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De route
Zeven kerken in de gemeente De Marne zijn het onderwerp van 
een tentoonstelling georganiseerd door Galerie Het Raadhuis 
in Eenrum in samenwerking met de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Tien kunstenaars lieten zich inspireren door de kerken 
van Eenrum, Pieterburen, Saaxumhuizen, Vierhuizen, Wehe 
den Hoorn, Westernieland en Zuurdijk. In het voorjaar van 2015 
tonen zij in de galerie hoe zij deze kerken hebben vastgelegd op 
het witte doek. In de kerkjes van Saaxumhuizen en Vierhuizen 
tonen amateurkunstenaars hun kunnen. De beschreven tocht 
in dit boekje voert langs de zeven kerken in twee routes van elk 
ongeveer 25 kilometer. De ene voert langs Saaxumhuizen en de 
andere langs Vierhuizen, voor beide is het beginpunt Galerie  
Het Raadhuis. Beide routes zijn beschreven voor de fiets en voor 
de auto. Soms komen de routes overeen, soms scheiden de wegen 
zich. Voor de fietsroute is zoveel mogelijk gekozen voor smalle 
wegen en fietspaden. Horecagelegenheden zijn aanwezig in 
Eenrum, Westernieland en Pieterburen.

De expositieperiode is van 8 mei t/m 21 juni 2015.  
Deze fiets- en autoroute kan daarna ook nog prima 
gereden worden maar dan ontbreken de schilderijen… 
Maar de prachtige kerken blijven staan waar ze staan. 
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De Marne
Eeuwen voor de jaartelling was de streek de Marne een kwelder-
gebied dat overstroomd werd door de zee. Op kwelderruggen, 
verhogingen in het land, vestigden zich de eerste bewoners 
van het gebied. Zij verhoogden de kwelderrug nog verder en 
vormden zo de wierden. Op de wierden ontstonden de dorpen. 
De kwelderrug waarop nu de dorpen Wehe den Hoorn, Leens, 
Ulrum en Vierhuizen liggen, vormde in de 8e eeuw de kustlijn. Nu 
loopt door deze dorpen de centrale weg van De Marne. De route 
gaat ook over deze weg. Vanaf ongeveer het jaar 1000 werden 
de eerste bescheiden dijken aangelegd om de woonplaatsen en 
landbouwgebieden te beschermen tegen overstromingen. Hierna 
ging men verder met het indijken van opgeslibde gebieden langs 
de noordkust. In het jaar 1652 was de zee echter nog zo dicht bij 
Eenrum dat de kerktoren als baken voor de zeelieden dienst kon 
doen. De dijken waren vaak niet hoger dan één meter en boden 
onvoldoende bescherming bij zwaar weer. Met Sint Maarten in 
1686 en in de Kerstnacht van 1717 braken de dijken over grote 
lengtes door en overstroomde het land tot in de stad Groningen. 
Dorpen als Den Andel en Westernieland werden geheel verwoest. 
Duizenden mensen en dieren kwamen om het leven. Inmiddels 
zijn de dijken zo verhoogd dat dergelijke overstromingen niet meer 
kunnen plaatsvinden.
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De kerken
De zeven kerken waar deze route langs voert, zijn allen gebouwd 
in de middeleeuwen en dus bestemd voor de katholieke eredienst. 
Het katholicisme was toen de enige (erkende) religie. In 1594 werd 
in Groningen het belijden van het katholieke geloof verboden. Alle 
middeleeuwse kerken zijn sindsdien in gebruik voor de hervormde 
godsdienstuitoefening. Maar in de gebouwen zelf zijn nog sporen 
van het katholieke gebruik te vinden. Sommige kerken hebben in 
het koor nog een restant van een sacramentsnis, de plek waar het 
liturgische vaatwerk bewaard werd. Een piscina is ook vaak nog 
aanwezig, het wasbekken met uitloop naar buiten waar de pastoor 
zijn handen waste voor en na het hanteren van de hostie (zie de 
kerk van Zuurdijk). De scheiding tussen koor en schip, in sommige 
kerken duidelijk aangegeven met een koorhek, is eveneens een 
restant uit de katholieke tijd. Het lage raampje in de buurt van het 
koor wordt een hagioscoop genoemd. Door dit lage raampje viel 
licht op het altaar en was van buitenaf de mis te volgen (zie de 
kerk van Eenrum). Aangenomen wordt dat bijvoorbeeld bedelaars 
en pestlijders gebruik maakten van deze mogelijkheid wanneer  
zij tijdens de mis de kerk niet in mochten. 
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Het eeuwenlange protestantse gebruik van de kerken bepaalt 
nu de inrichting en vormgeving van de kerken. De preekstoel 
heeft een prominente plaats gekregen, de bankenblokken zijn 
zo gegroepeerd dat iedereen de dominee op de kansel kan 
zien (zie de kerk van Pieterburen). De herenbanken, vroeger 
van de borgheren nu van de kerkvoogdij en de diaconie, staan 
tegenover de preekstoel (zie de kerk van Eenrum). De koorruimte 
is vaak ingericht voor de gezamenlijke avondmaalsviering. 
De kleine middeleeuwse ramen zijn in de 17e eeuw vervangen 
door grote ramen om meer licht in de kerk te brengen, zodat 
bijvoorbeeld het zangboek gelezen kon worden (zie alle kerken 
behalve die van Eenrum). Soms zijn bij 20ste eeuwse restauraties 
de kleine ramen weer teruggebracht (de kerk van Eenrum). 
Orgels zijn ook pas na de hervorming in de kerken opgenomen 
om het zingen te begeleiden.
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F I E T S R O U T E  via Saaxumhuizen

Eenrum >  Saaxumhuizen
Van Galerie Het Raadhuis LA richting kerk rijden. Voor Hotel Het 
Gemeentehuis LA naar  98  dan richting  34  naar Saaxumhuizen.  
De weg slingert door mooi vlak Groningerland.

Saaxumhuizen >  Westernieland
Voor de kerk LA Nienhuisweg nemen. Bij  34  RA naar  31 ,  
daar LA richting  32 . Fiets Westernieland binnen en volg deze  
weg tot aan de kerk. Negeer de afslag naar  32 .

Westernieland >  Pieterburen
RA Schaapweg afrijden tot  32 , daar LA, Kaakhornsterweg  
naar  33 , deze weg is afwisselend een landweg en een fietspad.  
In Pieterburen RA, dorp door fietsen naar de kerk.

Pieterburen >  Wehe den Hoorn en/of Eenrum
Dorp uitrijden met bocht mee naar Wierhuizen en Broek.  
Bij  35  LA richting  36  en  99 . Na 100 meter RA Broeksterkleiweg 
richting  36  en  99 . Bij boerderij RD naar  99  het water volgen.  
Van  99  RD naar  28 . Bij  28  RA naar  21  Wehe den Hoorn of  
LA naar  27  Eenrum.

F I E T S R O U T E  via Vierhuizen

Eenrum >  Wehe den Hoorn
Van Galerie Het Raadhuis RA naar  28 . Bij  28  RA naar  21 . Dorp 
Wehe den Hoorn doorrijden tot  21 . LA Kerkstraat in. De kerk, het 
Marnehoes, staat rechts van de weg.

Wehe den Hoorn >  Vierhuizen
Terug naar  21 , LA naar  20 . Provinciale weg oversteken en  
door de dorpen Leens en Ulrum naar  16 ,  24 ,  15 ,  13  en  14 .  
Dan RD naar Vierhuizen.

Vierhuizen >  Zuurdijk
Terug naar knooppunt  14 . Vandaar naar  23 , dan  91 , RA naar  92 ,  
LA naar  93 , RD richting  94  naar Zuurdijk. 

Zuurdijk >  Eenrum
Weg vervolgen naar  94 , RA naar  40 , LA naar  25 , dan naar  26   
en  27  in Eenrum.
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A U T O R O U T E  via Saaxumhuizen

Eenrum >  Saaxumhuizen
Van Galerie Het Raadhuis LA richting kerk rijden. Voor Hotel Het 
Gemeentehuis LA. Bij T-splitsing RA Oudeweg, richting Baflo. 
Einde weg LA richting Saaxumhuizen. De weg slingert door mooi 
vlak Groningerland.

Saaxumhuizen >  Westernieland
Weg vervolgen richting Den Andel. Bij kruising LA, bij volgende 
kruising RD. Het dorp Westernieland helemaal door rijden, aan 
het eind van het dorp staat de kerk in een bocht van de weg.

Westernieland >  Pieterburen
Weg vervolgen naar Pieterburen. De kerk ligt voorbij het centrum 
van het dorp aan de linkerkant.

Pieterburen >  Eenrum
Dorp uitrijden bij 1e kruising LA richting Eenrum. Borden volgen 
tot in Eenrum. In dorp rechts aanhouden tot T-splitsing. Daar RA 
naar de galerie of LA naar de kerk.

A U T O R O U T E  via Vierhuizen

Eenrum >  Wehe den Hoorn
Van Galerie Het Raadhuis RA dorp uitrijden. RA met de bocht mee 
Wehe den Hoorn binnen rijden. Weg door het dorp blijven volgen 
tot kruispunt met op de hoek Uitgaanscentrum De Marne. Daar LA 
de Kerkstraat in. De kerk, het Marnehoes, staat rechts van de weg.

Wehe den Hoorn >  Vierhuizen
Weg vervolgen. RA de provinciale weg op. Eerste afslag LA richting 
Verhildersum. Deze weg blijven volgen door Leens en door Ulrum. 
Aan het einde van het dorp Ulrum, RD richting Vierhuizen, bij 
kruising LA richting Zoutkamp, bij volgende kruising RD naar 
Vierhuizen.

Vierhuizen >  Zuurdijk
Terugrijden naar Ulrum. Aan eind van het dorp bij fietsbord naar 
Niekerk RA. Bij kruising LA richting Leens, volgende kruising RD 
richting Zuurdijk, bij viersprong RD richting Zuurdijk. 

Zuurdijk >  Eenrum
Weg vervolgen, door Warfhuizen naar Wehe den Hoorn. Provinciale 
weg oversteken en bij T-splitsing RA naar Eenrum. De weg leidt 
langs de galerie en de even verderop gelegen kerk van Eenrum.
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>  Eenrum 
De kerk van Eenrum is een langgerekte kerk. De hoge 
toren, gebouwd in 1652, diende mede als baken voor de 
zeelieden op de Waddenzee. In het oostelijk deel van de 
noordgevel zit een klein laag raam. Dit is een hagioscoop. 
Door dit raampje viel licht op het altaar en kon eventueel 
van buitenaf de mis gevolgd worden. De kerk is overwelfd 
met wit gepleisterde koepelgewelven. In de zuidhoek van 
het koor is nog een restant van schilderingen te zien. Laag 
in die oostmuur zit een nis met een afvoer naar buiten. 
Wanneer heilige voorwerpen gewassen werden kon het 
waswater door deze afvoer op de gewijde grond van het 
kerkhof terecht komen. De herenbank van de familie 
Alberda, het bankenblok, het koorhek en de preekstoel 
vormen een evenwichtig geheel. Op de kuip van de 
preekstoel staan voorstellingen uit het leven van Christus. 

Beschrijving 
kerken

 op de route
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>  Pieterburen 
De Petruskerk van Pieterburen is een grote gotische kerk, 
gebouwd in de 15e eeuw. De muren van het koor zijn hoger 
dan de muren van het schip, staand aan de zuidkant van 
de kerk is dat goed te zien. Eind 16e eeuw is de kerk aan de 
noordkant uitgebreid met een dwarsarm. De toren is van 
nog latere datum en werd mede gebruikt als gevangenis.
De kerk is van binnen licht en ruim. De preekstoel is rijk 
versierd. In het koor hangen verscheidene rouwborden, 
daar staat ook een fraai bewerkte herenbank van de familie 
Alberda, heren van Dijksterhuis, de borg bij Pieterburen. 
Bijzonder is het houtsnijwerk in de triomfboog gemaakt 
door Anthonie Wallis in opdracht van de familie Alberda.
Naast de kerk is Domies Toen, de oude pastorietuin, een 
tuin met stinsenplanten en een klein theehuis. Tegenover 
de kerk is een bezoekerscentrum van het Groninger 
Landschap. 
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>  Saaxumhuizen 
De kerk van Saaxumhuizen is een kleine rechtgesloten 
kerk, gebouwd rond 1350. In de 19e eeuw is de kerk 
aan de buitenkant gepleisterd zodat de oorspronkelijke 
bakstenen, de kloostermoppen, niet meer te zien zijn. De 
kerk wordt omsloten door een kerkhof en een gracht. Een 
monumentaal hek biedt toegang tot het terrein. Binnen 
is het meubilair eenvoudig. Uniek is het gebeeldhouwde 
opzetstuk van de herenbank. Het stelt het laatste 
avondmaal voor en is oorspronkelijk gesneden door 
Anthonie Wallis, die ook in Pieterburen gewerkt heeft. 
Helaas is zijn werk hier gestolen, het huidige opzetstuk is 
een kopie. Het orgel is gemaakt door Petrus van Oeckelen 
en is opgeleverd in 1851. De toren is gebouwd in de 19e 
eeuw ter vervanging van een losstaande toren. Van boven 
op de toren heeft men een prachtig uitzicht over het land. 
Beklimmen op eigen risico!
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>  Vierhuizen 
De kerk van Vierhuizen is in 2007 met geld van het 
televisieprogramma BankGiro Loterij Restauratie volledig 
gerestaureerd. Bij de restauratie werd duidelijk dat de 
kerk oorspronkelijk in de 12e eeuw in tufsteen is gebouwd. 
Tufsteen is een natuursteen afkomstig uit de Eifel. In de 
loop van de eeuwen is er veel aan de kerk verbouwd tot 
aan de 19e eeuw toe, toen de huidige toren werd gebouwd. 
De ramen zijn in de 17e eeuw vergroot. Zij zorgen binnen 
voor veel licht. Het donkergroene meubilair komt daardoor 
mooi uit tegen de witte muren. De trekstangen in de 
kerk met dezelfde donkergroene kleur, maken het beeld 
compleet. De preekstoel tegen de oostmuur, geflankeerd 
door twee ramen, is van blank eiken. Op de hoeken van de 
kuip staan personificaties van vijf deugden afgebeeld. Het 
orgel is geleverd door de firma P. van Oeckelen in 1892.
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>  Wehe den Hoorn 
Het kerkje staat wat verscholen tussen de huizen. Het is 
gebouwd in de 13e eeuw als kerk voor het dorp Wehe.  
Wehe was een zelfstandig dorp dat in 1966 is samen-
gevoegd met het naastgelegen Den Hoorn. Ook dit kerkje  
is gepleisterd zodat de ouderdom buiten, maar ook binnen, 
niet meer af te lezen is. Het kerkje is in 1985 grondig 
gerestaureerd en toen “verbouwd” tot cultureel centrum 
’t Marnehoes, maar met behoud van kerkelijke aksenten. 
Binnen wordt het tweeledige karakter van dit gebouwtje 
duidelijk. Naast preekstoel, grafmonument en orgel is 
er een toneelpodium aangebracht. Op de orgelgalerij 
staat ook de lichtinstallatie voor het toneel. Onder het 
toneel is een grafkelder. Heel bijzonder is natuurlijk de 
plafondschildering van Mathijs Röling en Wout Muller.  
Zij brachten een postmodernistische schildering aan met 
een koe, een stier en een schildpad tussen palmbomen.
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>  Westernieland 
Het oorspronkelijke dorp Westernieland lag ten westen van 
de kerk. Na de verwoestende kerstvloed van 1717 is het 
dorp naar het oosten herbouwd, daarom ligt de kerk nu 
buiten het dorp. De kerk is geel gepleisterd net als de naast 
gelegen weem. Een weem is de boerderij van de pastoor 
die met het boerenbedrijf zijn inkomsten aanvulde. Van 
de torenmuren is deels het pleister afgevallen waardoor 
de middeleeuwse kloostermoppen, grote bakstenen, te 
zien zijn. Binnen biedt de kerk een intieme sfeer. Banken, 
herenbanken en betimmering vormen een geheel. 
Oorspronkelijk heeft de kerk stenen gewelven gehad, deze 
zijn net als in veel andere kerken verwijderd of ingestort. 
De vorm van de gewelven is echter bij de laatste restauratie 
weer zichtbaar gemaakt in de zijmuren. Het orgel is 
geleverd door de firma P. van Oeckelen in 1893. 
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>  Zuurdijk 
Het kerkje van Zuurdijk kan voor verwarring zorgen. Aan 
de buitenkant lijkt het of de kerk in natuursteen gebouwd 
is, binnen lijkt een opknapbeurt nog in volle gang. De 
kerk is echter niet in natuursteen gebouwd maar in 
baksteen zoals binnen te zien is. De meeste kerken zijn 
van binnen gepleisterd, onder zo’n pleisterlaag verdwijnt 
veel informatie over de bouw van de kerk. In Zuurdijk 
is er voor gekozen de pleisterlaag na de restauratie niet 
weer aan te brengen. Hierdoor blijft de bouwgeschiedenis 
van de kerk zichtbaar en is te zien dat er verschillende 
ramen in de muren hebben gezeten en dat de kerk met 
rondbooggewelven overwelfd is geweest. In het koor van 
de kerk zijn twee nissen te zien die voor het liturgische 
vaatwerk bestemd waren. Ook is er een piscina, een 
waterbekken, waar de pastoor zijn handen kon wassen.
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Stichting Oude Groninger Kerken
Als door een wonder is in Noord-
Nederland een schat aan religieus 
erfgoed bewaard gebleven. De 
bijzondere betekenis ervan wordt 
in binnen- en buitenland erkend. 
De Stichting Oude Groninger 
Kerken is al 45 jaar heel succesvol 
met het restaureren, beheren en 
hergebruiken van monumentale 
kerken en orgels. 

Wij werken aan kerken en u kunt  
ons werk steunen door donateur  
te worden. Meer informatie zie  
www.groningerkerken.nl
 

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
(050) 312 3569
info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl

Galerie Het Raadhuis
Voor toonaangevende figuratieve 
kunst bent u van harte welkom bij 
Galerie het Raadhuis. Schilderijen, 
beelden en keramiek: hier vindt 
u kunst van hoge kwaliteit, voor 
iedereen. 

Galerie Het Raadhuis is gevestigd 
op het karakteristieke Groninger 
Hogeland, in het voormalige 
raadhuis van Eenrum.

Galerie Het Raadhuis
Raadhuisstraat 17
9967 RA Eenrum
www.galeriehetraadhuis.nl
openingstijden: vrijdag t/m zondag 
van 13.00 - 17.00 uur.
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© MEI 2015   ST I C H T I N G  O U D E  G R O N I N G E R  K E R K E N

U I T G A V E    Stichting Oude Groninger Kerken
T E K S T    Margreet Bakker, kunsthistorica
R E D A C T I E    Stichting Oude Groninger Kerken, Margreet Bakker  
V O R M G E V I N G    FLaM grafisch ontwerp, Pieter Malfliet
F O T O G R A F I E    Pieter Malfliet, Stichting Oude Groninger Kerken

Deze route werd met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Stichting Oude Groninger Kerken is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg  
van onjuistheden of onvolledigheden  
in de aangeboden informatie. 

S C H I L D E R I J  V O O R Z I J D E    
Antje Sonnenschein
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K E R K E N  V A N  H E T  H O G E L A N D 

Vraag Rik Zaal (reisgidsschrijver) naar de vijf plekken die 
elke Nederlander moet hebben gezien en hij zet de middel-
eeuwse kerkjes op het platteland van Groningen op één.  
Dus daar gaan we naartoe.  (bron Volkskrant Magazine 29 maart 2014)  
Stap op de fiets (of in de auto) en ontdek het zelf! 
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