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De route start in tentoonstellingsplaats 

Emden, vanouds een calvinistisch bolwerk 

en wel het ‘Genève van het Noorden’ ge-

noemd. Het voormalige klooster Ihlow, nu 

een archeologisch park, was ‘secretarie’ 

en archief van de Zeven Friese Zeelanden, 

zoals het verbond van de Friese landstre-

ken genoemd werd. Ongeveer drie kilome-

ter ten zuiden van Aurich, waar in de 16e en 

17e eeuw de gravenfamilie Cirksena resi-

deerde, staat de Upstalsboom. Dit was in 

de middeleeuwen de plaats waar vertegen-

woordigers van de Friese landen recht 

spraken.

De tocht voert eerst naar het noorden,  

waar de grotere dorpen Hage en Norden lig-

gen. Hage is een dorp dat op een voormali-

ge zeedijk ligt. Hier staat de evange-

lisch-lutherse Sankt Ansgarikirche. In het 

ruim 6000 inwoners tellende dorp zijn 

voorts de Hager molen (de hoogste van 

Ostfriesland) en het streekmuseum het 

Magda Heyken Haus te bezichtigen. Het na-

bijgelegen Norden is de oudste stad van 

Ostfriesland en telt bijna 25 000 inwoners. 

Aan het grote marktplein ligt de grootste 

kerk van Ostfriesland, de lutherse Sankt 

Ludgerikirche met vrijstaande klokken-

toren. Ook het Altes Rathaus, waarin nu het 

Theemuseum gevestigd is, en de menno-

nietenkerk op de markt zijn absoluut de 

moeite waard.

Het tweede deel van de route voert naar het 

zuidwesten van Ostfriesland, naar de 

Krummhörn. Een land van kanaaltjes en 

dijken, akkers en vooral weilanden. In de 

meeste van de negentien kleine dopen  

bevindt zich een historische kerk. Door  

de graven Cirksena werd in de 16e eeuw 

van bovenaf geprobeerd het lutheranisme 

op te leggen, maar vanuit Emden werd  

door de calvinistische gereformeerden ste-

vig weerwerk geboden. 

Vanaf Greetsiel gaat de route eerst naar 

Visquard. Dit is een wierdendorp met ruim 

700 inwoners. De kerk is natuurlijk evange-

lisch-reformiert, want vrijwel iedereen is 

hier nog gereformeerd. De kerk staat op het 

hoogste punt, te midden van een wirwar 

van straatjes en steegjes. Het weerspiegelt 

in zekere zin de directe omgeving, waar 

eertijds turf werd gewonnen en nog steeds 

een netwerk van sloten en wijken (‘Tiefen’) 

te zien is. 

Via Manslagt gaat de reis verder naar een 

rij dijkdorpen bij de Eems. Op de langge-

rekte warf (dorpswierde) ligt hier het nog 

geen 500 inwoners tellende dorpje Groot-

husen. Ook de laatgotische kerk met kolos-

sale toren staat op deze verhoging. Al in de 

8e eeuw werd hier handel gedreven tussen 

Dorestad en Haithabu. Aan de oostzijde 

van het dorpje herinnert de Osterburg nog 

aan de macht van de plaatselijke hoofde-

lingen. De bewoners van deze burcht had-

den een herenbank in de evangelisch-re-

formierte kerk.  

Upleward is het volgende haltepunt. Ook 

dit is een wierdedorp met een evange-

lisch-reformierte kerk. Verspreid rond de 

kerk liggen grote boerderijen. Ter herinne-

ring aan het vroeger in deze agrarische 

streken zo belangrijke beroep van (hoef)

smid is een smederij als museum ingericht.

Het dorp verderop heet Campen en is met 

nog geen 500 inwoners ook weer zo’n ty-

pisch dorpje van de Krummhörn. Het is ont-

staan als veennederzetting. Rond 1300 

verrees hier de kerk, nu bijna vanzelfspre-

kend evangelisch-reformiert. Er is ook nog 

een altreformierte kerk uit het begin van de 

20e eeuw, want de Campenaren gelden al 

eeuwen als zeer rechtzinnig. Hoe klein 

ook, Campen heeft naast de kerk nog twee 

bezienswaardigheden. De 65 meter hoge 

vuurtoren is de hoogste van Duitsland. In 

het Ostfriesischen Landwirtschaftmuseum 

worden landbouwwerktuigen getoond. 

Het volgende dorp in de rij, Loquard, is een 

vreemde eend in de bijt. De kerk is in deze 

gereformeerde zee namelijk evange-

lisch-luthers. Het ligt schilderachtig op de 

nog gave wierde. Het meest zuidelijke dorp 

van de Krummhörn is Rysum, dat zowaar 

730 inwoners telt. De meters boven de zee-

spiegel gelegen kerk ligt op een radiale 

wierde en hierop staan kringsgewijs nog 

veel boerderijen van het Gulfhaustype, als-

mede woninkjes voor landarbeiders. Zoals 

de meeste kerken van de Krummhörn is 

ook deze van evangelisch-reformierte sig-

natuur. Terug naar het 11 km verderop gele-

gen Emden.
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