 343-349.
Ligtendag, De Wolden, 88
J. Molema (met bijdragen van A.E. Clingeborg), Een aanvullende archeologische inventarisatie in het landinrichtingsgebied Midden-Groningen,
Groningen 1996.
J.W. Boersma, ‘Oudheidkundig bodemonderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Hellum. Bijdrage tot haar oudste bouwgeschiedenis’,  
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 17 (1965) 141-155.
M.D. Ozinga, De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst; deel VI, De provincie Groningen, eerste stuk: Oost-Groningen (’sGravenhage 1940) 134-137.
Hs. Kremer, Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der Provincie Groningen, 2e dr., bezorgd door N. Westendorp, Groningen
1839, 396-397;  Michael Brandt en Egge Knol, ‘Het Karolingische kruis van Oostwold’, Groninger Kerken 24 (2007) 65-71, hier 70 met
noot 22.
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De ten noordoosten van de stad Groningen gelegen woldgebieden Innersdijk en Vierendeel hebben nu een kleidek.
Van het oorspronkelijke veen is vrijwel niets overgebleven.
Bovendien is in de loop van de middeleeuwen kalkrijke klei
uit de ondergrond gewonnen en vermengd met de resten
van het veen.7 Zo ontstonden de woud(eerd)gronden: humeuze donkergekleurde kleigronden. Resten van het veenpakket zijn op een aantal plaatsen nog aangetroffen, zoals
te Steerwolde.8 Van Schaïk maakt in dit gebied onderscheid
tussen kleinschalige ontginningen in de tiende eeuw en
grootschalige vanaf de late elfde en de twaalfde eeuw.9 De
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van parochievorming in dit woldgebied wordt verwezen
naar het artikel van Roemeling.15
In het als Neerwolde aangeduide woldgebied ten zuiden
en zuidwesten van de stad Groningen, dat overgaat in het
Drentse woldgebied met de nederzettingen Paterswolde,
Foxwolde en Roderwolde, vinden we zogenoemde veenterpjes, Een aantal ervan is archeologisch onderzocht.16 Verdwenen kerken kennen we in het Groninger deel van dit
gebied niet.

Schuin tegenover de boerderij rechts op de foto stond in de middeleeuwen de kerk
van Lucaswolde; zij verdween waarschijnlijk voor 1500. De weg voert links naar
Boerakker, rechts naar Noordwijk.

Vredewold en Langewold

A.E. Clingeborg, ‘Het Groninger Woldgebied, een voormalig veenlandschap?’, Boor en Spade 20 (1981) 184-205.
J.W. Boersma, ‘De kerk van Stederwolde te Thesingburen (gem. Ten Boer)’, Groningse Volksalmanak 1974-1975, 184-197.
Remi van Schaïk, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering, Groningen 1985, 26-29.
O.D.J. Roemeling, ‘De ‘wolde’ parochies tussen Ten Boer en Bedum’, Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van
Nederland, 30 (1978) 55-74.
Roemeling, ‘De ‘wolde’ parochies’, 69; Ligtendag, De Wolden, 66, 68.
Boersma, ‘Stederwalde’, 196.
Jan Oldenhuis, ‘De kerk verdween, Heidenschap bleef’, Groninger Kerken 21 (2004) 81-84.
J.G. Rijkens, ‘Eene bijdrage van de ontdekking der oude Ellerhuister kerk of kapel, benevens de daaraan grenzende begraafplaats
en de gedachte weme’, Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak 1842, 52-58.

Foto: Aerophoto Eelde 2008

Onder het geboomte midden op de foto moeten we waarschijnlijk de voormalige kerkstede van Oostbedumerwolde zoeken. Aan het zelfstandig bestaan
van de parochie kwam al in de middeleeuwen een eind: voor 1500 is ze bij Bedum geïncorporeerd. De Eemshavenweg langs het veronderstelde kerkhof
leidt links naar de Eemshaven, rechts naar Groningen. Het viaduct ligt in de Thesingerweg van Thesinge naar Sint-Annerhuisjes.

In het Westerkwartier liggen de oudtijds zelfstandige
landjes Vredewold en Langewold. Kenmerkend voor het
landschap van deze gebieden zijn de langgerekte keileemruggen waartussen veen ligt. Vredewold wordt in de elfde
eeuw in de Werdense registers genoemd (Frodouualda).
De kerk van Niekerk is opgetrokken van tufsteen en dateert
uit het begin van de twaalfde eeuw. Hieruit mogen we
concluderen dat de moederparochie van Niekerk – ik neem
aan het naburige Oldekerk – een kerk heeft gehad die in de
vroege twaalfde of de elfde eeuw moet zijn gebouwd. De
kerk van Sebaldeburen zoals die op het zegel van Langewold staat afgebeeld, heeft de gedaante van een romaanse
kruiskerk uit de vroege dertiende eeuw. Het voorkomen van
de kerk op dit zegel betekent waarschijnlijk dat de kerk van
Sebaldeburen de moederkerk van Langewold is. De kerk
van Sebaldeburen zou daarom in oorsprong ouder moeten
zijn dan die van Oldekerk. Van de verdwenen kerk van Oldekerk, een zaalkerk met inspringend rechthoekig gesloten
koor, resteren nog de grondslagen in een kerkheuvel.17
De oude kruiskerk van Sebaldeburen werd in 1805 gesloopt
en vervangen door de huidige kerk. De kerk van de middeleeuwse randveenontginning Faan werd in 1827 afgebroken
omdat zij niet meer werd benut.18
15 Roemeling,  ‘De ‘wolde’ parochies’, passim.
16 A.E. Klungel, ‘Veenterpen ten zuidwesten van Groningen’,
Boor en Spade, 17 (1971) 188-197.
17 P.B. Kooi, ‘De Oldekerk (Gr.)’, Paleo-Aktueel, 10 (1999)  54-57;
P.B. Kooi, ‘De verdwenen kerk van Oldekerk’, Groninger Kerken
17 (2000) 112-117.
18 ‘Faan’, in: Nieuwe Groninger Encyclopedie, Groningen 1999, 249.
Zie voor de situering: W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld
Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen
1973, 103-106, met kaart op 104.

Foto: Harry de Olde 2000

Innersdijk, Vierendeel en Neerwolde

Vroeg-17de-eeuwse kaart met de situering van de voormalige
kerk van Heidenschap ten noordoosten van Ruischerbrug.
In 1589 werd de kerk afgebroken en de parochie bij Garmerwolde
gevoegd.

Op de ‘kerkheuvel’ van Oldekerk, waar het veenpakket na de ontginning en het
inklinken van het omringende veen overbleef, resteert de klokkenstoel. De kerk
verdween omstreeks 1670-1680. Een deel van de kerkplattegrond is na het in 1998
uitgevoerde oudheidkundig bodemonderzoek met metselwerk en keien aangegeven.
In het weiland aan de rechterzijde van de foto stond eertijds de kerk van Faan.
Het einde kwam in 1827. De weg voert links naar Enumatil en Midwolde, rechts
naar Niekerk en Zuidbroek.
Foto: Aerophoto Eelde 2008

Tekening, ontleend aan Groningse Volksalmanak 1974-1975, 189

In 1964 had oudheidkundig bodemonderzoek plaats van de omstreeks het midden van
de 16de eeuw verdwenen kerk en het voormalig kerkhof in Steerwolde, nabij Thesinge.

Wolddijk, die een groot deel van het woldgebied omvat, is
volgens hem in het kader van de grootschalige ontginningen aangelegd. De dijk beschermde het woldgebied tegen
veenwater uit omringende gebieden en maakte deel uit van
een veel groter systeem van veendijken, zuidwaarts door
lopend tot aan Kropswolde.
Dat dit woldgebied in de tiende eeuw bewoond werd,
staat vast. De goederenregisters van Werden noemen in
de tiende eeuw de plaatsen Bedorouualda (Bedumerwold) en
Amuthariouualda (Emederwolde = Westeremderwold).10 In
de elfde eeuw komen daar Heuurtherouualde (Hemerterwold)
en Stederauualda (Steerwolde = Stedumerwold bij Thesingburen) bij.11 Boersma onderzocht de kapel (oorspronkelijk
een parochiekerk, later ‘gedegradeerd’) van de laatstgenoemde nederzetting en dateert het bakstenen gebouw met
rechthoekige plattegrond in de dertiende eeuw.12 De sarcofaagdeksels die op het kerkhof werden opgegraven, zijn
echter wat ouder en stammen uit de twaalfde eeuw. In de
Werdense registers wordt Stederauualda reeds in de elfde
eeuw genoemd, zodat op basis van de archeologische ge
gevens vooralsnog moet worden geconcludeerd dat in het
geval van Stedumerwold ontginning aan parochievorming
voorafging. Duidelijk is dat het woldgebied werd ontgonnen vanuit de wierden Bedum, Stedum, Westeremden,
Hemert, Barnheem, Lellens en (wierden rondom) Ten Post.
De kerken van de parochies Bedumerwold, Stedumerwold, Westeremderwold zijn verdwenen, evenals de kerken
van de eveneens in dit woldgebied gesitueerde parochies
Heidenschap13 en Ellerhuizen.14 Voor het complexe proces

( 11

Foto: Jan Molema, Groninger Instituut voor Archeologie, 1989.
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Funderingsresten van de tweede kruiskerk van Scheemda, daterend uit het derde kwart
van de 13de eeuw, gevonden tijdens het in 1988-1989 uitgevoerd
oudheidkundig bodemonderzoek.

Het woldgebied van het Reiderland en
het Oldambt
12

)

De woldgebieden van het Reiderland en het Oldambt kennen goed gedocumenteerde perioden van voorspoed en
tegenspoed, de laatste gekenmerkt door grootschalige
nederzettingsverplaatsingen en  -verdwijningen en – na
genoeg synoniem –  kerkverplaatsingen en kerkverdwij
ningen. De rode draden in dit drama zijn overstromingen
vanuit de monding van de Eems, waardoor de Dollard ontstond, alsmede wateroverlast door veen- en grondwater.
Beide draden worden hieronder gevolgd.
De nederzetting Hredi in uualda (Reiderwold) wordt in de
elfde eeuw genoemd. Deze nu verdwenen veennederzetting
moet nabij de Punt van Reide hebben gelegen. Juist hier,
nabij een oeverwal langs de Eems met oude wierdenederzettingen, zijn oude veenontginningen te verwachten. Over
het bestaan van andere vroegmiddeleeuwse of latere veenontginningen in dit gebied zijn we niet geïnformeerd, in
tegenstelling tot de andere Groninger veengebieden. Uit de

veelvuldige vermeldingen van verschillende, verspreid liggende Oost-Groninger veenontginningen in de kroniek van
Wittewierum blijkt dat in de dertiende eeuw de cultivering
van de woldgebieden was voltooid. Archeologische gegevens onderstrepen dit. Bovendien geven zij aan dat in Midwolda sprake was van bewoning ergens tussen de negende
en de twaalfde eeuw en in Winschoten zeker in de twaalfde
eeuw.
De oudste kerkverplaatsingen in deze veengebieden
dateren uit de dertiende eeuw. Te Uiterburen in Zuidbroek
zijn aan het einde van de Heiligelaan, op de opstrekkende
kavel waarop ook de huidige kerk is gebouwd, christelijke
begravingen en middeleeuwse bakstenen en dakpannen
gevonden.19 De combinatie van de vondsten en de ligging
op de kerkkavel wijzen onmiskenbaar op de aanwezigheid
van een kerkgebouw. Aanvullend bewijs voor dit gebouw
zijn de schriftelijke bronnen die een ‘oud kerkhof’ in Zuidbroek vermelden.20 Dit gebouw moet de voorganger zijn
van de huidige kerk van Zuidbroek, die uit het einde van de
dertiende eeuw dateert. Een soortgelijke kerkverplaatsing
heeft vermoedelijk ook in Noordbroek plaatsgevonden.
Stratingh en Venema maken melding van oude kerkhoven
in zowel Zuid- als Noordbroek.21 De Olde wijst op de aanwezigheid van secundair gebruikte  tufsteen in de vulling
van de grondverdieping van de toren bij de huidige Noordbroekster kerk, mogelijk afbraakmateriaal van een voorafgaande kerk.22 De huidige kerk dateert uit de eerste helft
van de veertiende eeuw. De locatie van de oude kerk is mogelijk ter plaatse van de huidige begraafplaats, gesitueerd
op de pastorieheerd.23
Midden in het brede dal van de Oude of Munter Ae,
tussen Noordbroek en Nieuw-Scheemda, ligt een perceel
met de naam Rommelskerke.24 Middeleeuws puin doet
hier een oude kerk veronderstellen, maar aanvullend bewijs
ervoor ontbreekt tot nu toe.
Het oude kerkhof van Scheemda, opgegraven in het
kader van de aanleg van de A7, bevatte twee plattegronden
van dertiende-eeuwse bakstenen kruiskerken. De oudste
kerk dateerde vermoedelijk uit de vroege dertiende eeuw,
de pal ernaast gelegen opvolger, met vrijstaande toren, uit
het laatste kwart ervan.25 De kerkverplaatsing over enkele
meters blijft raadselachtig. Mogelijk is de bewoning na
overstroming op dezelfde locatie hervat.

19 Archeologisch onderzoek door J.W. Boersma; het onderzoeksverslag berust in het archief van het Groninger Instituut voor
Archeologie.
20 De Groninger stadssyndicus vermeldt het kerkhof in 1573, met verwijzing naar Doede Tyarcks, rechter te Zuidbroek, zie:
H. Antonides, Noordbroek en Zuidbroek in vroegere jaren, Noordbroek 1973, 80.
21 G.A. Stratingh en G.A. Venema, De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems, Groningen 1855,
48.
22 H.G. de Olde, ‘De Nederlandse Hervormde Kerk te Noordbroek’, Publicaties Stichting Oude Groninger Kerken nr. 14 (1975) 49-79, hier 50,
60-61.
23 Vgl. J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, 8 dln., Haarlem 1875-1888, VIII,  203, waarin de wandelaar ‘een eind weegs verder
Oostelijk nog “het oude kerkhof” wordt aangewezen.’
24 Antonides, Noord- en Zuidbroek, 14. Zie ook het artikel van Otto Knottnerus in dit nummer van Groninger Kerken, p. 3-8.
25 J. Molema, ‘Het “Ol kerkhof” te Scheemda’, Groninger Kerken 6 (1989) 130-134; ibidem, ‘De opgravingen op het kerkhof van het verdronken dorp Scheemda’, Palaeohistoria, 32 (1990)  247-270.

De Stichting

Hoewel deze aflevering van De Stichting na Driekoningen verschijnt, wensen de samenstellers u toch nog al het goede
voor 2011! Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is veelbelovend, al was het maar omdat met tevredenheid terug
gekeken kan worden op een succesvol einde van 2010. Onder Nieuws vindt u daarvan enkele hoogtepunten. De activi
teiten van de komende maanden staan ongemerkt in het teken van het lengen van de dagen: van een snertconcert en
het advies om warme kleding aan te trekken aan de ene kant, tot de voorjaarsexcursie tot slot in het vooruitzicht.

35 Jaar concerten Oudeschans
Op zondag verdubbelt het aantal inwoners van het vestingdorp Oudeschans wel eens. Als de klok in de dakruiter dan
half twaalf slaat, begint in de afgeladen garnizoenskerk
een van de concerten georganiseerd door de activiteitencommissie Oudeschans. Een traditie die nu zijn vijfendertigste jaargang beleeft. Het uurwerk van het Schansker
kerkje mag symbool staan voor de vindingrijkheid van de
inwoners. In de jaren tachtig werd het weer aan de loop gekregen met eigentijdse middelen als een wasmachinemotor
en een fietsketting. De kerk was enige tijd daarvoor, in
1976, al gerestaureerd en werd het centrum van nieuwe bedrijvigheid.

bijvoorbeeld met werk van Dick Bruna, Anton Pieck en Cornelis Jetses. Ook werden kunstschilders aangemoedigd om
een schilderij van Oudeschans en zijn omgeving te maken.
Veel publiciteit kreeg ook de foto-expositie over de teloorgang van de oude Westerwoldsche Aa.
De eveneens in deze tijd ontstane stichting Vesting Oudeschans haakte in op de opleving. Zij werd door de monumentenstatus van Oudeschans in staat gesteld het dorp in
oude luister te herstellen. Een vele jaren durende exercitie,
die nog steeds veel onderhoud vraagt. Maar wie nu door
Oudeschans wandelt, zal moeten erkennen dat alle moeite
heeft geloond.

Willem Friedrich vertelt over de lange weg die Oudeschans
vanuit een dal heeft afgelegd: ‘Het vestingdorpje, 108 inwoners, stond eind jaren zestig op de nominatie om te worden
gesloopt. Geen goede gedachte vonden enkele Oudeschanskers. Om een lang verhaal kort te houden: men wist
het vestingdorp tot beschermd dorpsgezicht te laten verklaren.’  
Een van de eerste zaken die ter hand werden genomen was
de kerk. Dit eenvoudige zaalkerkje dateert uit 1626 en werd
in 1772 verbouwd; het kwam toen onder één dak met de
naastgelegen pastorie.  Maar in het derde kwart van de vorige eeuw verkeerde het monument in verregaande staat
van ontbinding. Onder de kerkbankjes groeiden de brandnetels welig, weet Friedrich nog. In 1973 kreeg de Stichting Oude Groninger Kerken door een geste van het kerkbestuur van Bellingwolde het kerkje in handen.

Erkenning en voorbeeld

Het tij gekeerd
In januari 1976 werd het kerkje gerestaureerd opgeleverd.
‘Een prachtig monument te midden van een nog in ontreddering verkerende vesting.’ De Stichting Oude Groninger
Kerken stelde een plaatselijke commissie samen die het beheer kreeg over de kerk en van hieruit activiteiten  diende te
ontplooien, zoals het organiseren van exposities en rondleidingen. Het kerkje is een bijzondere trouwlocatie en
soms een rouwlocatie, vergaderruimte en stemlokaal bij
verkiezingen.
Een eerste concert werd er, met Friedrich als drijvende
kracht, al in februari 1976 georganiseerd. En niet zonder
succes: reden om hiermee tot de dag van vandaag door te
gaan. De maandelijkse concerten trokken door de publiciteit veel publiek naar Oudeschans. Ook werden er in de beginjaren aansprekende exposities naar het kerkje gehaald,

De inspanningen van de vrijwilligers van Oudeschans zijn
niet onopgemerkt gebleven. Bij het 25-jarig jubileum behaagde het Hare Majesteit, Friedrich te verheffen tot Ridder. Deze eer viel in 2006 ook de huidige penningmeester
de heer E.C. Edens ten deel. Dit mede omdat hij vanaf 1973
als bestuurder van de plaatselijke commissie zijn beste
krachten aan kerk en dorp heeft gegeven. In 2004 mocht
het kerkje de Tine Clevering-Meijerprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds in ontvangst nemen. ‘Het bij de prijs behorende bedrag was uiteraard zeer welkom en gaf de mogelijkheid om het niveau van de concerten te verbeteren. Een
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Ooit gebouwd voor altijd het Beste
Groninger Boek
Op zaterdagmiddag 13 november werd tijdens het Proza
festival Het Grote Gebeuren bekendgemaakt dat de imposante jubileumuitgave Ooit gebouwd voor altijd de prijs van
Beste Groninger Boek in de categorie non-fictie in de wacht
heeft gesleept. Deze prijs heeft als doel om Groningse
boeken (zowel literaire als non-fictie boeken) extra onder
de aandacht te brengen.
De jury bestaande uit dr. Erica van Boven (Universitair
hoofddocent Moderne Nederlandse letterkunde aan de
RuG), Han Borg (interviewer van Nederlandse auteurs en
literatuurpromotor) en Louis Stiller (journalist, schrijver,
uitgever en hoofdredacteur van Schrijven Magazine) koos
het jubileumboek van de Stichting Oude Groninger Kerken
uit een shortlist van vijf.
Ooit gebouwd voor altijd is in 2009 uitgebracht op initiatief
van de Stichting, bedacht en ontwikkeld door Flip Ekkers
en uitgegeven door Uitgeverij Philip Elchers. De uitvoerende redactie bestaat uit Doeko Bosscher, Peter Breukink,
Flip Ekkers, Sietse van der Hoek en Josée Paauw. De fotografie was in handen van Omke Oudeman en anderen.
De grafische vormgeving werd verzorgd door Meindert
Spek en Flip Ekkers.
De jury lichtte haar keus als volgt toe: ‘Originele benadering van een thema dat gemakkelijk oubollig had kunnen
zijn. Door de vele verschillende stemmen is het boek in
alle opzichten zeer gevarieerd en bijzonder rijk − ook in de
uitvoering (vormgeving en druk).’

Cursussen druk bezocht
Het afgelopen najaar brandde ’s avonds vaak het licht in
de Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel. Een groot
aantal van de leden van de Plaatselijke commissies bezocht
daar op dinsdag de ‘Kerkencursus’. Drie sprekers belichtten in een lezingenreeks een veelvoud aan aspecten omtrent vorm en gebruik van de kerk. Justin Kroesen besteedde aandacht aan kerkinrichting, Kees van der Ploeg daar
opvolgend aan kerkbouw. De triptiek werd afgesloten

door Saskia van Lier met een lezing over kerkbeeldtaal.
Tezelfdertijd werd op de donderdagavond in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen de cursus ‘Natuur
op kerkterreinen’ gehouden. Deze bijzondere cursus werd
gegeven in het kader van het project Landmerken en is een
van de maatregelen zoals beschreven in het projectplan:
‘Landmerken – een project voor ensembles van kerktoren,
kerkgebouw en kerkhof achter de zeedijk met als doel
deskundigheidsbevordering van beheerders en anderen
die betrokken zijn bij deze terreinen’.
Op groene begraafplaatsen en kerkhoven is vaak een
zeer gevarieerde flora en fauna aanwezig. Rouw, genealogie en cultuurhistorie is dan ook voor veel mensen niet de
enige reden om een kerkterrein te bezoeken. Ook botanici,
vogelaars en mossendeskundigen komen er volop aan hun
trekken. Aangezien de flora en fauna zich op deze terreinen ongestoord kan ontwikkelen, komen er doorgaans
zeer bijzondere soorten voor die naast de cultuurhistorie
een meerwaarde geven aan deze terreinen.
De belangstelling voor deze cursus was eveneens groot.
Drie avonden bezochten maar liefst 35 deelnemers de
cursus. Een afsluitende excursie die langs een aantal kerkterreinen in de provincie Groningen voerde, werd gehouden op zaterdag 27 november. De deelnemers kregen allen
een getuigschrift uitgereikt. Deze nadere kennismaking
met de bijzondere natuurwaarden van kerkterreinen was
voor velen een eyeopener om te beseffen dat we hier te
maken hebben met springlevend cultureel erfgoed.

‘Rouw, rijkdom en revolutie’:
nieuw deeltje in kerkhovenreeks
Op vrijdag 26 november kreeg Peter Breukink, directeur
van de Stichting Oude Groninger Kerken, in de kerk van
Midwolde het eerste exemplaar aangeboden van Rouw, rijkdom en revolutie – De eigendomsgeschiedenis van rouwborden in
de Ommelanden.  Deze uitgave is de achtste in een reeks over
kerken en kerkhoven uitgebracht door de Stichting, met als
doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed
in het Groningerland te bevorderen. Het boekje is geschreven door Elmar Hofman en van illustraties voorzien door
fotograaf Omke Oudeman.
Bestellen kan via de website www.groningerkerken.nl,
telefonisch via (050) 312 35 69 of met de bestelbon in de
Donateursservice; daar vindt u ook meer informatie over
de inhoud. Het boekje kost € 6,00. Donateurs van de
Stichting Oude Groninger Kerken betalen € 5,70.  
Vooraankondiging: op donderdag 14 april zal Elmar
Hofman een lezing over rouwborden geven in de
Remonstrantse kerk.

Orgel Zuurdijk feestelijk in gebruik
gesteld
Vlak voor de Kerst waren in de kerk van Zuurdijk voor het
eerst in veertig jaar weer de klanken van het orgel te horen.
Toen in 2001 de restauratie van het kerkgebouw voltooid

streven dat nog steeds leidend is’, aldus Friedrich. Belangrijk vindt hij ook ‘dat we een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Plaatselijke commissies van kerken die recent zijn
overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken
kunnen bij ons bestuur terecht voor een schat aan ervaring.’ Dit bestuur bestaat naast de eerder genoemden uit de
heren H.B Scholte, B. Homan en A. Boelema.

Jubileumjaar
In het jubileumjaar  is men er in geslaagd om de accommodatie in het kerkje nog aantrekkelijker te maken. Dit met
het oog op de toekomst. ‘35 Jaar concerten in het kerkje van
Oudeschans is reden voor een extra feestelijke en stijlvolle
concertserie.’ Het programma vindt u hieronder. ‘En we
hebben plannen om het seizoen eveneens in stijl af te slui-

was, zei de plaatselijke commissie dat ze nog één wens had,
namelijk de restauratie van het Rohlfing-orgel uit 1922. Ze
werd bijna uitgelachen, want lange tijd zag men de waarde
van dit instrument niet. Maar in 2008 keerde echter het tij.
Het orgel werd, mede dankzij een rapport van Hans Fidom,
orgeladviseur uit Houwerzijl, op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Vervolgens werd de restauratie mogelijk, onder
meer door een grote restauratiesubsidie van het Rijk en
niet in de laatste plaats door talloze dorpsacties.
Op 19 december was het dan zover: het Rohlfing-orgel
werd, uiteraard met een feestelijk programma, weer in
gebruik genomen. Medewerking aan de ingebruikneming
werd verleend door ds. Klaas Pieterman, zangeres Ellen
Kiewiet en natuurlijk door organist Hans Fidom. Voorafgaand aan de bijeenkomst kreeg het pad achter de kerk
de naam van meester J.S. van Weerden (1888-1971). Als
ouderling-kerkvoogd haalde hij in 1922 het orgel naar
Zuurdijk, bovendien speelde hij er jarenlang op. Het
straatnaambordje werd onthuld door Tineke Niezinkvan Weerden, zijn jongste dochter.

Hartverwarmend
Onze trouwe achterban heeft in de afgelopen weken
opnieuw laten merken dat hij het werk van de Stichting
een warm hart toedraagt. Wij ontvingen heel veel giften,
periodieke schenkingen en een aantal heel mooie legaten.
Maar ook de overheid en de fondsen lieten ons gelukkig
niet in steek. Een impressie.
Een donateur schonk 7000 euro waarmee ondermeer
de financiering van de restauratie van het kerkhof van
Scheemda rond kwam. Een van onze fondsen op naam
werd door de oprichter versterkt met opnieuw een prachtige periodieke schenking voor vijf jaar. Twee verjaardagen
en een huwelijksfeest waren aanleiding voor een schenking
van 750 euro. Bijzondere giften zijn bestemd voor de toekomstige restauraties van de orgels van Den Andel en
Tinallinge.

ten. Dit gebeurt op 22 mei met Di Gojim met aansluitend
een Vesting Muziekmiddag.’ In de volgende aflevering leest
u daarover meer, maar u kunt ook een kijkje nemen op
www.bezoekoudeschans.nl.  

Concerten in Oudeschans, aanvang steeds 11.30 uur, entree ¤ 9,00.
• zo. 13 februari:  Jubileum snertconcert met Columbus Jazz o.l.v. Lex
Lubbers. Dit uit zes doorgewinterde muzikanten bestaand orkest brengt
muziek uit het swing-, jazz- en Dixielandrepertoire.
• zo. 13 maart: Toptalent van het Prins Claus Conservatorium in Oudeschans.
Op weg naar het concertpodium
• zo. 17 april: Ensemble Aparte. Ongewoon: trompet-bugel-viool-hobofagot-piano
• zo. 22 mei: Di Gojim in Oudeschans. Top Klezmer van wereldniveau

De gasten van een jubilerend donateursechtpaar brachten 370 euro voor het werk van de stichting bijeen. Een
zeventigste verjaardag van een donateur was de aanleiding
om 500 euro extra aan de Stichting over te maken. Kort
geleden ontvingen wij het bericht van een notaris uit het
zuiden van het land dat een donateur uit Valkenburg de
stichting een omvangrijk legaat heeft toegewezen.
Over de bijzondere bijdrage van de Stichting J.B.
Scholtenfonds voor het uitvoeren van omvangrijk onderhoud aan onze kerken in de komende jaren hebben wij u
in het vorige nummer van Groninger Kerken bericht. Deze
toezegging sloot aan op een grote rijkssubsidie voor het
meerjarenonderhoud van 36 kerken van onze stichting.
Door gebruik te maken van een subsidieregeling voor de
grote monumentenorganisaties in Nederland kan volgend
jaar gestart worden met de restauratie van de kerk van
Klein Wetsinge.
Wij ontvingen toezeggingen van diverse fondsen voor
restauratieprojecten. Een kort overzicht. Het Prins
Bernhard Cultuurfonds, de Stichting J.B. Scholtenfonds,
het Dinamo Fonds en het W.J.O. de Vriesfonds dragen
ondermeer bij aan de restauratie van de orgels van Zuurdijk
en Noordwijk. Het VSB Fonds maakt de restauratie en
herbestemming van de kerk van Leegkerk mogelijk. Een
familiestichting gaf een gift voor het herstel van de dak
ruiter van de kerk van Kiel-Windeweer.
Alle gevers: heel veel dank !

Aanmelding digitale nieuwsbrief SOGK
In het jaar 2011 gaat de Stichting Oude Groninger Kerken
een digitale nieuwsbrief versturen aan allen die dit leuk
vinden en zich hiervoor uiteraard aangemeld hebben. In
deze nieuwsbrief zullen de meest uiteenlopende zaken aan
de orde komen. Maar het spreekt voor zich dat alle onderwerpen een relatie met het werk van de stichting hebben.
U kunt zich nu al aanmelden voor deze nieuwsbrief via de
volgende link:
http://groningerkerken.nl/index.php?s=v&m=v&id=92

werk in uitvoering

de mediatheek
De mediatheek is toegankelijk voor een breed publiek:
voor donateurs van de stichting, voor leerlingen of stu
denten die informatie zoeken voor werkstuk, spreekbeurt
of scriptie, voor mensen die monumenten een warm hart
toedragen. Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is
in de collectie van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Uitlening is niet mogelijk, wel is het mogelijk kopieën of
prints te maken.
De collectie van de mediatheek breidt zich continu uit.
Hieronder vindt u een overzicht van aanwinsten in het
laatste kwartaal. De catalogus van de mediatheek kunt u
online raadplegen: http://catalogus.groningerkerken.nl/

Bijschrift bij deze
af beelding

Wie het kleine niet eert…
Restauraties van kerken en orgels of de reconstructie
van kerkhoven trekken natuurlijk – al was het maar door
hun omvang – gauw de aandacht. Kleinere restauratie
projecten van de Stichting Oude Groninger Kerken
worden vaak over het hoofd gezien. In deze ‘Werk in
uitvoering’ daarom aandacht voor een klein, maar
historisch belangwekkend interieurelement in de kerk
van Visvliet.
Het gaat daarbij om een gedenksteen die is geplaatst in de
zuidwand van het koor. Hierop wordt de  roggeprijs in 1557
vermeld, die ons wijst op de hoge broodprijs in wat vermoedelijk een hongerjaar was: ‘anno 1557 golt de rogge vii
emder gulden t mud.’ Een vergelijkbare vermelding van de
hoge prijs die dat jaar voor rogge werd betaald is overigens
ook te vinden op de orgelkas in de kerk van Tinallinge.
Daarnaast draagt de steen de naam en wapens van de heer
Gerard Wiltink van Dwingel, de dertigste abt van het Friese
cisterciënzerklooster Jerusalem, beter bekend als GerkesBijschrift bij deze af beelding

klooster. Deze vermelding is niet zo verwonderlijk: Visvliet
is ontstaan als een uithof van Gerkesklooster. Tot aan de
Reformatie was dan ook vrijwel alle grond in Visvliet eigendom van de abdij.  
Ruim dertig jaar na de laatste restauratie van de gedenksteen zijn de kleuren vrijwel volledig verdwenen. Nieuwe
kleuronderzoeken worden uitgevoerd om de steen zo
origineel als mogelijk te kunnen restaureren. Bij eerdere
herstellingen zijn de kleuren in zijn geheel weggepoetst
en hebben sommige onderdelen zelfs een andere kleur
gekregen. Hierdoor wordt het extra lastig om de juiste
historische kleuren te bepalen. Omdat de steen in de muur
is gepleisterd, zal de restauratie ter plekke gebeuren.
De gedenksteen zal voor het nieuwe jaar gerestaureerd
worden door een extern bureau. De financiering van de opdracht werd mede mogelijk gemaakt door de plaatselijke
commissie.

Bijschrift bij deze af beelding

Archeologische begeleiding van grondwerk voor een
kunstwerk op het kerkhof van Vierhuizen, 2010
Rapportage van het archeologisch vooronderzoek naar
aanleiding van de plaatsing van het kunstwerk (‘Inkstone’
van Huang Yong Ping) op het kerkhof van Vierhuizen.
Tijdens het onderzoek zijn skeletresten aangetroffen,
mogelijk afkomstig van de dertien mensen die tijdens
de overstroming van de Westpolder in 1877 omkwamen.
E. de Jonge (eindred.) en O. Oudeman (foto’s), MiddagHumsterland. Kroniek van een noordelijk landschap, 2010
Uitgave in opdracht van de Gebiedscommissie Nationaal
Landschap Middag-Humsterland en Provincie Groningen.
Rijk met foto’s geïllustreerd boek waarin het oude wierdenlandschap Middag-Humsterland door verschillende
auteurs (waaronder Reint Wobbes: kerken en borgen in
Middag-Humsterland) en fotografen in beeld wordt
gebracht.
J. van Zelm van Eldik, Waar Remonstranten kerken, 2010
Een overzicht in woord een beeld van de 44 gebouwen in
Nederland, waar de remonstranten kerken aan het begin
van de 21e eeuw.
Leien in Rijndekking & Leien in Maasdekking, 2010
In deze brochures van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed wordt uitgelegd hoe je een goed Rijndak (schubvormige leien), respectievelijk Maasdak (rechthoekige
leien) legt.
Kunstmonument 2010. Verborgen Fivel, 2010
Derde editie van een kunstroute in de gemeente Loppersum, waarbij het landschap van de verdwenen Fivel centraal
staat naast de kunst. Bij de catalogus hoort een programma- en routeboekje.
S. Reker en M. Hillenga, Taal en Teken. Vijftig korte
bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur,
2010
Bundeling columns naar aanleiding van het 12,5 jarige
bestaan van het Bureau Groninger Taal en Cultuur (RuG),
en naar aanleiding van de aanstaande erkenning van het

Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest
voor regionale talen of talen van minderheden.
H. Helmantel en D. Elias, Van binnenuit, 2010
Catalogus uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling
in Museum Martena in Franeker van 18 juni t/m 5 september 2010, ter gelegenheid van veertig jaar Stichting Alde
Fryske Tsjerken.  De kunstschilders Henk Helmantel en
Douwe Elias tonen zeventien kerkinterieurs in Friesland
(Wier, Bozum, Dronrijp), Groningen (Leermens, Huizinge,
Loppersum en Westeremden), en daarbuiten (Amersfoort,
Dordrecht, Bologna, Gernrode).
A. van Aarsen, Toekomstig erfgoed. Een cultureelruimtelijke opgave, 2010
In zeven interviews en een essay wordt een beeld gegeven
van de wereld na het ‘Belvederetijdperk’.
K. Apperloo-Boersma en H.J. Selderhuis, Calvijn en de
Nederlanden, 2009
Lijvig boek, uitgegeven naar aanleiding van de vijfhon
derdste verjaardag van de reformator Johannes Calvijn.
In de uitgave wordt ingegaan op de persoon Calvijn, op
het calvinisme, en op de verbondenheid van het calvinisme
met muziek en beeldende kunst in de Nederlanden in de
zestiende en zeventiende eeuw. Als bijlage is een cd op
genomen: Calvijn in de Gouden Eeuw. Muziek van Camerata
Trajectina.
D.O.R. Lugtigheid, Handleiding onderhoud van zilver
en andere metalen in Nederlandse kerken, 2008
Handleiding voor het onderhoud van kerkzilver en andere
metalen objecten in Nederlandse kerken.
D.O.R. Lugtigheid, Handleiding beheer en behoud van
kerkelijk textiel, 2005
Tips voor het correct verzorgen en bewaren van zogenaamde paramenten: liturgische kleding.

Douwe Elias, Salviuskerk Dronrijp, 2007.
Illustratie uit: H. Helmantel en D. Elias, Van Binnenuit, 2010

agenda uitgelicht

Activiteitenkalender
Excursies 2011
• Zaterdag 16 april 2011 voorjaarsexcursie
• Zaterdag 9 juli zomerdagtocht Duitsland
• Woensdag 13 juli zomerdagtocht Duitsland
• Woensdag 20 juli zomerdagtocht Duitsland
• Woensdag 27 juli zomerdagtocht Duitsland
• Woensdag 3 augustus zomerdagtocht Duitsland
• Zaterdag 17 december 2011 Kerstexcursie
• Zaterdag 7 januari 2012 herhalingstocht Kerstexcursie

Tour de Cimetières
Met de Tour des Cimetières willen Arriva Touring en de
Stichting Oude Groninger Kerken het publiek laten kennismaken met de schoonheid van Groninger kerkhoven. De
grafstenen in onze provincie zijn vaak rijk aan symboliek
en poëzie en bevinden zich op bijzondere plekken. Samen
met Landschapsbeheer Groningen spant de Stichting Oude
Groninger Kerken zich in voor het behoud van historische
kerkhoven. In 2010 zijn er verschillende tours georganiseerd en ook dit jaar staan tochten op de planning: dinsdag
28 april, donderdag 21 juli en dinsdag 18 oktober. Houd
voor het programma de komende afleveringen van De
Stichting en de website www.groningerkerken in de gaten!

Het Mirakel van het Hoogeland
Sinds 11 december jongstleden is ‘Het Mirakel van het
Hoogeland’ van jeugdtheater Wonderboom in verscheidene
Groninger kerken te zien. Het spannende toneelstuk speelt
zich af tegen de achtergrond van middeleeuwse kerken op
het Hoogeland. De tekstschrijver Pauline Kamerman werd
geïnspireerd door de betekenis van deze kerkgebouwen en
wat zich daar heeft afgespeeld. Onder leiding van regisseurs Aike Vogelzang en Jasper Allema hebben vijftien enthousiaste jongeren van Wonderboom lange tijd gerepeteerd voor de voorstellingen. Een groot aantal vrijwilligers,
Muziekschool Noordakkoord en dansers van Balletschool
La Danse zijn tevens bij het theaterstuk betrokken.

De opvoeringen van ‘Het Mirakel’ beginnen steeds met een
theatrale route van de startlocatie naar de kerk:
Vrijdag 21 januari, ’t Witte Hoes, Provincale weg 37 te
Adorp
Zaterdag 22 januari, ’t Witte Hoes, Provincale weg 37 te
Adorp
Vrijdag 4 februari, locatie volgt, Oosternieland
Zaterdag 5 februari, locatie volgt, Oosternieland
Zaterdag 12 februari, Museum Wierdenland te Ezinge (slotvoorstelling)

Voorjaarsexcursie

Donateursdag

De voorjaarsexcursie voert op zaterdag 16 april naar twee
kerken in Duurswold, een woldgebied ontstaan door ontginning in de vroege Middeleeuwen. Het dorpenlint ligt er
op een lage keileemrug overdekt met dekzand. De vele
fraaie huizen en boerderijen op erven met hoog opgaande
beplanting, geven het gebied een lief lijk aanzien. Aan
weerszijden van de wegen, achter de bebouwing is het landschap weids en leeg. Hier zullen de kerken van Schildwolde
en Hellum worden bezocht, waar we in 1989 voor het laatst
in georganiseerd verband zijn geweest. Een andere te bezoeken kerk ligt in het oude Wold-Oldambt, een voormalig
veengebied dat vanaf de dertiende tot aan het begin van de
zestiende eeuw werd geteisterd door overstromingen. Toen
men rond 1550 de zee begon terug te dringen, bleek het
veen te zijn weggespoeld en ontstond een vruchtbaar kleilandschap met weg, - en dijkdorpen. Hier zal Nieuw
Scheemda worden bezocht. Nieuw Scheemda ontstond op
een in 1545 aangelegde dijk als dochternederzetting van
Scheemda en werd in 1657 een zelfstandig dorp. Ten slotte
bezoeken we de kerk van Kolham. NB: Deze tocht is al eens
beschreven bij ‘Excursie uitgelicht’ in het oktobernummer
van 2009, maar dan als kersttocht. Ten gevolge van het
slechte weer kon de tocht toen niet plaatsvinden.
Meer informatie over deelname en een aanmeldingsbon
vindt u in het midden van dit blad.

Dit jaar vindt de Donateursdag plaats op zaterdag 7 mei.
Dan zullen alle ins en outs rond het werk van Stichting Oude
Groninger Kerken worden belicht. Aan het programma
wordt hard gewerkt, dus het belooft evenals voorgaande
jaren weer een feestje te worden. De Donateursdag wordt
georganiseerd in de Remonstrantse Kerk te Groningen.
Meer informatie over het programma en de tijden vindt u
binnenkort op de website www.groningerkerken.nl en in
het aprilnummer van Groninger Kerken. Dan heeft u ook de
mogelijkheid om u voor deze dag op te geven.

NB: Draag warme kleding en comfortabel schoeisel! Voor
meer informatie en reserveringen kunt u terecht op www.
wonderboom.nl.

Vooraankondiging Schrijver in de kerk
In een reeks van verschillende literaire ontmoetingen met
bijzondere schrijvers, organiseert Bijzonder Locaties Groningen ook dit jaar een ‘Ontmoeting met…’ In het afgelopen
jaar waren auteurs Jessica Durlacher en Bart Chabot al te
gast in de Amshoff te Kiel-Windeweer. Wie dit jaar in mei aftrapt, is momenteel nog niet bekend. Dit zal binnenkort bekend worden gemaakt op de website www.groningerkerken.
nl, en uiteraard in de volgende aflevering van De Stichting.

Vooraankondiging Terug naar het begin
Het thema van de eerstvolgende editie van het festival Terug
naar het begin is ‘Hopen of geloven’. Het belooft weer een
bijzonder programma te worden, met onder andere een uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi en een optreden
van het ensemble Windstreken van Pieter de Mast.
In het volgende nummer geven we meer informatie over
het programma. Maar zet nu alvast de data in uw agenda:
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2011.

Beestenspul in Fransum
‘In mijn figuratieve werk heb ik mijn inspiratie steeds ge
vonden in de dierenwereld. Als ik terugkijk op de beelden
die ik tot nu toe gemaakt heb, zou je kunnen constateren
dat ik daarbij de evolutie van de dieren enigszins volg. Ik
ben vooral begonnen met insecten en weekdieren, inmiddels maak ik ook reptielen en vogels en zijn er al diverse
zoogdieren te signaleren. Dus wie weet misschien kom ik
nog eens aan de top van de evolutie en daarmee bij de mens
terecht.’
Onder de titel ‘Beestenspul’ houdt beeldhouwer Harro
een expositie van dierenbeelden in de kerk van Fransum.  
Deze expositie is drie weekenden gedurende de periode 28
mei – 12 juni voor het publiek geopend. De openingstijden
zijn van 11.00 uur  tot zonsondergang. Meer informatie over
het werk van de kunstenaar vindt u op www.harronikkels.nl.  

Guusje Beverdam: ‘For better for worse’
Guusje Beverdam (geboren te Rotterdam en woonachtig te
Hengelo) genoot haar opleiding aan de AKI te Enschede. Zij
specialiseerde zich in keramische kunstwerken voor binnen en buiten. Met haar vrije werk exposeerde Guusje reeds
tientallen malen. Zo waren haar werken onder andere te
zien tijdens Art Twente Expo te Hengelo, in Instituut Néerlandais te Parijs, de Kulturhalle in Münster en het Stedelijk
Museum te Amsterdam. Haar werk werd onlangs nog genomineerd voor de ’ Auguste Papenburgpreis’ van de stad
Bremen.
Vanaf 30 januari t/m 25 maart 2011 is haar werk tijdens
kantooruren te zien in het toegangsgebouw van de Stichting Oude Groninger Kerken. De toegang is gratis.
De expositie wordt op 25 maart afgesloten met een ‘koffie en koeklezing’. Tijdens deze bijeenkomst van 14.00 tot
15.00 uur vertelt de kunstenaar over haar werk. Aansluitend
geeft zij een rondleiding langs haar expositie. Locatie: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14,Groningen. Entree €
10,- p.p. Opgave via 050- 3123569.

Vrijwilligersdag
De tweejaarlijkse Vrijwilligersdag van de SOGK vindt dit
jaar plaats op zaterdag 18 juni. Ditmaal zal de excursie u
rondleiden in de omgeving van Uithuizen. Het programma
is nog niet bekend, maar u kunt de datum alvast in uw
agenda zetten.
Hollands glorie, Guusje Beverdam

In alle kerken die de Stichting Oude Groninger Kerken beheert
worden bijzondere activiteiten aangeboden. In deze rubriek lichten we
een aantal daarvan uit. Voor een compleet en actueel overzicht kunt u te
recht op de website www.groningerkerken.nl/agenda.
Mocht u geen beschikking over een internetverbinding hebben,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. De
medewerkers kunnen u van een papieren agenda voorzien.

is de entree van het Groninger Museum;  wanneer u over
een Museumkaart beschikt, bedraagt de toegang daar
slechts € 2,-.
U kunt via het aanmeldkaartje in het midden van dit blad
laten weten of u gebruik maakt van dit geweldige aanbod.

Presentatie kleine avondmaalsbekertjes

     Kerkzilver
in Groningerland
‘Kerkzilver in Groningerland’: aanbieding
voor donateurs
Op vrijdag 18 maart biedt de Stichting de donateurs een
exclusieve en gratis rondleiding en lezing aan in het
Groninger Museum in het kader van de expositie ‘Zilver
in Groningen’. Het programma: vanaf 13.00 uur staan de
deuren aan de Coehoornsingel open voor een kopje koffie
of een kort bezoek aan de ‘kleine’ zilverexpositie in de
Remonstrantse kerk. Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur worden
rondleidingen gegeven in het Groninger Museum.
Tussen 17.00 en 19.00 uur is er soep met een broodje in
de Remonstrantse kerk met aanwezigheid van Cees Wolf,
specialist in het zilverrestauratievak.
Om 19.30 uur houdt dr. Egge Knol, conservator van het
museum, een lezing over ‘Kerkzilver in Groningerland’
in de Remonstrantse kerk. Het enige waarvoor u hoeft te
betalen om deel te nemen aan dit exclusieve programma

De Stichting Oude Groninger Kerken toont  tot 1 april 2011
kleine avondmaalsbekertjes uit protestantse kerken uit
de provincie Groningen. Deze worden vaak gebruikt als
alternatief voor grote avondmaalsbekers.  Ze zijn gemaakt
van verschillende materialen en op verscheiden manieren
vormgegeven.
‘Drink allen hieruit’ zei Jezus over de beker wijn die hij
met zijn leerlingen nuttigde bij het Laatste Avondmaal.
In de christelijke traditie, waarin een cyclisch terugkerende
avondmaalsviering werd ingesteld om Christus te herdenken, was het daarom gebruikelijk om hierbij met de hele
kerkgemeenschap uit één beker wijn te drinken. Zo voldeed
men aan zijn opdracht. Ook drukte dit ritueel verbondenheid uit tussen de leden van de gemeenschap.
De grote symbolische functie van de beker die van mond
tot mond ging, woog op den duur niet op tegen praktischhygiënische bezwaren. Bij pruimende mannen - die hun
tabak ook tijdens de kerkdienst en zelfs tijdens de viering
van het Heilig Avondmaal bleven kauwen - liep bijvoorbeeld
wel eens wat tabakssap in de beker. Eind negentiende eeuw
gingen daarom de eerste kerkgemeenschappen er toe over
de wijn uit kleine, persoonlijke bekertjes te drinken. Vanaf
midden vorige eeuw werd dit een steeds breder geaccepteerd alternatief. Het drinken uit één beker bleef daarnaast
ook in gebruik. Tegenwoordig komen beide vormen voor,
soms ook naast elkaar binnen één gemeenschap.
Er wordt nog steeds gediscussieerd n.a.v. de vraag ‘beker
of bekertjes?’ Naast bovengenoemde hygiënische argumenten speelt ook mogelijk besmettingsgevaar een rol. Dit was
bijvoorbeeld het geval toen ongeveer een jaar geleden de
angst voor Mexicaanse griep zich voordeed. Veel kerken die
normaliter één grote beker gebruiken, gingen toen tijdelijk
over op kleine - veelal plastic - bekertjes. Dat het dan – in
de protestantse kerken – letterlijk en figuurlijk puur om
de inhoud gaat en niet of nauwelijks om de uiterlijke verschijningsvorm, blijkt uit het feit dat dit ook simpele maatbekertjes kunnen zijn.
De presentatie wordt gehouden in het kantoor van de
Stichting Oude Groninger Kerken, Coehoornsingel 14
te Groningen. De openingstijden zijn dagelijks van
9.00-16.30 uur.
De toegang is gratis.

De Stichting is een uitgave van de Stichting Oude Groninger Kerken. Dit katern verschijnt vier maal per jaar, los en als onderdeel van het tijdschrift Groninger Kerken,
voor donateurs van de stichting. • Redactie: Lotte Kleijssen en Martin Hillenga • Vormgeving en productie: Ekkers en Paauw • Drukwerk en verzending:
Zalsman Groningen • Adres:  Coehoornsingel 14 • 9711 bs Groningen • telefoon (050) 312 35 69 • e-mail: info@groningerkerken.nl • www.groningerkerken.nl

In Oostwold is het Wold Oldambt, niet te verwarren
met Oostwold bij Siddeburen in het Duurswold, is sprake
van twee oude kerkhoven.26 Beide kerkhoven, gesitueerd
op een opstrekkende kavel aan de weg van Oostwold naar
Goldhoorn, zijn ook archeologisch gedocumenteerd; de
kerkplattegronden zijn niet blootgelegd.27 De eerste kerkverplaatsing moet al zeer vroeg hebben plaatsgevonden.
In Finsterwolde dateert de huidige kerk uit de tweede
helft van de dertiende eeuw. De kerk is het verminkte restant van een kruiskerk. Noordwaarts, op de kerkenkavel/
pastorieheerd, zijn onmiskenbare sporen van een voorgangster aangetroffen.28 Tot in de vijftiende eeuw be
stonden twee dorpen, Oostfinsterwolde en Westfinsterwolde. Het huidige Finsterwolde (en zijn voorganger) is
het oude Westfinsterwolde.
Op basis van archeologische informatie, historische bronnen en overlevering over het ontstaan van de Dollard ligt
het voor de hand te veronderstellen dat de eerste, via rivierdalen diep landinwaarts reikende Dollardoverstromingen
in de tweede helft van de dertiende eeuw hebben plaats
gevonden en tot verdwijning van de bovengenoemde kerken
hebben geleid.29 Een bevestiging voor deze veronderstelling vinden we in een notitie uit 1287 in de kroniek van
Wittewierum: ‘De wateren, die bijeengebracht en samen
gestuwd waren, sloegen (…) over de dijken heen, en de
maalstroom van het water verdreef het gehele menselijk geslacht dat een woonplaats had in de lager gelegen gebieden,
met hun vee, hun huizen, voedsel en hooi, en sleurde het
mee naar de Wolden. Vele steenhuizen stortten in. In de
Wolden werd zelfs de aarde losgerukt en door het water
meegevoerd. In de lager gelegen gebieden ging de waterstroom zonder belemmering door de moerassen heen (…)
sinds mensenheugenis was in die streken zo’n enorme
stijging van het zeewater tot een hoogte van vijf voet
[circa anderhalve meter] niet voorgekomen. En daarom
vond een zeer groot aantal van de bevolking de dood door
verdrinking.’30
De eerste inbraak van de Dollard zal van korte duur zijn
geweest. Langs de monding van de Eems ging land ver
loren, maar landinwaarts werd bewoning gecontinueerd.

Collectie RHC Groninger Archieven 817-1121

activiteit uitgelicht

Verbeelding van de verdwenen kerk van Midwolda. Uitsnede uit de kaart
van het Reiderland van Allard Verburg, naar de fantasietekening van
Jacob van der Mersch, 1574.
Het volgende waterprobleem diende zich in de loop van de
veertiende eeuw aan en werd veroorzaakt door daling van
het maaiveld ten gevolge van krimp en oxidatie van het
veen. Overeenkomsten uit 1391 en 1420 tussen de hoofdelingen van Oldambt, Reiderland en Westerwolde over de
waterhuishouding en het grensverloop maken de omvang
van het probleem duidelijk: grootschalig en onomkeerbaar.
De inwoners wisten dat en begonnen in de vijftiende eeuw
hun nederzettingen en kerken te verplaatsen. In Meeden is
dit proces aantoonbaar tussen circa 1435 – er bestaan dan
een oud dorp en een nieuw dorp – en kort na 1475, wanneer
nog slechts sprake is van één nederzetting. 31 Het kerkhof
van het oude dorp ligt even ten noorden van de huidige,
laat-vijftiende-eeuwse kerk.
Van de nederzetting Oostfinsterwolde werden in 1826
nabij het Vledderdiep de grondslagen van een kruiskerk
opgegraven.32 In de vijftiende eeuw moet de nederzetting
van Oost-Finsterwolde zijn opgegeven: na 1435 is in bronnen nog slechts sprake van Finsterwolde, te vereenzelvigen
met het vroegere Westfinsterwolde. In de eerste helft van
de vijftiende eeuw moet de Dollard diep landinwaarts zijn
doorgebroken, getuige de aanleg in 1454 van de inlaagdijk
van Westerreide naar Finsterwolde. Deze dijk moest het
terugwinnen van verdronken land bewerkstelligen. De

26 Groninger Archieven, Huisarchief Farmsum, inv. nr. 416, reg. 553: ‘…drie ackeren op Oestwoltmer olde kerkhoff gelegen streckende
de twee ackeren van den olden tuyn aldaer int Noerden an dat andere olde kerckhof.’ Vriendelijke mededeling drs. O.D.J. Roemeling,
Hardegarijp.
27 De kerkheerd wordt tegenwoordig onjuist geafficheerd als ‘kloosterheerd’; het klooster Goldhoorn lag verder oostwaarts. Het archeologisch onderzoek betreft een opgraving in 1951 door H. Halbertsma op de locatie van het tweede kerkhof en een door de auteur in
1995 ter plaatse van het eerste kerkhof uitgevoerde veldverkenning, waarbij scherven en baksteenpuin werden aangetroffen.
28 De schoolmeester N.E. Dekker vermeldt in zijn in 1828 uitgebracht rapport bakstenen en begravingen: Groninger Archieven, toegang
890: Archieven van het schooltoezicht op het lager onderwijs in de provincie Groningen, inv. nrs. 6-12, Schoolmeesterrapporten
1828. Het rapport van Dekker is volledig opgenomen in: P.Th.F.M.Boekholt en J. van der Kooi (red.), Spiegel van Groningen. Over de
schoolmeesterrapporten van 1828, Assen 1996, 287-297, hier 290, 291. Recente waarnemingen betreffen middeleeuwse bakstenen en
kraalstenen.
29 Zie voor een discussie over de juiste jaartallen het artikel van Otto Knottnerus in dit nummer van Groninger Kerken.
30 H.P.H. Jansen en A. Janse (red.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, Hilversum 1991, 468-469.
31 J. Molema, ‘Van de Mieden, Egeste en Broke. De middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis van het zuidwestelijk Wold-Oldambt in
kort bestek’, Palaeohistoria 33/34 (1991/1992 = 1994) 311-320; ibidem, Groninger Kerken, 10 (1993)  pp. 129-136.
32 Stratingh en Venema, Dollard, pp. 49-50; vgl. de mededelingen van Dekker (noot 28).
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De plaats en de plattegrond van de voormalige kerk van Houwingeham, tussen Booneschans en Nieuweschans, zijn door Archeologisch
Adviesbureau RAAP met behulp van een magnetische weerstandsmeting vastgesteld. De rondgesloten kerk werd omstreeks 1500
afgebroken; zij was op zestien hoge stiepen gefundeerd.
aanleg van een dijk van zodanige lengte is alleen in een
situatie met een langdurig droge kwelder mogelijk geweest. Ten oosten en zuidoosten van de dijk zal het land
toen zijn opgegeven.33
14

)

Een aantal kerken is pas verdwenen na de grote Dollard
inbraak van 1509. Het bekendste voorbeeld is de kerk van
Midwolda die pas in de achttiende  eeuw werd gesloopt,
toen zij ver buiten de bewoonde kern van het dorp lag.
Op basis van archeologisch onderzoek is tot de volgende
reconstructie van het kerkgebouw gekomen: de kerk was
een overwelfde laat-romaanse basilica met dwarsschip en
een rondgesloten koor.34 Het zwaar gefundeerde westfront
was voorzien van twee torens; in de oksels van de overgang
van het dwarsschip naar het koor stonden  twee koorhoektorens. De lengte van de kerk was circa zestig meter.
Ook de kerk van Ulsda bleef vanwege de hoge ligging op
een keileemrug voor het water gespaard. Natte voeten heeft
de kerk wel gehad: de resten van de kerk zijn nu bedekt met
een kleipakket. Van de kerk is bekend dat deze een kleine
en een grote toren had. Sloop volgde toen Ulsda als eilandje
in de Dollard niet meer voor bewoning geschikt was.35
De stenen van de kerk werden tussen de kerken Beerta en
Bellingwolde verdeeld: Bellingwolde kreeg de stenen van
de kleine toren.36 Ulsda behoorde tot het Reiderland. Het
middeleeuwse zegel van het Reiderland toont op fantasie-

rijke wijze een romaanse basilicale kerk met een grote en
een kleine toren. We veronderstellen dat het de moederkerk
van Reiderland is. Welke kerk is afgebeeld, is evenwel
onbekend. Mogelijk is de kerk van Ulsda met haar twee
torens bedoeld, mogelijk de kerk van Reide; ook de eerste
Winschoter kerk komt in aanmerking.
De blijkens een gedenksteen in 1506 gebouwde, van
baksteen en afbraaktufsteen opgetrokken kerk van Beerta
had ook een eigen voorgangster: ten zuidoosten van de
tegenwoordige kerk, op de kavel van de pastorieheerd,
zijn stenen van een vroegere kerk gevonden.
Vondsten op een akker langs de Eltjo Buringhweg ten
noorden van het huidige Blijham markeren de plaats van
de middeleeuwse kerk, die waarschijnlijk in de zestiende
eeuw werd verlaten en afgebroken.
In deze reeks voegt zich ook het verdwenen dorp Houwingeham, gelegen aan de Westerwoldsche Aa tussen
Booneschans en Nieuweschans. Het werd door de opeenvolgende overstromingen van de Dollard geteisterd en
allengs verlaten. Sommige landerijen waren in 1511 nog
in gebruik; tot 1530 had Houwingeham nog een eigen
pastoor. In 1992 uitgevoerd magnetometrisch onderzoek
van de veronderstelde, nu met anderhalve meter Dollardklei
bedekte kerkstede openbaarde de contouren van een rondgesloten zaalkerk, gefundeerd op zestien diep in het veen
tot op de zandbodem reikende stiepen (dragers van een

33 In dit gebied lagen onder andere Oost-Finsterwolde, Beerta, Nieuw Beerta, Palmar, Reiderwolde, Oosterreide, Westerreide,
Houwingeham, Astok (Stoksterhorn), Ulsda, Blijham, Bellingwolde en Vriescheloo. Daarnaast zijn namen overgeleverd van plaatsen,
die nu niet meer te lokaliseren zijn; vgl. het artikel van Otto Knottnerus in dit nummer van Groninger Kerken.
34 Archeologisch onderzoek door de auteur, 1994.
35 Het kerspel Ulsda werd in 1462 opgeheven en bij het kerspel Beerta ingelijfd, zie: A.J. Smith, ‘Het eiland Ulsda’, Groningsche
Volkalmanak 1901, 196-224, hier 204.
36 Smith, ‘Ulsda’, 208.

De kerk van Vriescheloo38 was een zaalkerk, in de vijftiende eeuw voorzien van een drievoudig gesloten koor met
steunberen ter vervanging van een romaans halfrond of
rechthoekig gesloten koor.39 De kerk was gesitueerd op
een als ‘heuvel’ resterend veenpakket en moet de grote
Dollardinbraak van 1509 hebben overleefd. In 1717 werd
de inmiddels geïsoleerd liggende kerk vervangen en in
het zuidwaarts opgeschoven bewoningslint geplaatst. Het
opschuiven van het bewoningslint is gerelateerd aan de
Dollardinbraken in de vijftiende en vroege zestiende eeuw.
Dit geldt niet voor de nederzetting Westerlee. Hier werd
in 1776 de middeleeuwse zaalkerk vervangen door het
huidige gebouw. Westerlee is grotendeels een randveenontginning. Het grondgebied van de nederzetting behoorde
tot de goederen van het klooster Mons Sinaï te Heiligerlee.
In 1543 werd in Winschoten in opdracht van burgemeester en raad van Groningen een kerk afgebroken en werden
de stenen ervan gebruikt voor dijkverzwaring. Dit betekent
dat Winschoten in de middeleeuwen twee kerken rijk was.
De huidige kerk aan het Marktplein dateert uit de late
dertiende eeuw. De afgebroken kerk moet nabij het SintVitusholt hebben gestaan. De primaire kern van de nederzetting Winschoten zal dan ook daar hebben gelegen.
In 1870 is de dertiende-eeuwse kruiskerk van Eexta af
gebroken.40 De even oude pastorie bleef gelukkig dat lot
bespaard. Het kerkhof bestaat nog en is nu volledig als
begraafplaats ingericht.

Conclusie
In randveenontginningen heeft het verdwijnen van kerken
geen relatie met waterbeheersingsproblemen. De neder
zettingen lagen hoog genoeg om waterproblemen de baas
te kunnen. Leegloop van gebieden (Faan), bouwvalligheid
of drang tot vernieuwing (Harkstede, Sebaldeburen) zijn
hier de oorzaken van de afbraak van de kerken. Overigens
moet de waterproblematiek ook in deze gebieden niet
worden onderschat. Een zeer uitgebreid systeem van veendijken zorgde weliswaar voor het weren van water uit
omliggende territoria, maar zodra de afvoer van overtollig
water naar de zee werd bemoeilijkt, lagen misoogsten in

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / De Groninger Archieven, Groningen

Foto: RAAP, Drachten 1992, welwillend aan ons afgestaan

boogfundering). De afwezigheid van puinsporen duidt
op een weloverwogen afbraak van de kerk. Anders dan
de bewoners van de meeste der eerder genoemde dorpen
hadden de Houwingehamsters geen hoger gelegen gronden
als achterland; herbouw van de kerk heeft daarom niet
plaats gehad.37

Vanwege bouwvalligheid werd in 1870 de laat-romaanse kruiskerk in Eexta afgebroken. Haar in 1871 op een andere plaats gebouwde, nog in redelijke staat verkerende
opvolgster onderging in 2010 hetzelfde lot. Toren en voorgevel bleven staan; preekstoel, orgel en avondmaalstafel vonden wederom een plaats in een nieuwe kerk.
het verschiet. Het verdwijnen van kerken van een aantal
nederzettingen in Innersdijk en Vierendeel kan deels te
maken hebben gehad met wateroverlast. Deze nederzet
tingen zijn geen randveenontginningen, maar ontginningen die langs dijken (wegen) zijn ontstaan. De verzanding
van de Fivel moet de waterhuishouding in dit veengebied
flink hebben ontregeld; ook de aanleg van de Wolddijk is
een blijk van de noodzaak het water te weren. Tot desastreuze situaties heeft de wateroverlast evenwel niet geleid,
vooral doordat het Damsterdiep werd gegraven ter ver
vanging van de verlande Fivel. In de woldgebieden van
het Oldambt en Reiderland leidde het onvermogen om
veenwater en Dollardwater te weren tot het verdwijnen
van de nederzettingen die geen hooggelegen achterland
tot hun beschikking hadden. Nog steeds spreekt deze
ondergang van dorpen en kerken tot onze verbeelding,
getuige de vele evenementen die rondom de Dollard
worden georganiseerd.
Drs. Jan Molema is archeoloog en kunsthistoricus. Hij
werkt bij Libau steunpunt als archeoloog en adviseert vanuit die functie (de) Groninger gemeenten op het gebied van
archeologie, cultuurhistorie en cultuurbeleid. In de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw groef hij de 'verdwe-

37 Smith, ‘Ulsda’, 202-203; Tanja van den Bergh, Henny Groenendijk en Jan Molema, ‘Houwingeham (Gr.) na vijf eeuwen weer op de
kaart’, Paleo-Aktueel, 10 (1999) 58-63; Henny Groenendijk en Rolf Bärenfänger, Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren in het
Dollardgebied. Archeologie in Groningen 5, Bedum 2008, 66-83.
38 De veenontginning Vriescheloo behoort niet tot het Reiderland, maar tot het landschap Westerwolde.
39 A.E. van Giffen, ‘Historische objecten. De oude kerkheuvel te Friescheloo’, Verslag van het Museum van Oudheden te Groningen 1939, pp.
93-100. Vgl. H.A. Groenendijk, ‘Vriescheloo tussen zand, veen en klei’, in: J.S.A. Huizing, Boerderijen in het kerspel Vriescheloo, Zuidlaren
2002, 684-694, hier 692.
40 Jan P. Koers, Eexta. Kerk en kerspel in het Oldambt, Scheemda 1994, 112-121.
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Richard Paping

Sociaal-economische factoren bij het verdwijnen
van middeleeuwse plattelandskerken
Bewaard gebleven monumenten geven vaak een goede
aanwijzing voor de grootste bloeiperiode van een stad of
gebied. Loop maar eens door het Amsterdamse centrum
met zijn zeventiende-eeuwse gevels, of verder weg door
de op de middeleeuwen teruggaande schitterende binnensteden van Brugge, Florence of Siena. De welvaart maakte
het mogelijk grote bouwwerken neer te zetten en bestaande
gebouwen aanzienlijk te verfraaien. Latere generaties
bleven daarbij achter, zodat deze steden nog steeds grotendeels de sfeer van die voorbije bloeitijd ademen.
Als we kijken naar het Groninger platteland, zien we
in eerste aanleg vooral de negentiende eeuw weerspiegeld,
toen de bloeiende landbouw zijn sporen heeft nagelaten
in de vorm van talrijke kolossale boerderijen verspreid over
het vlakke land. Ook veel van de oudere middenstands-,
renteniers- en arbeidershuizen in de dorpskernen stammen
uit die periode. Het aantal bewaard gebleven gebouwen op
1

het Groninger platteland van vóór 1800 is tamelijk beperkt.
In bijna alle dorpen zien we evenwel ook sporen van een
veel oudere bloeitijd. Tussen doorgaans bescheiden huizen
staan niet zelden rijzige kerken. Welbeschouwd vormen
deze het grootste Groninger cultuurgoed dat uit het
verleden bewaard is gebleven.

Welvaart en kerkbouw
Veel van de oude kerken in de landschappen Wester
kwartier, Hunsingo, Fivelingo en Oldambt vinden hun
oorsprong in de twaalfde en dertiende eeuw.1 In deze voor
ons relatief duistere periode slaagden de mensen er in –
soms ter vervanging van houten voorgangers – tufstenen
of bakstenen kerkgebouwen neer te zetten die hun weerga
niet kenden. Deze plattelandssamenleving, die voor het
grootste deel uit boeren bestond, had kennelijk de beschikking over de economische reserves om – naast de normale

Het Gorecht, Westerwolde en de latere Veenkoloniën laat ik hier buiten beschouwing, hoewel de ontwikkelingen met name in het
Gorecht in verschillende opzichten vergelijkbaar zijn.

Een einde aan de expansie
Het lijkt er op dat de pestepidemie van 1347-1352 een einde
maakte aan deze toename van religieuze gebouwen. In heel
Europa maakte de builenpest grote aantallen slachtoffers.
Ook op het Groninger platteland heeft de ziekte duchtig
huisgehouden, in elk geval onder de kloosterlingen.3 Voor
de provincie Groningen ontbreken ons de exacte gegevens,
maar voor heel Europa duurde het ruim anderhalve eeuw
voor de bevolking weer op het oude peil was. Ook voor de
vier landschappen lijkt het in veel opzichten een periode
van economische stagnatie te zijn geweest. Na 1350 bestaat
slechts zekerheid over één kloosterstichting in de Ommelanden (Scharmer in 1470); zelfs verdwenen enkele kloosters. Ook was het rigoureus afgelopen met de kerkbouw.
De terugloop van de Europese bevolking zal de handel in
agrarische producten geen goed hebben gedaan. Door de
verminderde bevolkingsdruk verschoof het zwaartepunt
in de landbouw overal van akkerbouw naar veeteelt, zodat
er minder behoefte was aan de Groninger waren. Ook door
de vele locale conflicten, mede geïnstigeerd door de strijdlustige hoofdelingenstand, zal de welvaart zijn terugge
lopen. Het gebied zocht, ten dele gedwongen, de bescherming van de snel machtiger wordende stad Groningen.
Hoewel die voor rust zorgde, ging de invloed van de stad
ook gepaard met het verlies van handelsvrijheid.
Tevens lijken de prioriteiten van de bovenlaag der bevolking wat te zijn verschoven van zorg om het zielenheil naar
zucht naar macht en comfort. Als er na 1350 stenen gebouwen werden neergezet, waren dat veelal steenhuizen, terwijl gaandeweg ook de eerste stenen boerderijen opdoken.
De bestaande kerken bleven meestal in stand, al brokkelde
het draagvlak van een aantal parochies met bijbehorende
kerken wel af. Vooral de kleinste parochies stonden onder
druk, maar vanwege de gezonde financiële basis door
de eerdere donaties van pastorieland en kerkvoogdijland
verdwenen ze niet. Te noemen valt slechts de opheffing van
Lutke Saaxum in 1468, waarvan het grondgebied tussen
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2 C. Tromp (red.), Groninger kloosters. Groninger Historische Reeks 5, Assen 1989.
3 Jaap van Moolenbroek en J.A. Mol (red.), De abtenkroniek van Aduard. Middeleeuwse Studies en Bronnen CXXI (Hilversum en Leeuwarden
2010) 276 /277 – 278 /279.

Nabij de driesprong, in het grasland naast de linker boerderij, stond eens de kerk van Lutke Saaxum. In 1468 werd de parochie opgeheven. De weg naar
boven leidt naar Baf lo, de weg naar links naar Saaxumhuizen en die naar beneden naar Mensingeweer.
Foto: Aerophoto Eelde 2008

Foto: Aerophoto Eelde 2008

Beyum, voorheen een zelfstandige parochie, nu een buitenwijk van de stad Groningen. De kerk stond in het met een kruis aangeduide
perceel aan de Beyumerweg (nu een fietspad), die links naar Kardinge en rechts naar Zuidwolde voert. In 1475 werd de kerk tot een kapel
gedegradeerd en de parochie bij Zuidwolde gevoegd.

strijd om het bestaan – zulke stenen bouwwerken te bouwen. We kunnen slechts speculeren over de opofferingen,
waarmee deze bouwlust gepaard ging, maar één ding is
zeker: zielenheil, en daarmee ook de nabijheid van een
kerk en pastoor, werd door de bevolking een zeer groot
goed geacht.
De bouw van kerken was immers niet goedkoop. Hout en
tufsteen moesten worden ingevoerd; vooral de import van
tufsteen uit de Eifel was prijzig. Baksteen was dichterbij
verkrijgbaar, maar waarschijnlijk moesten voor het bouwen
in baksteen aanvankelijk vaklieden van elders worden aangetrokken. Niettemin kreeg menige kleine Fries-Groninger
gemeenschap haar eigen kerk, waar de mis werd opgedragen en de doop bediend, en rond welke men zijn doden kon
begraven. Kerkbouw alleen was trouwens niet voldoende;
de pastoor moest ook een bestaan hebben en de kerk moest
worden onderhouden. De aanzienlijken van het dorp
moesten dan ook een flink oppervlak aan pastorieland
en kerkenland ter beschikking stellen.
De twaalfde en dertiende eeuw zullen een periode van
enorme economische bloei voor deze (en andere) Friese
landen zijn geweest. Grootschalige handel, en in het
bijzonder de uitvoer van agrarische producten, was nodig
om de voor de kerkbouw benodigde grondstoffen en handwerkslieden te kunnen betalen. In de twaalfde en dertiende
eeuw werd mogelijk de eerste zeedijk aangelegd die vrijwel
het gehele gebied afsloot. Door de betere bedijking werden
grote delen van de Friese landen tussen Eems en Lauwers
in vruchtbare gronden herschapen. Bekend is daarbij dat
juist zulke recent op de zee gewonnen gronden een hoge
opbrengst gaven. Het is aanlokkelijk in de verbeterde
bedijking een van de oorzaken voor de bloeitijd te zien
die de grootschalige kerkbouw mogelijk maakte. Ook
het aantal kloosters nam snel toe, opnieuw ondersteund
door de gulle giften van de plaatselijke bevolking. Tussen
1175 en 1340 werden tenminste 25 kloosters in de vier
genoemde landschappen gesticht.2

18

)

Het kerspel Startenhuizen met in rood aangegeven de plaats van de
waarschijnlijk aan het eind van de 16de eeuw verdwenen kerk.
Chromo-topografische kaart, nr. 48, verkenning 1905.
omliggende parochies werd verdeeld. Er bestaan aan
wijzingen voor een in de vijftiende eeuw verdwenen
parochie Dorp bij Doezum; het is evenwel onzeker of
zij werkelijk heeft bestaan.
De beperktheid van het bronnenmateriaal staat niet toe
met zekerheid uitspraken te doen over het verdwijnen van
kerken in de periode 1350-1400. Dit met uitzondering van
twee gebieden, waar in de twee eeuwen na 1350 wel vrij veel
kerken verloren gingen. Ten eerste zorgde het oprukken
van de Dollard er voor dat een omvangrijk deel van het
Oldambt en het Reiderland aan het water moest worden
prijsgegeven. Ook in het lage land rond Bedum en Ten Boer
kwamen veel parochies in de problemen door het inklinken
van de venige grond en de gebrekkige waterafvoer.4

De onrustige zestiende eeuw
Met betrekking tot de zestiende eeuw gaan de informatiebronnen rijkelijker vloeien. Een groot deel van de parochies
en kerken in de Friese landen ten noorden van de stad
Groningen had de moeilijke voorgaande anderhalve eeuw

overleefd. Rond 1500 tel ik nog ongeveer 150 kerken in
Hunsingo, Fivelingo, Westerkwartier en het Oldambt,
opmerkelijk veel voor een gebied dat op zijn hoogst 50.000
inwoners telde.5 In 1498 worden buiten de kloosters 227
priesters in het gebied genoemd; dat is evenwel inclusief
kapelaans, vicarissen, prebendaten en dergelijke die zich
niet alleen met de directe geestelijke zorg bezighielden.6
Sommige pastoors moesten meer dan één kerk bedienen,
terwijl in de grotere parochies vaak twee of meer priesters
aanwezig waren, die dan vaak ook andere taken hadden
dan de zielzorg voor de locale bevolking. Vooral Fivelingo
was royaal voorzien met acht priesters in Appingedam,
zes in Loppersum en vijf in Farmsum en in Stedum. In het
Westerkwartier was juist het combineren van parochies
gebruikelijker. Zo moesten Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd het samen met slechts één priester doen.
In de zestiende eeuw waren de problemen voor de kerken
van een heel andere orde dan eerder. De belangstelling
voor allerhande heterodoxe religieuze (lutherse, doperse
en calvinistische) ideeën nam geleidelijk toe, mede in de
hand gewerkt door de onvrede met de bestaande roomskatholieke kerk. De zestiende eeuw moet, ondanks diverse
krijgshandelingen aan het begin en aan het eind van de
periode, vermoedelijk toch worden gezien als een periode
van bevolkingsgroei en zelfs van toenemende welvaart.
Dankzij de in de middeleeuwen vergaarde fondsen – zoals
de kerkenlanden – bleef  het mogelijk in de zestiende eeuw
de meeste kerken in stand te houden, al was dan misschien
de belangstelling voor het oude geloof wat tanende.
Toch verdwenen de kerken van twee zeer kleine parochies, Lucaswolde en Startenhuizen.7 De laatste was al
eerder bij Eppenhuizen en voor een kleiner gedeelte bij
Garsthuizen gevoegd. Mogelijk hadden de kerkvoogdijen
niet het geld om een kerk bij verval of vernietiging door
oorlogsgeweld weer op te bouwen. Zulke rampen konden
dan het einde van kerk en parochie betekenen, omdat vanaf
de zestiende eeuw (of mogelijk al eerder) de weinige parochianen niet langer bereid waren zich grote financiële
inspanningen voor de kerk te getroosten. Misschien dat
het langzamerhand teruglopen van het aantal eigenerfde
boeren hieraan mede bijdroeg. In veel kleinere parochies
woonden nog voornamelijk meiers (boeren op gehuurde
grond) met nog een enkele winkelier en een herbergier,
die samen niet altijd in staat waren om voldoende geld
voor de herbouw op te brengen.

eeuwse kerken in één keer in gebruik bij gemeenten van
de jonge Gereformeerde Kerk. Aan de ene kant was dat een
grote verandering, aan de andere kant was er toch sprake
van een grote continuïteit tussen de middeleeuwse parochies en de zeventiende- en achttiende-eeuwse kerspelen.
De grootste verandering was dat er nu predikanten kwamen in plaats van pastoors. Predikanten mochten huwen
en moesten dus een gezin kunnen onderhouden, in tegenstelling tot de priesters, die ongehuwd en kinderloos
moesten zijn – een  eis waaraan, zeker in de zestiende
eeuw, overigens lang niet iedere priester voldeed.
De inkomsten uit pastoriegoederen lagen al sinds de
middeleeuwen vast, de meeste parochies hadden een aantal
grazen of jukken pastorieland, die de voornaamste inkomstenbron voor de parochiepriester en later de predikant
vormden, met dien verstande dat de traktementen van
predikanten, kosters en schoolmeesters in gemeenten die
geen eigen kerken en kerkengoederen bezaten, na de Reductie ten laste van de provincie kwamen en uit het fonds
van de kloostergoederen werden bekostigd.8 Predikanten
waren als gevolg van hun gezin wat duurder, waardoor het
aantal kerkelijke posities moest worden verminderd. Daarbij kwam dat een deel van de geestelijke goederen weer
door de familie van de oorspronkelijke gevers in bezit werd
genomen. Na 1594 werden kleinere kerspelen dan ook veel
meer dan voorheen gecombineerd en door één predikant
bediend.9 Dit werd vergemakkelijkt doordat eerder katholieke missen ook zonder aanwezigen konden worden op
gedragen, terwijl na 1594 de aanwezigheid van toehoorders
bij een preek noodzakelijk was, zodat het aantal te houden
diensten aanzienlijk kon worden beperkt.
Tot het midden van de zeventiende eeuw groeide het aantal inwoners op het platteland in de Groningse kleistreken
vermoedelijk licht. Dat betekende echter absoluut niet
dat er in de middeleeuwse kerken meer gelovigen bijeenkwamen dan een eeuw eerder. In de eerste helft van de
zestiende eeuw kan het overgrote deel van de Groningse
plattelandsbevolking als rooms-katholiek worden beschouwd en hadden ‘ketterse’ ideeën nog maar een bescheiden populariteit. In de eerste helft van de zeventiende
eeuw daarentegen had de dan heersende Gereformeerde
Kerk te maken met  twee grote tegenstrevers. De katholieke
kerk had rond 1600 nog een zeer grote aanhang, al verminderde die spoedig tot 5-10% van de bevolking, vooral door
het effectief uitschakelen van vrijwel de hele zielzorg en
de rest van de katholieke infrastructuur. Een grotere

bedreiging vormden de doopsgezinden of mennonieten,
een geloof waarin nogal wat plattelanders hun toevlucht
hadden gezocht. Maar ook het aantal doopsgezinden nam
gedurende de zeventiende eeuw voortdurend af. Dit proces
zette zich  in de achttiende eeuw door, zodat rond 1800 de
in diverse richtingen gesplitste doopsgezinden getalsmatig
waren gemarginaliseerd. Zowel roomsgezinden als menno
nieten waren evenwel flink oververtegenwoordigd in de
boerenstand, feitelijk de steunpilaar van het kerspel.  

Afgenomen draagvlak
Al met al was in de eerste helft van de zeventiende eeuw
het draagvlak voor de verschillende dorpskerken eerder
af- dan toegenomen. Het was dan ook geen wonder dat er
rond 1620 slechts iets meer dan honderd gereformeerde
predikanten waren, wat overigens ook samenhing met een
tekort aan capabele dominees. In de loop van de zeventiende eeuw nam het aantal predikanten wat toe, tot ongeveer
125 in 1700. Deze toename ontstond doordat diverse
kerspelen opnieuw zelfstandig werden. Daarnaast werden
rond het midden van de zeventiende eeuw vijf nieuwe kerspelen gesticht waar eigentijdse kerken werden gebouwd.
De bevolkingsgroei, in het bijzonder in het Oldambt dankzij de terugwinning van land op de Dollard, maakte een
uitbreiding van het aantal godshuizen (Nieuw Scheemda
in 1661 en Nieuw Beerta in 1665-1666) noodzakelijk.10
In Nieuwolda, dat al in 1648 van Midwolda was afgesplitst,
volgde kerkbouw pas in 1718. Ook de afsplitsing in 1651 van
Niezijl van het uitgestrekte kerspel Grijpskerk en de bouw
van een eigen kerk hadden te maken met de toegenomen
bevolking.11 Opmerkelijk was dat de familie Gruys – als
dorpspotentaten woonachtig op de plaatselijke borg – er
in slaagde in 1666 Lellens van het kerspel Stedum af te
splitsen, waarna in 1667 een gereformeerde kerk in haar
dorp werd gebouwd. Wellicht is wat in Lellens gebeurde
vergelijkbaar met wat zich eerder in de middeleeuwen
afspeelde. Toen stonden immers locale notabelen, waarschijnlijk samen met de eigenerfden, aan de basis van de
meeste kleinere kerspelen.
Na de kleine bouwgolf van kerken rond het midden
van de zeventiende eeuw werden vooral oude kerken afgebroken. In het bijzonder de kerken die hun predikant
moesten delen met andere kerspelen liepen het grootste
gevaar. Natuurlijk waren het de kleinste en minst draagkrachtige kerspelen, die niet in hun eentje een predikant
konden bekostigen. Slecht onderhoud en verval lagen in

Na de Reductie
Met de Reductie van 1594, waarbij de stad Groningen aan
de staatsgezinde zijde terugkeerde, kwamen alle middel-

4 Zie voor de bespreking van deze oorzaken de artikelen van Otto Knottnerus en Jan Molema in dit nummer van Groninger Kerken.
5 Vergelijk: Richard Paping, ‘Groei of stagnatie. De bevolkingsontwikkeling in Groningen’, Gronings Historisch Jaarboek 7 (2000) 41-58,
hier 42-43.
6 R.H. Alma, ‘Schattingen en jaartax 1498-1516’, Gruoninga 46 (2001) 166-193.
7 Teun Juk, ‘De verdwenen kerk van Startenhuizen’, Groninger Kerken 13 (1996) 43-48; over het verdwijnen  van de kerk en de mogelijke
oorzaken: 47-48.

8 Zie W.B.S. Boeles, De bijzondere finantieële regtsbetrekking tusschen een aantal kerkelijke gemeenten in de provincie Groningen en den staat,
Groningen 1866.
9 W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen. Biografisch-genealogisch Lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de
Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend, 2 dln., Bedum 1991-1992; voor samenvoegingen
en splitsingen van gemeenten: II, 536-592.
10 Zie voor  een geschiedenis van de bouw der drie opeenvolgende kerken in Nieuw Beerta: H. van Berkum, Kerkelijke geschiedenis van
Nieuw-Beerta, Sneek 1856.
11 W.J. Formsma, Grijpskerk. De geschiedenis van een Groninger gemeente, Groningen 1986, 40-41. Al in 1660 bleek de kerk te klein; het volgend jaar werd een nieuwe kerk gebouwd.
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Foto: Harry de Olde 1984
Foto: Jan Hovinga 2010

Foto: Aerophoto Eelde 2005

Van het op enige afstand van de weg Niekerk-Zuurdijk gelegen Vliedorp resteren sinds 1695, toen de kerk in onbruik werd gesteld, een kerkhofwierde met
enkele grafstenen. Het dorp is geheel verdwenen.

Het terrein van de tweede borg van Harssens, ten zuiden van Adorp. De in 1786 afgebroken kerk stond rechtsonder buiten de binnengracht.
De klok hangt nu in Adorp.
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De kerk van Wierhuizen leed door de Kerstvloed van 1717 zoveel schade, dat ze twee jaar later werd afgebroken. Er resteert een kerkhof met een lijkenhuisje.

Foto: Aerophoto Eelde 2008

Met een boomsingel en ten dele met een muur wordt het kerkhof van Maarhuizen omsloten. De kerk is in 1726 afgebroken. Rechtsonder de weg van Winsum
naar Lauwersoog.

zulke gevallen op de loer, zonder dat er voldoende fondsen
voor herbouw waren. Het waren tussen 1600 en 1850 alleen
kerken in Hunsingo en in mindere mate in het Wester
kwartier die verdwenen.
Omstreeks 1670-1680 verdween de kerk van Oldekerk.12
Op zichzelf was dit nog niet zo’n kleine plaats met naar
schatting zestig huizen, maar de plaatselijke predikant had
in die tijd drie kerken te bedienen, namelijk ook nog die te
Faan en te Niekerk. In 1695 werd de kerk van Vliedorp in de
Marne buiten gebruik gesteld.13 Het kerspel Vliedorp was
al sedert een eeuw gecombineerd met het nabije Niekerk,
en in de eerste helft van de zeventiende eeuw zelfs ook met
Ulrum. Daarbij was van een dorp Vliedorp geen sprake
meer; de kerk stond geïsoleerd. De bevolking concentreerde zich vrijwel geheel in het kustplaatsje Houwerzijl, dat
maar weinig verder van de kerk van Niekerk dan van
Vliedorp ligt.
Het kleine kerspel Wierhuizen was al sedert de Refor
matie gecombineerd met het veel grotere Pieterburen.
Behalve zeven verspreide boerderijen lagen er een paar
huizen bij de kerk en wat meer huizen in het meer land
inwaarts gelegen Broek. De kerstvloed van 1717 eiste
een zware tol in Wierhuizen, een veertigtal inwoners
verdronk en zeventien huizen werden verwoest. Ook de
kerk van Wierhuizen zal door het water flink zijn getroffen;

zij werd twee jaar later afgebroken. Hoewel een deel van
de huizen enige jaren later weer werd opgebouwd, herkreeg het kerspel nooit meer het oude inwonertal. In 1809
telde het slechts 115 bewoners in 22 huizen. De beperkte
grondeigendommen van de kerkvoogdij van Wierhuizen
werden trouwens niet overgedragen aan de kerk van Pieterburen, maar merkwaardig genoeg aan de kosterij in die
plaats.
De kerk van Maarhuizen was het volgende slachtoffer.
Dit kerspel had al sinds de Reductie van 1594 geen eigen
predikant meer gehad. Weliswaar werd die situatie in 1718
beëindigd, maar deze onafhankelijkheid was slechts heel
tijdelijk, want al in 1726 werd de Maarhuizer kerk afgebroken. Ook Maarhuizen was een betrekkelijk klein kerspel
met ongeveer 25 huizen, voornamelijk boerderijen en
arbeiderswoningen.

Omvangrijke af braak
Eigenlijk is dat ook het verhaal van de verschillende kerken
die aan het eind van de achttiende en in het begin van de
negentiende eeuw werden afgebroken. De kerspelen waren
vaak maar klein en daarbij had meestal rond de kerk vrijwel
geen kernvorming plaatsgevonden, wat betekende dat die
kerk tamelijk geïsoleerd stond in een vrijwel geheel agra
rische vlek. Dat gold voor Harssens (afgebroken 1786),

12 P.B. Kooi, ‘De verdwenen kerk van Oldekerk’, Groninger Kerken 17 (2000) 112-117.
13 K.H. van Straten, ‘Vliedorp’, in: Kerken met een leeuw in De Marne, Houwerzijl 2009, 46-47.
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Foto: Aerophoto Eelde 2008

Foto: Jan Hovinga 2010

Foto: Jan Hovinga 2010

De in 1801-1802 uitgevoerde af braak van de kerk in Westerdijkshorn werd in 1872
gevolgd door de bouw van een nieuwe toren.

Het door een muur omsloten kerkhof van Bellingeweer, middenonder. De in 1641 herbouwde kerk werd in 1823 afgebroken. Aan de
bovenzijde de provinciale weg Groninger-Lauwersoog, links de rondweg om Winsum; met rood wegdek de oude weg naar Winsum.

In Toornwerd werd de kerk in 1756 door een brand beschadigd;
in 1818 werd ze afgebroken. In 1894 verrees op het kerkhof evenwel
een nieuwe toren.

De toegang tot het kerkhof van Ranum, waar de kerk in 1820 werd afgebroken. In 2006 heeft de Historische Vereniging Winsum-Obergum de contouren
van de rechtgesloten bakstenen zaalkerk vastgesteld. De plaats van de noordwesthoek viel deels samen met die van de grafzerk op de voorgrond. Ranums
klok hangt nu in Hornhuizen.

Westerdijkshorn (1801), Maarslag (181114), Toornwerd
(1818), Ranum (1820), Bellingeweer (1823), Faan (1827) en
Wierum (1829). Harssens besloeg slechts enkele boerde
rijen.Volgens de volkstelling van 1795 hadden ook Westerdijkshorn (89), Maarslag (173, echter voor een flink deel
in Schouwerzijl), Toornwerd (120), Ranum (53), Bellingeweer (65), Faan (72) en Wierum (183) maar een gering aantal inwoners. Als we naar de bevolkingsaantallen kijken,
is het eigenlijk al een wonder dat in zulke gehuchten een
kerk stond.
Daarom ook kon het toenemen van de Ommelander bevolking vanaf het midden van de achttiende eeuw en zelfs

de snelle groei vanaf het einde van de achttiende eeuw,15
gepaard gaande met een door het afkalven van de doopsgezinde gemeenten toenemend aandeel der gereformeerden,
de sloop van deze kerken niet verhinderen.  Het wil trouwens niet zeggen dat rond 1830 in alle minikerspelen de
eigen middeleeuwse kerk of een opvolger daarvan was verdwenen. De kerken in bijvoorbeeld de kerspelen Jukwerd
(68), Marsum (40), Solwerd (75), Krewerd (95), Garrelsweer
(99) en Oostum (63) stonden er nog steeds.16 Vooral in
Hunsingo werd in deze jaren opruiming van kleine kerkjes
gehouden, terwijl Fivelingo daar geheel aan ontsnapte.
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14 Zie voor deze datering: J.W. Boersma, ‘Het kerspel Maarslag. In het bijzonder de relatie tussen kerk en voor- of vroegchristelijk grafveld’, Groninger Kerken 19 (2002) 57-65, hier 58, en noot 4.
15 Richard F.J. Paping, ‘Voor een handvol stuivers’. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op
de Groninger klei, 1770-1860, Groningen 1995, 50-52.
16 Het aantal inwoners in 1795 staat tussen haakjes.

Foto: Harry de Olde 1989
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De wierde van Wierum vóór de recente reconstructie gezien uit het oosten, met een kerkhof als herinnering aan de in 1829 afgebroken kerk.
De klok van Wierum hangt nu in Dorkwerd.

Foto: Harry de Olde 2007
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Al met al bestaan thans nog ruim negentig in elk geval
gedeeltelijk middeleeuwse kerken in Hunsingo, Fivelingo,
Westerkwartier en het Oldambt. Vaak zijn het de kerken in
de wat grotere dorpen die het hebben overleefd. Daar waren
voldoende fondsen om de kerk goed te onderhouden. Veel
van de kleinere kerken zijn verdwenen. Kerken waar oorspronkelijk maar enkele huizen omheen stonden en waar
nooit een echt dorp met een middenstand en dergelijke tot
ontwikkeling kwam, hadden de minste kans om de tand
des tijds te doorstaan. Gelukkig beschikt het Groninger
platteland nog steeds over een aantal kleine maar niettemin waardevolle kerken, die ons een indruk geven van wat
in de afgelopen eeuwen aan kerkelijk schoon is verdwenen.  
Dr. Richard Paping is universitair docent Economische en
Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van NoordNederland.
17 Joke Lutjeboer, ‘Rond de voormalige kerk en toren van
Onderwierum’, Zo as t was 10 (2006) nr. 1, 2-17; ibidem,
‘Mededelingen over Menkeweer en Onderwierum’,
Zo as t was 10 (2006) , nr. 2, 46-48.

Korte Hemmen, restauratie luidklok

Leek, N.H. Kerk, carillon

Lithografie van de in 1840 afgebroken kerk te Onderwierum met
tal van interessante bouwhistorische bijzonderheden.
Foto: John Stoel
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Voor en in 1840 verdwenen nog vier oude kerken in Hunsingo. In 1828 werd de kerk van Menkeweer afgebroken; in
1840 volgde de kerk van Onderwierum.17 In plaats van deze
twee kerken verrees in 1840 een nieuwe kerk in het centrale
dorp Onderdendam. Met de kerken van Groot Wetsinge en
Sauwerd gebeurde iets soortgelijks. Beide werden in 1840
afgebroken; uit datzelfde jaar dateert een kerkgebouw in
het tussen de twee genoemde dorpen gelegen Klein Wet
singe. In beide gevallen ontstonden meer levensvatbare
hervormde gemeenten in gebieden met een kleine 500
inwoners. Na 1840 verdwenen oude kerken veelal niet meer
geheel, al werd nog wel een flink aantal als gevolg van
bouwvalligheid door nieuwere gebouwen vervangen. Enige
invloed van de Afscheiding in 1834 en volgende jaren valt
niet te constateren. Dat komt vooral doordat het verlies
aan leden van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de
afgescheidenen ruimschoots werd gecompenseerd door
de snelle bevolkingsgroei van jaarlijks circa één procent,
die tot ongeveer 1880 aanhield.

Collectie RHC Groninger Archieven 1536-3278

Een kerkhof en een aanpalende boerderij markeren Menkeweer, ten noordwesten van Onderdendam. De kerk is in 1828 afgebroken.

Kerk en toren van Wetsinge, een aquarel door de Sauwerder ‘verwer’
Hindrik Klaasz de Maat, gedateerd 1841, een jaar na de af braak.
Groninger Museum, 1964/271.
De in 1840 afgebroken kerk en toren van Sauwerd op een
vroeg-19de-eeuwse tekening, kopie van een 18de-eeuwse gekleurde
pentekening.

Orgel te Tolbert. Gerestaureerd in 2001
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MENSE RUITER orgelmakers b.v.
Oosterseweg 13
9785 AD Zuidwolde (Gron.)
Tel. 050-3010550 - Fax 050-3010560
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telefoon: 050 - 30 21 555 telefax: 050 - 30 21 060
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CONTACT
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Oostzijde kerk te Dorkwerd

