Infobestand Pelgrimsroute Loppersum Stedum.

Zeerijp
Westeremden
Eenum

Stedum

Hoogtekaart; blauw is laaggelegen en rood is hooggelegen.

Landschap.
De wandeling loopt o.a. door het voormalige bedding van de rivier de Fivel. We wandelen dus door
een deel van Fivelingo. Fivelingo is een oud zeekleigebied in Noordoost-Groningen, genoemd naar de
verdwenen veenrivier de Fivel. Deze rivier ontsprong in het uitgestrekte veengebied bij Slochteren en
stroomde via Wittewierum en Ten Post naar Westeremden, waar hij uitmondde in een breed estuarium:
de Fivelboezem.
De kern van het gebied bestaat uit een authentiek wierdenlandschap met kronkelende wegen en
waterlopen (maren), zomend aan een laatmiddeleeuws poldergebied dat is ontstaan door bedijking van
de Fivelboezem. Het is overwegend een akkerbouwgebied met grote, statige boerderijen en vruchtbare
zavelgronden. Een lager gelegen klei-op-veen-ontginningsgebied met grasland en verspreide
bebouwing vormt de overgang naar Duurswold. De oostelijke hoek bestaat uit een stedelijk-industriële
zone rond Delfzijl en Appingedam. Het hele gebied is archeologisch zeer waardevol vanwege een
groot aantal beschermde wierden, klooster- en borgterreinen.
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Vroegste bewoning
Vondsten van rondtrekkende jagers en verzamelaars kennen we alleen uit het achterliggende
zandgebied. Eventuele bewoningssporen worden bedekt door dikke lagen sediment. De eerste
permanente bewoners vestigden zich op de hoogste plekken in het landschap. Dit waren landbouwers
die behoorden tot de Trechterbekercultuur (3400-2800 v.Chr.). Op de uitlopers van een keileemrug bij
Heveskesklooster werden in 1982 twee stenen grafkamers (een hunebed en een steenkist) gevonden,
verborgen onder enkele meters veen en klei. Toen de zeespiegel verder steeg, raakte het gebied
overwoekerd door het veen; omstreeks 2200 v.Chr. trokken de laatste bewoners weg. Het hunebed is
nu te zien in het Muzeeaquarium te Delfzijl; de steenkist bevindt zich in het Hunebeddencentrum te
Borger.
Pas toen de kwelders vanaf de zesde eeuw v.Chr. hoger opgeslibd raakten, konden zich hier weer
mensen vestigen. De eerste bewoning was seizoensgebonden. Boeren uit de Drentse zandgebieden
trokken ‘s zomers naar de kust om hun vee te laten grazen. Nieuwkomers uit het Duitse kustgebied
brachten vermoedelijk als eerste de hoogste kwelderwallen in cultuur. Hun voorbeeld werd al snel
opgevolgd. De woonplaatsen werden geleidelijk opgehoogd met mest, graszoden en afval; de
afzonderlijke huispodia groeiden op den duur aaneen. Zo ontstonden de wierden of terpen. De oudste
daarvan dateren uit de vierde eeuw v.Chr. Sommige nederzettingen werden weer verlaten toen de
zeespiegel steeg, andere werden stap.sgewijs verder verhoogd, dikwijls tot drie à vier meter boven het
maaiveld. De oudste vondsten stammen uit de wierden van Eenum, Eenumerhoogte en Farmsum.
Omstreeks de vierde eeuw na Chr. verslechterde de situatie door oorlogen en stormvloeden. De zee
werd actiever, het achterland moerassiger en veel nederzettingen werden verlaten. Twee eeuwen later
groeide de bevolking weer en er werden nieuwe dorpen gesticht op de jongere kwelderwallen. De
vorm van de nederzetting was vermoedelijk mede afhankelijk van de gesteldheid van het terrein en de
beschikbare ruimte. Verschillende nederzettingsvormen ontstonden naast elkaar: ronde wierdedorpen
met een radiale verkaveling op de oudere kwelderwallen en getijdenvlakten, elders rechthoekige
dorpen met een regelmatige blokverkaveling, zoals Bierum, Loppersum en Stedum. Deze
dorpsgebieden werden van elkaar gescheiden door bochtige kreken en getijdenstromen. Op de oevers
werden langgerekte handelsnederzettingen gesticht, die kennelijk een centrumfunctie hadden, zoals
Loppersum, Stedum, Holwierde-Katmis en Farmsum. Vrijwel alle dorpen lagen aan het water, zodat
men gemakkelijk de zee kon bereiken. Een aantal van deze oude waterlopen of maren is nog
voorhanden. De zuidelijkste wierdedorpen zijn Woltersum en Wittewierum in het stroomdal van de
Fivel.
Eenum.
Eenum is gebouwd op en rond een wierde. Onderzoek heeft aangetoond dat de wierde van Eenum, die
gedeeltelijk is afgegraven, al in 500 v.Chr. bewoond werd. Bij de afgravingen werden Romeinse
voorwerpen gevonden uit de derde of de vierde eeuw, waaronder een ivoren mesheft met een
borstbeeld van waarschijnlijk een Romeinse keizer uit deze periode.
Eenum wordt als Enon in 1040 genoemd, wanneer koning Hendrik III de goederen van een zekere
Uffo en zijn broers, gelegen te Eenum en het nabijgelegen Leermens, schenkt aan Bernold, bisschop
van Utrecht. Op de wierde staat een kerkje uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw. De meeste
Groninger kerken behoren tot de romanogotiek, maar de romaanse kerk van Eenum is een van de
uitzonderingen. Het kerkje, vermoedelijk het oudste nog bestaande bakstenen kerkgebouw in de
provincie Groningen, is tegenwoordig één van de trouwlocaties van de gemeente Loppersum. Het
kerkorgel is in 1703 gebouwd door Arp Schnitger. Naast de kerk ligt Kösters toen, een voor het
publiek deels toegankelijke siertuin.
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Enumer kerk.
Een van de oudste bakstenen kerken op de hoogste wierde in de Ommelanden: het kerkje werd in de
late 12e eeuw gebouwd. Romaans qua origine maar deels geamputeerd in de 19e eeuw: de halfronde
apsis werd door een vlakke muur vervangen. Binnen is er een preekstoel uit 1654. In de 16e eeuw
werden de originele vensters vervangen door grotere spitsboogvensters. De toren verscheen pas in
1710. De toren staat uit het lood door afgraving van de wierde, maar wordt mede overeind gehouden
door aan de kerk gekoppelde balken.
Er is veel veranderd aan de kerk. In de 15e eeuw kwam er een ingang in de zuidmuur. Hier en daar
duiden naden op oude venstertjes en we zien resten van een spaarveld. De huidige ramen zijn
waarschijnlijk in de 16e eeuw ingebroken. De bakstenen montanten, waarvan resten zijn aangetroffen,
zijn door houten sponningen vervangen, waarschijnlijk in de 18e eeuw. Ongeveer in het midden van
de zuidgevel duidt een boog op een romaanse ingang. De oostgevel werd in 1845 gebouwd na de
afbraak van de apsis. Het dak kreeg een wolfseinde, maar bij de restauratie in 1977 werd een rechte
top aangebracht. In de noordgevel is een oud venster zichtbaar. Het metselwerk van het spaarveld is
nog betrekkelijk gaaf, de wand daaronder minder. In de 15e eeuw is de ingang dichtgezet en zijn de
huidige vensters, naar alle waarschijnlijkheid, aangebracht. De westgevel is sterk vernieuwd. Een
restant spaarveld is nog zichtbaar.
Blijkens het jaartal in de windvaan is de toren van 1710. In de noordmuur zit de ingang binnen een
spitsboog, van het jaartal op de sterk verweerde steen erboven is alleen '17' nog te onderscheiden. De
luidklok is van 1410. Het meubilair staat nog net zo als vóór de restauratie. Wel werden de kleuren
gewijzigd: preekstoel en orgel verloren hun verflaag, terwijl de banken een nieuwe roodbruine kleur
kregen. Na de sloop van de apsis werd de kansel uit 1654 tegen de nieuwe oostwand geplaatst. De
panelen hebben sierlijke klauwstukken. Het achterschot is van later tijd, mogelijk uit 1845, toen een
nieuwe trap werd gemaakt. Dezelfde balusters vinden we in de even oude halfronde doopafscheiding.
De kerkenraadbanken bevatten elementen uit de eerste helft van de 17e eeuw. De bank aan de
noordzijde met offerblok heeft een mooi gesneden lijst met wapens. De schotten met opzetstuk tegen
de oostwand, voor 1845 tot koorafscheiding dienend, en de beide fraai gesneden palen met forse
knoppen onder het orgel vallen in dezelfde periode. De overige banken komen deels de 17e eeuw,
deels uit de 19e . Onder de pleisterlagen zijn schilderingen uit het eind van de 16e eeuw tevoorschijn
gekomen. Bovenlangs de muren loopt een rode bies, langs de westhoeken is een band van rood en
grijs getrokken. Rond de vensters aan de zuidzijde zijn ‘natuursteenblokken’ geschilderd. Verder vindt
men op deze wand een geschilderde zuil, een tekst in een cartouche, een geschilderd rond venster en
een wijdingskruis uit een vroegere periode.

Eenumerhoogte.
Even buiten het dorp, aan de weg naar Leermens ligt de Eenumerhoogte (vroeger ook Eest(r)um of
Oostrum), vaak genoemd als de hoogste wierde in Groningen (5,4 meter). De wierden van onder meer
Godlinze, Eenum en Leermens zijn echter hoger. Deze wierde speelt een rol bij de rechtstoel van het
Eesterrecht. Op de wierde stond lange tijd een boerderij, die eind 20e eeuw wegens bouwvalligheid
werd gesloopt en vervangen door een villa. Vanaf deze hoogte keek men vroeger het estuarium van de
Fivel in zeg maar de zeearm van de Fivel.
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Zeerijp.
Zeerijp wordt voor het eerst vermeld als 'Ripon' in een goederenlijst van het klooster Werden van rond
1050. Jacob van Deventer gebruikt op zijn kaart van 1559 de verkorte vorm 'Ryp' ('Rijp'), die in het
Gronings ook vaak wordt gebruikt. De betekenis van de naam is niet geheel duidelijk. De naam werd
in het verleden wel gelijk gesteld aan 'zeeoever', maar wordt tegenwoordig meestal vertaald als
'zeereep' (rijp = reep); een strook zand bij de zee, in dit geval de Fivelboezem. Tegenwoordig zou het
gelijkgesteld kunnen worden aan zandbank.
Zeerijp ligt op de plek van de oude dijk die ooit werd aangelegd in de Fivelboezem. Het dorp vormde
in de middeleeuwen onderdeel van het Westerambt, een onderkwartier van Fivelgo. Tijdens de
Republiek vormde het onderdeel van het onderkwartier Oosterdeel van Fivelingo. Gerechtelijk
behoorde Zeerijp tot de rechtstoel 't Zandster Eesterrecht. De zetel daarvan bevond zich soms ook in
Zeerijp in het Regthuys (later herberg, Borgweg 12). Ook was er een drosternij in het dorp. Langs de
Woldweg ten zuiden van het dorp zijn skeletten van mensen gevonden die mogelijk door een der
rechtstoelen terechtgesteld zijn. Waterstaatkundig vormde het kerspel Zeerijp de 'Zeerijpster eed' die
onderdeel vormde van de derde schepperij (Loppersum) van het Dorpster zijlvest.
Zeerijp is
mogelijk
ontstaan door
pioniers die zich
mogelijk in de
10e eeuw vanuit
Eenum vestigden
op twee
langgerekte
wierden enkele
honderden
meters ten
zuiden van het
huidige dorp.
Ergens na het
jaar 1000 werd
een dijk
aangelegd over
de
kwelderruggen
en oeverwallen
van de
Fivelboezem,
vanaf Uithuizen
via Westeremden
naar Zeerijp en
verder via
Godlinze en
Spijk naar het
oosten. Deze dijk
liep in Zeedijk
langs de huidige
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Borgweg, de belangrijkste weg door het huidige dorp. Bij opgravingen bij de dorpskerk is onder de
aanbouw (het vroegere schooltje) een volledig intact gemetseld verlaat gevonden dat in de tweede
helft van de 12e eeuw in deze dijk moet zijn aangelegd. Nadat de Fivelboezem een flink stuk was
verland werd kort daarna, nog in de 12e eeuw, ongeveer een kilometer noordelijker parallel aan deze
dijk een nieuwe dijk aangelegd om de nieuwe kweldergronden, waarmee de eerste Fivelpolder
ontstond. Rondom de oude dijk ontstond daarop in de vroege 13e eeuw het huidige dorp, waarbij
vermoedelijk al rond 1200 een eerste kerk werd gebouwd, die mogelijk nog een oudere tufstenen
voorganger kan hebben gehad. In 1227 komt deze kerk voor in de kroniek van Bloemhof, toen priester
Herbrand van Zeerijp werd vermoord. Mogelijk kende het dorpje een haventje en een vuurtoren, maar
hiervoor is tot op heden geen enkel archeologisch bewijs geleverd. De Fivelgronden waren erg rijk,
waardoor het dorp al snel tot bloei kwam; het begin van een eeuwenlange geschiedenis als agrarische
nederzetting. In de eerste helft van de 14e eeuw verrees door toedoen van de monniken van het
klooster Feldwerd de grote kruiskerk van het dorp, de Jacobuskerk. Deze kerk vormt met de 15e
eeuwse toren nog altijd het baken van het dorp.
Kerk Zeerijp.
Waarschijnlijk stond in de 12e eeuw al een tufstenen kerkje of kapel op de plaats van de huidige, 14eeeuwse kruiskerk. Het is een imposant gebouw met karakteristieke kenmerken van de overgang van
romaanse bouwstijl naar gotiek: hoge gewelven, spitsbogige vensters, maar ook ronde ramen,
siermetselwerk en rondstaven rondom de vensters. Uniek is het interieur, alle wanden zijn van
baksteenimitatie voorzien, een dieprode kleur met witte voegen. Ook de spitsbogige gewelfvelden zijn
voorzien van deze baksteenimitatie, zij het in andere tinten.
Deze kruiskerk met hoge gewelven, en spitsboogvensters is in de eerste helft van de 14e eeuw
gebouwd door kloosterlingen van Feldwerd(bij Holwierde). Er is weinig veranderd aan deze, aan
Jacobus de Meerdere gewijde kerk. Het exterieur past duidelijk bij de vroege gotiek, terwijl de
overwelving eerder bij het laatromaans hoort. De kerk heeft vijf traveeën met een vijfzijdige
koorsluiting aan de oostkant. De portalen aan noord- en zuidzijde hebben ronde bogen en zijn ‘Moors’
gedecoreerd (een verwijzing naar de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela?). De topgevels van
het transept hebben laatromaans siermetselwerk in de klimmende spaarvelden. Begin 16e eeuw werd
een vrijstaande toren met twee geledingen gebouwd ten oosten van de kerk. De uit 1833 stammende
tentdak is de opvolger van respectievelijk een spits en een zadeldak. De toren telt twee luidklokken
van Geert van Wou sr. uit 1502. De grootste klok heeft als opschrift: ‘Wetet jonkfrouen, vrouwen ende
mannen, dat dese klock ther eer Sant Annen ende Sant Jacobs is gegoeten koemt gerne ter kercke
onverdroeten’. Het grote kerkhof rond de kerk is deels met een gracht omgeven. De belangrijkste
wijzigingen vonden plaats tegen het eind van de 16e eeuw: doksaal en zijaltaren werden gesloopt.
Tegen de westmuur zit een detonerende aanbouw uit de 17e eeuw, vroeger een schooltje en
tegenwoordig consistoriekamer. Schip en koor worden gedekt door meloenvormige koepelgewelven
met acht ribben die samenkomen in een sluitring. De dwarsarmen van het transept hebben
kruisribgewelven. In de zuidwesthoek van de viering is een nauwe wenteltrap in de muur aangebracht,
die leidt tot boven het gewelf. De muren aan de binnenkant zijn rood geverfd met witte schijnvoegen
(tussen 1250 -1350 gebruikelijk bij kerken binnen het bisdom Münster). Dit oorspronkelijke
kleurenschema is bij de restauratie in de jaren 1962-‘66 weer hersteld. De gewelven boven het schip
zijn voorzien van baksteenimitatie variërend in vorm en kleur. De sluiting in het vieringgewelf heeft
een rozet opgebouwd uit rondstaven. Het koor dat enkele treden hoger ligt dan het schip heeft een
aantal witgepleisterde nissen. De meest zuidelijke is de oorspronkelijke piscina. Deze werd bij de
bouw rond 1350 voltooid en is daarmee de oudst te traceren piscina van Groningen. Onder het koor
bevonden zich vroeger ten minste drie grafkelders uit de 17e en 18e eeuw. Bij de restauratie van 1962‘66 zijn resten van een doksaal teruggevonden, en in de oostmuren van het transept de resten van twee
zijaltaren. Ook werden de fundamenten teruggevonden van een rond 1200 gebouwde bakstenen
zaalkerk van 20 bij 7,5 meter. Het meubilair kent naast de banken uit 1640 tegen de zuidmuur van het
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transept een fraaie eikenhouten kansel uit 1646. De hoeken van de kuip zijn versierd met allegorische
vrouwenfiguren, voorstellende zes van de zeven christelijke deugden: Geloof, Hoop, Liefde,
Rechtvaardigheid, Voorzichtigheid en Matigheid of Standvastigheid. De laatste twee zijn niet te
onderscheiden omdat het bijbehorende attribuut onherkenbaar is door slijtage van het kanseldeurtje.
Waarschijnlijk is het Standvastigheid, bij rijk bewerkte kansels wil de ‘Matigheid’ nog wel eens
sneuvelen (zie ook de kansel te Midwolde). Het orgel hangt prominent aan de westmuur. De
Groninger orgelbouwer Theodorus Faber bouwde het orgel tussen 1646 en 1651. Dit is niet het eerste
orgel van de Jacobuskerk. Het eerste orgel van circa 1480 stond op het doksaal. Toen het doksaal
werd afgebroken verdween dit orgel. Om het Faber-orgel voldoende steun te geven werd het raam in
de westgevel dichtgemetseld. Het orgel werd verschillende malen gerestaureerd of gerepareerd. De
twee vergulde sterren op het orgelfront gaan draaien als een bepaald register (‘omlopende sterren’ of
‘cymbelster) wordt ingeschakeld. De kerk bezit 11 rouwbordenpatronen. Orgel, preekstoel, piscina's
en rouwborden maken het bijzondere interieur compleet.
Rondom
Het vijfzijdig gesloten koor heeft hoogoprijzende gotische spitsboogvensters voorzien van rondstaven.
De flankerende siernissen, zo gebruikelijk in de romano-gotiek, ontbreken hier. Ook is er geen
indeling meer van de gevels in een boven- en een benedenzone. Zowel het schip als het koor zijn
versterkt door driemaal versneden steunberen. De dwarsarmen hebben lisenen.
De romano-gotiek van deze kruiskerk blijkt aan de buitenzijde vooral uit de rondstaven rondom de
vensters en uit de rijkelijk versierde topgevels van de dwarspanden met siermetselwerk en
kraalprofielen. De portalen aan zuid- en noordzijde zijn rondbogig.
Onder: De topgevel van het zuiderdwarspand is versierd met zeven door smalle lisenen gescheiden en
steeds door twee klimmende rondboogjes gedekte nisvelden. De velden zijn voorzien van gevarieerde
metselwerkpatronen. Het middelste nisveld is gedeeld door een zich splitsende middenstijl. Volgens
De Olde en Meindersma gaat het bij deze kerk om 'de laatste manifestaties van middeleeuws
siermetselwerk in Groningerland'. De daarna gebouwde stijlzuivere gotische kerken in de provincie
Groningen, zoals bijvoorbeeld de kerken van Middelstum, Onstwedde, Bellingwolde en Pieterburen,
hebben dergelijke gevelversieringen in de vorm van metselwerkpatronen niet meer.
Noorderdwarspand.
De kopgevels van het dwarspand zijn voorzien van spitsboogvensters met rijke rondstaafprofilering en
sierlijke topgevels. De topgevel van het noorderdwarspand heeft drie langgerekte spitsbogige
nisvelden met ter weerszijden twee lagere, klimmende spitsboognissen. Alle velden zijn omkraald en
voorzien van gevarieerde siermetselwerkpatronen, zo typerend voor de romanogotiek. Daarboven in
de top zijn nog een muizentand en een driehoekig veld met ruitvlechtingen zichtbaar.
Zoals op de vorige pagina reeds opgemerkt gaat volgens De Olde en Meindersma het bij de kerk van
Zeerijp om 'de laatste manifestaties van middeleeuws siermetselwerk in Groningerland'. Berghuis en
Steensma noemen het afscheid van de romano-gotiek met de kerk van Zeerijp groots en zijn van
oordeel 'dat in gewelfbouw en detaillering de vormenrijkdom van de romanogotiek hier nog eenmaal
in zijn volle glorie te voorschijn komt.
De westgevels van het dwarspand hebben ronde vensters, terwijl de oostgevels van spitsboogvensters
zijn voorzien. Deze zijn later ingebroken omwille van de gewenste lichtinval op zij-altaren die ter
plaatse stonden. Hoewel de spitsboogvormen aan deze kerk overheersen, zijn de portalen rondbogig.
Die aan de zuidzijde zijn niet gedecoreerd. Beide portalen aan de noordzijde daarentegen zijn voorzien
van fraaie decoraties in de vorm van arabesken, die bestaan uit gestileerde plantenmotieven, en in de
vorm van gevarieerde blokpatronen.
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Volgens Van Neck1 onderstrepen deze Moorse motieven de verbondenheid van de Jacobuskerk te
Zeerijp met het in Spanje gelegen Santiago de Compostela, dat sinds de 10e eeuw bedevaartplaats is
van de H. Jacobus. Zulke Moorse motieven komen volgens deze auteur door heel Europa op veel
kerken en kapellen voor, die langs de verschillende pelgrimsroutes richting Santiago de Compostela
liggen.
Beide portalen zijn rondbogig en aan deze zijde van de kerk van decoraties voorzien. Het portaal in het
dwarspand dient thans als hoofdingang, dat in de westelijke travee is dichtgezet. De aanbouw aan de
westzijde dateert uit het eind van de 16e eeuw. Deze ruimte van vier bij vier meter diende als
schoollokaal. In 1867 kreeg het dorp Zeerijp een apart schoolgebouw. Vanaf die tijd wordt de
'kerkschool' gebruikt als consistoriekamer.
Toren.
De vrijstaande gotische klokkentoren stamt uit het begin van de 15e eeuw.1 Het afgeknotte tentdak
met daar bovenop een koepeltje dateert uit 1834. Het diende als vervanging van een zeer hoge eiken
naaldspits gedekt met leien.Een waterlijst verdeelt de toren in twee geledingen. Het benedenste deel
heeft een spitsbogige doorgang die deel uitmaakt van een grotere, zeer hoge spitsboognis met twee
spitsboogvensters. Het bovenste deel heeft aan de noordwest en zuidoostzijde drie spitsbogige
galmgaten. Beide ander gevels hebben er elk twee. Op de toren staat in een gedenksteen het opschrift:
anno 1608 doe de / ed. ernt writzer ten / holten hoevelinck / lucas wiede marius pas / toer amptzo
ewes und / rewinck bartolomeus / kerckvogd in zeeryp is / dese toren nies gerepare en daaronder:
dorch evert nitring.
In de onderdoorgang staat een trap die mogelijk uit oogpunt van weerbaarheid ook kon worden
weggehaald.
Interieur.
Het interieur van de kerk maakt een bijzondere indruk op de bezoeker. De sfeer is heel bijzonder door
de kleurstelling, de hoge gewelven en de ruimtewerking die ervan uitgaat. Alle wanden zijn rood
geschilderd en voorzien van witte schijnvoegen. Deze kleurstelling is authentiek. Ze was ten tijde van
de romanogotiek gebruikelijk. Het koor wordt overdekt door romanogotische, meloenvormige
koepelgewelven met acht ribben die uitkomen in een sluitring. De gewelfvelden van het koor zijn wit
uitgevoerd. Elk der vijf zijden van de koorsluiting heeft een hoogoprijzend gotisch spitsboogvensters.
De gevels onder de vensters zijn voorzien van een aantal wit gepleisterde nissen. De schipgewelven
hebben eveneens romanogotische koepelgewelven. Deze zijn voorzien van baksteenimitatie in
gevarieerde patronen en kleuren. De zijwanden, die rood geschilderd zijn met witte voegen, worden
geleed door wit gepleisterde spaarnissen telkens gesloten door twee rondbogen. Rondom in het koor
hangen rouwborden. De kansel staat bij de noordwestelijke vieringpijler.
Koor.
Links: In deze nis zijn afgebroken stenen zichtbaar. Ze vormen vermoedelijk de aanzet tot een
uitgebouwd sacramentshuis dat een stuk uit de muur stak. De kleine, rechthoekige nis rechts ernaast
bood mogelijk plaats voor een devotielicht.
Een piscina, een nis met wasbekken en afvoer meestal door de muur naar buiten, werd gebruikt voor
liturgische handwassingen en om het water waarmee de priester handen en vaatwerk had gereinigd te
laten wegvloeien. Achtergebleven restanten van de geconsacreerde hostie kwamen dan toch op
gewijde aarde, het kerkhof, terecht. "Zo stroomt Gods water over Gods akker en kregen ook de doden
deel aan het sacrament". Bij een dubbele piscina vonden de liturgische handwassing en het afspoelen
van het vaatwerk gescheiden plaats.
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Kansel.
De eikenhouten kansel met klankbord dateert, blijkens het opschrift op de kuip, uit 1646. Ze werd
gemaakt door Johan Elderkamp. Oorspronkelijk stond de kansel tegen de pijler in de zuidwesthoek
van de viering, daarna midden voor de toenmalige koorafscheiding, om na de laatste restauratie op de
huidige plaats bij de noordwestelijke vieringpijler te belanden. De zeskantige kuip bevat allegorische
vrouwenfiguren die de drie christelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde symboliseren en drie van de
vier kardinale deugden, te weten: Rechtvaardigheid, Voorzichtigheid, Matigheid en Standvastigheid.
Klankbord met in de cartouche het volgende opschrift: ao 1646 als de e. maurits ripperda de e.e.
nicolaus van borck curatoren en meede collatore deser kerke en de e.w. gerhard averesch pastoor is
deze predigstoel gemaakt.Het wapenschild van Maurits Ripperda en rechts daarnaast dat van Nicolaas
van Borck. Op de zes hoeken van de kuip staan allegorische vrouwenfiguren. De barokke boogpanelen
daartussen tonen naar elkaar toegewende vrouwelijke halffiguren. Ze vertonen overeenkomst met die
op de kansel te Eenum. De allegorische vrouwenfiguren op de kuip symboliseren de drie christelijke
deugden: Geloof, Hoop en Liefde en drie van de vier kardinale deugden, te weten: Rechtvaardigheid,
Voorzichtigheid, Matigheid of Standvastigheid. Doordat het attribuut op de kanseldeur door slijtage
niet meer duidelijk is, valt niet goed meer vast te stellen welke van de laatste twee is afgebeeld.
Geloof, gesymboliseerd door een vrouw die een kruis draagt. Hoop met als symbool het anker,
Liefde gesymboliseerd door een moeder met kind en Rechtvaardigheid met als attribuut een
weegschaal. Voorzichtigheid met als symbool een nachtvogel is niet afgebeeld, wegens de
fotografisch moeilijk bereikbare hoek waarin deze is geplaatst.
Orgel.
Het orgel van Zeerijp vermeldt op het memorieschild in het front van het orgel als orgelbouwer T.
Faber en het jaartal 1651. Het interieur van de kerk onderging in die tijd een grootscheepse
vernieuwing, zoals een nieuwe kansel (1646) en een nieuw orgel. Het snijwerk van de orgelkas is van
de hand van Johan Elderkamp. Het memorieschild vermeldt naast de namen van de bouwer ook die
van de collatoren Maurits Ripperda en Nicolaas van Borck. Hun familiewapens prijken ter weerszijden
van het schild op het orgelfront. Het orgel onderging in de loop der tijd verschillende veranderingen ,
o.a. in 1834 door H.E. Freytag en in 1882 door J. Doornbos. Na een eerdere restauratie in 1964-1965
door de firma Fama & Raadgever werd in de jaren 1977-1979 het orgel gereconstrueerd door S.F.
Blank en B. Edskes op basis van oude gegevens. Deze reconstructie kwam in feite neer op
nieuwbouw. Detail orgelfront met memorieschild. Links en rechts daarvan de wapenschilden van
Maurits Ripperda en Nicolaas van Borck . Daarboven twee sterren die kunnen ronddraaien.
Rouwborden.
In de 16e tot en met de 18e eeuw maakte men bij het overlijden van borgheren of borgvrouwen een
rouwbord met alle bijzonderheden over de afstamming in de vorm van familiewapens en kwartieren.
Gedurende de rouwperiode werd deze boven de hoofdingang van de borg opgehangen. Na afloop van
de rouwperiode hing men het rouwbord in de kerk aan de wand van het koor ter nagedachtenis aan de
overledene. In de 18e eeuw ontstond de gewoonte na het overlijden een apart rouwbord in fraaiere
uitvoering in de kerk op te hangen. Daarnaast bleef het eenvoudiger bord boven de borgingang in
zwang.
Veel van deze rouwborden, ook wel rouwkassen genoemd, werden in de Franse tijd (1795-1814) uit de
kerken verwijderd. Trouwens heraldieke emblemen op kansels en herenbanken moesten toen ook hier
en daar wijken, vanwege het gelijkheidsbeginsel. Na de Franse periode werden de rouwborden
voorzover nog aanwezig weer teruggebracht. Vele waren vernietigd, andere waren gedemonteerd of
beschadigd en moesten eerst hersteld worden voor ze weer op hun plaats konden worden
teruggebracht. Ook werden sommige verwisseld. Zo keerden van slechts van drie van de vier borgen
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die bij Zeerijp behoorden de rouwborden terug in de kerk. Rouwborden van de borg Baukema hangen
momenteel in de kerk van Wittewierum. In de kerk van Zeerijp hangen thans elf rouwborden. Deze
zijn tijdens de laatste restauratie hersteld. Het was meteen de aanleiding tot een plan van herstel voor
alle in de Ommelanden nog aanwezige rouwborden.
Haven en Westeremdermaar.
De Westeremdermaar was vroeger van betekenis voor de ontsluiting van Westeremden. Transport
geschiedde voor een aanzienlijk deel via het water en de Westeremdermaar kende dan ook
scheepvaart. Zo heeft het dorpsschip van Westeremden, dat tot begin twintigste eeuw op marktdagen
een geregelde verbinding onderhield op de stad Groningen, gebruikgemaakt van de Westeremdermaar.
Anno 2014 is er wel pleziervaart mogelijk op de Westeremdermaar, mits het vaartuig geen hogere
kruiphoogte heeft dan 2,20 meter (vanwege de vaste bruggen in het traject) en in het sluisje bij gemaal
Loppersum past. Het fietspad dat van Stork tot aan Westeremden de maar volgt, wordt wel gebruikt
voor functionele en recreatieve fietsritten.
Westeremden.
Westeremden is ontstaan rond het begin van de jaartelling aan de toenmalige monding van de rivier de
Fivel in de Fivel-zeeboezem. Het is een radiaal wierdedorp dat oploopt tot 5,5 meter boven NAP en is
gelegen op een kwelderwal die van Usquert, Kantens en Middelstum via Huizinge en Westeremden
naar Zeerijp ('Zeerand') en Spijk loopt. Volgens de gemeentewebsite van Loppersum werden de
onbebouwde delen van de wierde aan west- en zuidzijde tussen 1903 en 1910 afgegraven voor de
verkoop van de vruchtbare wierdegrond. Bij archeologische opgravingen, waarbij professor Albert van
Giffen was betrokken, zijn destijds twee runeninscripties gevonden. In 1917 werd een tekst gevonden
op een staafje van taxushout. In 1928 vond men een weefzwaardje met het korte opschrift voor
Adegisl en Gisehild. Ondanks de afgravingen is het wierdepatroon nog goed zichtbaar.
De plaats komt in de middeleeuwen eerst voor onder de namen Emedun (944), Amuthon (10e-12e
eeuw), en Emetha (of Emethe of Emutha; 13e eeuw). Mutha betekent: monding van de rivier. Later is
het voorvoegsel 'wester' toegevoegd om de plaats te onderscheiden van het Oost-Friese (Duitse)
Emden. Als zodanig komt de plaats voor het eerst voor in 1379. Onder de naam Embden komt de
plaats echter nog voor tot de 17e eeuw.
Tot ongeveer 1000 had het dorp een haven, maar waarschijnlijk midden 10e eeuw slibde de Fivel
dicht. Onduidelijk is of dit werd veroorzaakt door het graven van de Delf. Nadat het omliggende
gebied in 1192 was bedijkt werd de haven uiteindelijk in 1219 gedempt. Na het dempen van de haven
werd de Westeremdermaar gegraven. Een klein haventje bevindt zich nog aan de Molenweg. Het dorp
breidde zich in de loop der eeuwen vooral uit langs de noordzijde van de dorpsweg. De
wierdeafgravingen zorgden ervoor dat deze uitbreiding aan noordzijde zich doorzette.
Weem en Expositieruimte Henk Helmantel.
Een weem is een pastorie met een boerderij omdat de pastoor ook deels zelf voor zin inkomsten moest
zorgen. De weem naast de Adreaskerk is een reproductie uitgevoerd door de bekendste figuratieve
schilder van Nederland nl. Henk Helmantel. Vooral bekend van stillevens en kerkinterieurs. De
expositieruimte in de Weem is te bezoeken tijdens de bezoekuren.
Adreaskerk.
De huidige kerk is het overblijfsel van een oorspronkelijk laatromaanse kruiskerk. Sporen van de
zuidelijke dwarsarm zijn nog te vinden in de buitengevel. In de noordwand zijn dichtgemetselde lijsten
van romaanse vensters. Het interieur bezit fraaie muur en gewelfschilderingen uit de 13e en 15e eeuw:
de zondeval, Johannes de Doper en de H. Laurentius.
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Na de dood van Emo, de eerste abt van het premonstratenzer klooster Bloemhof te Wittewierum, in
1237, neemt zijn biograaf, Menko, de kroniek over. Deze kroniek geeft een vrij betrouwbaar beeld van
de gebeurtenissen uit die tijd en vermeld ook de naam van de kerk: ‘eccl. Sancti Andree in Emetha’.
Zo wordt ook vermeld dat de kerk van Westeremden in 1238 door brand werd geteisterd. Het schip
heeft de brand vermoedelijk overleefd, het is namelijk het oudste deel: de beide traveeën zijn nooit
overwelfd geweest. Al in 1250 werd begonnen met de herbouw van de kerk. De kerk werd vergroot tot
kruiskerk: er kwam een nieuwe, rechthoekige koortravee bij. De oorspronkelijke koortravee werd door
het toevoegen van een kort transept tot viering gepromoveerd. Viering en koortravee kregen
meloenvormige koepelgewelven, zo typerend voor het laatromaans. De kerk kreeg vermoedelijk in
dezelfde periode een forse, circa. 33 meter hoge westtoren. In 1259 werd de kerk gewijd: het gebouw
dat nu aan de rand van een stil wierdedorpje staat.
Al In het begin van de 16e eeuw verdwenen de dwarsarmen van het transept weer. Aan de zuidzijde
zijn nog restanten van de spitse scheiboog te herkennen. In de zuidmuur bevinden zich ter hoogte van
de vroegere dwarsarmen twee dichtgemetselde lage vensters (voor hagioscopen lijken ze aan de grote
kant). De kleine vensters in de zuidgevel waren in de gotische tijd (ca. 1525?) al vervangen door grote
spitsboogvensters. In de noordmuur zijn dichtgemetselde lijsten te zien van oorspronkelijke romaanse
vensters; de veel grover geprofileerde vensters in de noordgevel zijn midden 19e eeuw ingebroken. In
1808 werd de bouwvallige toren afgebroken en vervangen door een dakruiter; daarvoor moest de
huidige westmuur van de kerk worden vernieuwd. Ondanks deze veranderingen en diverse
beklampingen maakt het gebouw nog steeds een middeleeuwse indruk: onder andere door het deels
aanwezige rondboogfries aan de noord- en koorgevel.
Binnen is zijn viering en koor nog met koepelgewelven gedekt; het resterende deel heeft een vlak,
blauwgroen balkenplafond dat vermoedelijk in 1802 is aangebracht. Bij de restauratie zijn
verschillende aanwijzingen voor de vroegere toestand in het zicht gelaten: de kapitelen van de
gordelbogen van de afgebroken transepten in de viering en de restanten van een laag venster in de
zuidwand van het koor. In de noordwand van het koor bevindt zich een sacramentshuisje.
De gewelfschilderingen beslaan twee perioden. De oudste is geschilderd siermetselwerk van het
vieringgewelf, waarvan in alle acht gewelfvelden gedeelten in het zicht zijn gelaten. Ook de decoraties
met leliemotieven binnen de sluitring en het geschilderde siermetselwerk rondom deze ring horen tot
de periode van kort na de bouwtijd, de 13e eeuw. In de 15e eeuw werden de gewelven gepleisterd, en
op het vieringgewelf verschenen heiligen en hun attributen: Dorothea met de bloemenkrans en Barbara
met de toren aan de noordkant, Johannes de Doper met boek en lam en Laurentius met het rooster aan
de zuidkant. Aan de oostkant is een voorstelling van de zondeval, waarvan alleen Adam nog over is.
En aan de noordzijde van de viering is het Laatste Oordeel uitgebeeld: geopende graven, waaruit de
mensen opstaan uit de dood. Helaas bracht het inbreken van het venster grote schade toe. Het
eenvoudige maar waardevolle meubilair vormt een harmonische eenheid. De preekstoel, het koorhek
en de kerkvoogdijbank dateren uit het midden van de 17e eeuw. Het orgel werd in 1874 door Petrus
van Oeckelen gebouwd. Het is een van de weinige orgels in neogotische stijl van zijn hand, en heeft
een manuaal met aangehangen pedaal. Het orgel is in 1989 gerestaureerd door Mense Ruiter. In 2008
zijn enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Moord in de kerk.
Schieringers en Vetkopers
Het drama van de doodslag van Hayo Wibbens in 1398 in het Groningse Westeremden was politiek
gemotiveerd. Het was een uitvloeisel van de strijd om macht en invloed tussen de Schieringers en de
Vetkopers. Opvallend is dat de kern van deze twist oorspronkelijk gelegen is in een confrontatie tussen
twee kloosterordes, de cisterciënzers en de norbertijnen. De benaming ‘Schieringers’ komt van
‘schiere monniken’, de bijnaam van de cisterciënzers die een grijze (‘schiere’) pij droegen. ‘Vetkopers’
refereert eraan dat de norbertijnen vee hielden voor het vlees, zij deden aan ‘vetweiden’. Op de
achtergrond speelden de graven van Holland en Oost-Friesland mee.
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Nadat de Schieringer Eppo van Nittersum uit Stedum met zijn manschappen, de Vetkoper Hayo
Wibbens uit Westeremden eerst uit de kerk de nabij gelegen pastorieboerderij - de ‘weem' - in had
gejaagd, stak hij deze vervolgens in brand om hem uit te roken. Dat lukte, "alsoo liep Hajo Wibena
wederom in de kercke alwaer hij dan voor het hooge altaer is gegreepen ende doodt geslagen",
berichten de oude kronieken.
Dat er ook gewelfschildering van Laurentius en Johannes de Doper in de kerk zijn aangebracht mag
toeveal zijn maar ook zij zijn om hun geloof vermoord. Johannes de Doper door Romeinse Koning in
Israel.
Laurentius van Rome leefde in de 3e eeuw, tijdens de christenvervolgingen. Hij werd ca. 225 geboren
in Spanje en oefende in Rome het ambt van diaken uit. Laurentius had naast de kerkelijk
administratieve taken ook het beheer over de giften die binnenkwamen voor de behoeftigen.
Een jaar voor Laurentius' dood ontnam keizer Valerianus I de christenen niet alleen het recht van
vergadering, maar sloot hun godshuizen en verbood ze de eigen begraafplaatsen te gebruiken.
Laurentius werd gevangengenomen, maar niet meteen ter dood gebracht. Keizer Valerianus eiste van
hem dat hij eerst alle rijkdommen van de Kerk in zijn beheer, gouden en zilveren vaten en heilige
boeken, aan hem overhandigde. De keizer had namelijk geld nodig om het rijk te verdedigen tegen
aanvallen van o.a. de Germanen. Toen Laurentius verlof vroeg om het gevraagde op te halen,
besteedde hij zijn tijd door alles wat er was aan de armen uit te delen. Toen hij met lege handen, maar
met een grote groep arme mensen terugkeerde bij zijn rechters verklaarde hij, wijzende op de stoet van
mensen: "Zie daar de schatten van de Kerk." ( Wat een humor had die man!). Omdat ze hem niet
geloofden, werd hij gegeseld, vervolgens geroosterd, en daarna onthoofd. De relikwie van zijn hoofd
dat nog los bewaard wordt, wijst daarop. Op zijn graf liet keizer Constantijn in 330 een kerk bouwen;
die kennen wij nu als de ‘Basilica di San Lorenzo fuori le Mura'. Dit is een van de zeven hoofd- of
pelgrimskerken.
Sint-Laurentius is patroon van de stad en het bisdom Rotterdam en van bakkers. Als diaken belast met
de zorg voor de (heilige) boeken wordt Laurentius vereerd als patroon van de bibliothecarissen. Zijn
naamdag wordt gevierd op 10 augustus, zijn vermoedelijke sterfdag.
Hij wordt meestal afgebeeld als diaken, in albe (wit onderkleed) en dalmatiek (eigen gewaad van de
diaken), met het rooster als attribuut.
Andreaskerk komt van de Patroonheilige Andreas.
Andreas was afkomstig uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea, de
noordelijke provincie van Palestina. Rond het jaar dertig had hij zich aangesloten bij de leerlingen van
Johannes de Doper, die preekte aan de Jordaan in de zuidelijke provincie Judea ter hoogte van
Jeruzalem. Volgens de evangelist Johannes was Andreas de eerstgeroepen leerling van Jezus (Johannes
01,40). Hij was een broer van Simon Petrus. Beiden werden tezamen met Johannes en Jakobus, door
Jezus uit hun werk weggeroepen om vissers van mensen te worden. Zijn naam wordt genoemd bij de
de wonderbare broodvermenigvuldiging (Johannes 6,8) en wanneer Grieken proberen met Jezus in
contact te komen (Johannes 12,22).
Volgens de overlevering zou hij na Pinksteren het evangelie van Jezus hebben verkondigd in
Cappadocië, Pontus, Bithynië, Scythië (Zuid-Rusland), Griekenland en Thracië (= het huidige
Bulgarije). Volgens de Russen zou hij naar Armenië en Midden-Rusland getrokken zijn om de
Moskovieten voor Christus te winnen. Hij wordt dan ook vereerd als één van de patroonheiligen van
het Russische Rijk. Hij zou tenslotte te Patras of Patara in Griekenland gekruisigd zijn. Tot op de dag
van vandaag staat er een Andreaskerk, en is Andreas nationale patroon van Griekenland. Andreas zou
niet aan het kruis genageld zijn, maar vastgebonden; bovendien was het kruis opgesteld in de vorm
van een X. Zo'n kruis heet sindsdien dan ook een 'Andreas-kruis'. ( vgl spoorwegkruis)
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Viskenij.
Een viskenij is de Groningse benaming voor een visvijver, een bewaarplaats voor verse vis. Voor ij
moet "water" worden gelezen (vgl. het IJ bij Amsterdam). Een viskenij werd vaak aangelegd bij een
Weem als voedselvoorziening van de pastoor.

Gereformeerde kerk Amsterdamse School.
Deze aantrekkelijke kerk uit 1934 is gebouwd naar een ontwerp van Albert Wiersema, een architect
die vooral in de provincie Groningen werkzaam was. Het is een mooie, regionale stijlvariant van de
Amsterdamse School.
De kerk is een symmetrische zaalkerk met een aangebouwde consistorie. De kerk wordt aan de
voorzijde van de openbare weg gescheiden door een eenvoudig, laag bakstenen muurtje verhoogd met
rechthoekige bakstenen pijlers. Tussen de pijlers zitten ijzeren buizen. De ingang van de kerk is
toegankelijk via een gemetselde stoep van drie treden hoog en twee getrapte bakstenen pijlers met een
hek daartussen. De opvallende entree bevindt zich in een halfrond uitgebouwd portaal in de voorgevel
(westzijde) en bestaat uit twee halfronde houten deuren met ijzeren gehengen onder een rollaag met
een dikte van vier stenen, waarvan een halve steen inspringend. De deuren zijn eenvoudig gedecoreerd
met een klein ruitje gevat in geometrische motieven. Aan weerszijden van het portaal zit een
rechthoekige uitbouw met plat dak waarin twee liggende vensters; qua vorm een soort herhaling van
de getrapte bakstenen pijlers. Linker- en rechter uitbouw hebbende gevelstenen; in de rechter uitbouw
met de tekst ‘Het Woord des Heeren blijft in der Eeuwigheid 1 Petr. 1:25A'.
De kerk is opgetrokken in een gesinterde baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met zwarte
gotische pannen en aan drie zijden ver uitkragende houten goten. De façade wordt geleed door staande
vensters gescheiden door gemetselde uitkragende ‘montanten’. Zowel de noord- als zuidzijde zijn
versterkt met vier steunberen. De eerste en vierde steunbeer zijn respectievelijk onderdeel van de
façade en de achtergevel. De muurvlakken tussen de steunberen zijn voorzien van twee- en vierruitvensters. Boven de entree zien we vijf staande opklimmende vensters; een soort ‘vijflicht’. Op de
top staat een vierkante, met zink beklede, houten dakruiter met een naaldvormige spits; de vierkante
basis is 45o gedraaid ten opzichte vanhet grondplan van de kerk.
De aangebouwde consistorie aan de achterkant heeft de entree aan de noordkant. Onder een betonnen
luifel zit een houten deur met glas en geometrische motieven. Boven de luifel zit een zesruitbovenlicht. De kleurstelling van kerk en consistorie in primaire kleuren doet denken aan ‘De Stijl’:
rode deur, blauwe dakgoten en witte accenten.
Het interieur is op de achterste travee na ongewijzigd. De vele, hoge ramen zetten het interieur, en
zeker het deel bij de kansel, in een helder licht. Het patroon van de houten betimmering van het
paraboolvormige gewelf wordt herhaald in de strakke houten lambrisering onder de ramen. Bijzonder
in het interieur is het vurenhouten meubilair met geometrische motieven: de kerkbanken (een
rechthoekige bankenplan in drie rijen), de rechthoekige houten doopvont en de houten lessenaar. De
vlakke houten deuren hebben een klein ruitje geaccentueerd met (minimale) geometrische motieven.
Tegen de oostmuur is een grote en diepe nis met daarin de kansel van paneelwerk met aan weerszijden
een zes treden hoge trap. Nis en kansel worden geaccentueerd door een vooruitspringende betonnen
verdieping met daarop het orgel. Dit orgel komt uit het oude kerkgebouw (‘Jachin’) uit 1898; het werd
op 15 februari 1918 daar geplaatst door de firma Standaart uit Schiedam. Het werd in 1934
ongewijzigd overgeplaatst toen het oude kerkgebouw (‘Jachin’) werd vervangen door de nieuwe,
grotere kerk aan de overkant van de Kosterijweg (‘Boaz’).
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Stedum.
Het dorp ligt op een dubbele wierde. Het dorp had vroeger de functie van handelswierde, en dat is nog
steeds goed te zien aan de dichte bebouwing van de Hoofdstraat. Het dorp moet omstreeks 1100
gesticht zijn. Stedum is uit de geschiedenis bekend vanwege Adriaan Clant. De Stedumer was
afgevaardigde van de Ommelander Staten, en tekende voor de vrede van Münster in 1648. Het
praalgraf van deze meest bekende Stedumer is te zien in de kerk. Dit grafmonument werd indertijd
gebouwd door de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst.
Borg Nittersum.
Het geslacht Clant heeft ooit de borg Nittersum bewoond. Deze borg is helaas in 1818 afgebroken. Er
staat nog een maquette van de borg in de kerk en het borgterrein is nog duidelijk herkenbaar aanwezig.
De Bartholomeuskerk dateert van rond 1275. Het is een fraai voorbeeld van een Romanogotische
kruiskerk. Deze kerk wordt wel gezien als het hoogtepunt van de romanogotische bouwkunst in
Groningen. Ook het onderste gedeelte van de zadeldaktoren is in de 13e eeuw gebouwd. Toren en kerk
zijn rond 1300 met elkaar verbonden.
In het interieur vallen de gewelfschilderingen uit de 15e eeuw op. U kunt een apart bijlage
downloaden voor een uitgebreide beschrijving van deze gewelfschilderingen. Het houtwerk van de
orgelgalerij is een ontwerp van de Groninger stadsbouwmeester Allert Meijer (1680). Het
houtsnijwerk is van Jan de Rijk. Het duo Meijer/de Rijk heeft voor veel Groninger kerken het
kerkmeubilair ontworpen en gemaakt. De maker van het oorspronkelijke orgel is niet bekend. Wel
bekend is dat de orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz het orgel in 1735 heeft vernieuwd. Uiteindelijk
hebben Dirck en Gerhard Diederich Lohman het orgel in 1791 opnieuw geheel vernieuwd.
In het koor staat het marmeren praalgraf van Adriaan Clant van Stedum, borgheer van de borg
Nittersum en medeondertekenaar van het vredesverdrag van Münster in 1648. Het praalgraf is
ontworpen door de beeldhouwer Rombout Verhulst.In 1877-1878 werd de kerk gerestaureerd volgens
plannen van de architect P.J.H. Cuypers. In een latere restauratie in 1937-1939 zijn storende
toevoegingen uit de eerdere restauratie weer verwijderd.
Loppersum.
Loppersum ontstond op een wierde aan de Fivelboezem in de vroege middeleeuwen. Rondom het dorp
liggen nog 3 kleinere boerderijwierden. De aanduiding 'Loppesheim' wordt voor het eerst gebruikt in
945 in een lijst van goederen van de abdij van Fulda. De naam komt van de heer Loppes (of Luppes),
die er woonde (um = heim = huis).
De eerste kerk verrees waarschijnlijk reeds rond 800 op de wierde, de huidige dateert uit 1217. Bij
Loppersum bevond zich vroeger de borg Duirsum (Huis Den Ham; afgebroken rond 1727), waar de
beruchte Spaansgezinde Johan de Mepsche woonde in de 16e eeuw, die begraven moet zijn in de kerk
van Loppersum (zijn graf is tot op heden onvindbaar). De oorspronkelijke wierdenstructuur van het
dorp is grotendeels verloren gegaan. De vroegere handelsstraten Schipsloot en Lagestraat hebben
vrijwel geheel hun belang verloren in de plaatselijke economie. Het dorp heeft in de loop der tijd een
wat langwerpige vorm gekregen, gecentreerd rond de as van de centrale hoofdweg. Qua architectuur
stammen veel monumenten uit eind 19e, begin 20e eeuw. Er bevinden zich een aantal eind-19eeeuwse villa's aan de Stationslaan.
Petrus- en Pauluskerk Loppersum
De Nederlands Hervormde kerk met toren te Loppersum is op een ruim kerkhof gelegen. Deze forse
kerk geldt als de grootste dorpskerk van de provincie Groningen. Als dekanaatskerk vervulde ze een
belangrijke rol in de omgeving. Aanvankelijk werd ze aan Petrus, maar later ook aan Paulus gewijd.
De kerk heeft een ingewikkelde bouwgeschiedenis. Door de eeuwen heen is ze voortdurend verbouwd
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en uitgebreid. Het oudste fragment zal dateren uit de 11e eeuw en het jongste bouwdeel uit het tweede
kwart van de 16e eeuw. De kerk representeert dan ook een mengeling van bouwstijlen, die zich
uitstrekt van vroeg-romaanse tufsteenfragmenten tot laat-gotische bouwdelen.
Het grondplan is dat van een grote kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met aan de
noord- en de zuidzijde een zijkapel en aan de noordoostzijde een sacristie en tenslotte nog een
toegevoegde zijbeuk aan de de zuidzijde van het schip.
De forse westtoren met zadeldak is even breed als het schip. De toren dateert uit het laatste kwart van
de 14e eeuw. In de periode 1953-1959 vond de laatste grote restauratie van het kerkgebouw plaats.
De gedocumenteerde bouwgeschiedenis van de kerk begint bij de brand en verwoesting van de
romaanse tufstenen kerk in 1217. Spoedig daarna vond herbouw plaats, waarschijnlijk in de vorm van
een eenbeukige romaanse kerk met rechtgesloten koor, uitgevoerd in baksteen. In de noordgevel is
nog een deel van de oude tufstenen gevel van voor de brand zichtbaar. In de tweede helft van de 13e
eeuw kreeg de kerk nieuwe romano-gotische dwarsarmen met een rechte koorsluiting. In het laatste
kwart van de 14e eeuw verrees de forse westtoren met zadeldak. Op haar beurt werd de romanogotische koorsluiting eind 15e eeuw vervangen door het huidige laat-gotische koor met aansluitend
een noorder- en zuiderkapel en aan de noordoostzijde een sacristie. Nog was de kerk blijkbaar niet
groot genoeg, want in of vlak voor 1529 volgde de uitbreiding met de zuiderzijbeuk. Tenslotte werden
kort daarna, in het tweede kwart van de 16e eeuw, de schipmuren verhoogd om ze op gelijke hoogte
met de viering en het koor te brengen. Schip, viering en zijbeuk kregen toen netgewelven. De huidige
zuidzijde van de kerk toont aan de westzijde de gevels van de gotische zijbeuk met brede gotische
vensters en links een gotisch poortje. Ten oosten daarvan staat het van origine romano-gotische
zuiderdwarspand. Aan de oostkant daarvan bevindt zich de gotische gevel van zuiderzijkapel.
De zuiderzijbeuk, daterend uit of van vlak voor 1529, toont grote spitsboogvensters. De gevel is
versterkt door tweemaal versneden steunberen. Onder het meest westelijke, ingekorte venster bevindt
zich een laat-gotisch poortje met een rijk geprofileerde natuurstenen omlijsting. In de kop daarvan zijn
binnen cirkels schilden aangebracht met de letters W en T geflankeerd door een sleutel en een zwaard,
de symbolen van Petrus en Paulus, aan wie de kerk gewijd werd. De letters T en W zijn de initialen
van Tyado Wilrici, cureet te Loppersum en commissarius. Commissarius betekent hier
plaatsvervangend officiaal van de bisschop van Munster. Aan de oostzijde bevindt zich een steen met
het opschrift: AN DNI MDXXIX (Anno Domini 1529). Rond die tijd vond de uitbreiding van de kerk
met deze zijbeuk plaats. Aan de westzijde staat het zuiderdwarspand en ten oosten daarvan de
zuiderzijkapel of - koorkapel. Het dwarspand heeft van oorsprong een romano-gotische indeling met
een beneden- en een bovenzone.
De benedenzone heeft een segmentvormige ingangsnis, omgeven door dubbele rondstaven met
daarbinnen een eveneens segmentvormige ingang. Ter weerszijden daarvan bevindt zich een door twee
rondbogen op draagsteentjes overdekt spaarveld dat wordt afgesloten door een uitgekraagd
rondboogfries. De koppen van de rondbogen zijn voorzien van siermetselwerk.De bovenzone kreeg
ten tijde van de bouw van het gotische koor en de naastgelegen koorkapel een breed gotisch venster
verlevendigd met kantblokken en als indeling een dubbele montant met kruisende spruitstukken. Dit
venster wordt geflankeerd door rondbogige spaarvelden, waarbinnen twee flauw spitsbogige velden
rusten op drie kolonnetten.
De frontgevel van de gelijktijdig met het laat-gotische koor gebouwde zuiderkoorkapel toont geen
indeling in een beneden- en een bovenzone, maar heeft twee brede gotische vensters. De gevel is
verstevigd met tweemaal versneden steunberen. De topgevel van het romano-gotische dwarspand is
destijds vernieuwd en qua stijl aangepast bij die van de naastgelegen gotische koorkapel. Beide
topgevels zijn voorzien van drie spitsboogvelden waarvan, de middelste het hoogst is. Voorts zijn
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binnen de spaarvelden van het dwarspand twee en van de koorkapel drie kleine venstertjes
aangebracht.
Koor.
Het laat-gotische koor, de aan de oostzijde van het dwarsschip aansluitende zijkapellen en de sacristie
aan de noordoostzijde dateren uit dezelfde bouwtijd, eind 15e eeuw. De vijfzijdige koorsluiting is
voorzien van hoge spitsboogvensters. Het zuidoostelijke koorvenster wijkt daarvan af. Het venster is
breder en toont dezelfde indeling als die van zuiderzijkapel. Tegen de koorgevel zijn tweemaal
versneden steunberen aangebracht om de druk van de kruisribgewelven mee op te vangen.
Sacristie
De noordkant van de kerk toont aan dat ook daar door de eeuwen heen bijgebouwd en gewijzigd werd.
Mogelijk zegt dit steeds bijbouwen iets over hoe belangrijk de kerk was. In een dekanaatskerk werd
door de deken, als plaatsvervanger van de bisschop, een- à tweemaal per jaar rechtgesproken. Voor
deze grote 'seendgerichten' werden kerken vaak uitgebouwd. Aan de oostzijde ligt de driezijdig
gesloten sacristie met verdieping. Daarnaast westwaarts de uit dezelfde tijd daterende noorderzijkapel
en vervolgens het oudere, romano-gotische noorderdwarspand. Sacristie, noorderzijkapel en
noorderdwarspand zijn onder één dak gebracht. Tegen de gevel van de noorderkapel werd tijdens de
restauratie of daarna nog een dienstruimte gebouwd.
Noordgevel
De noordgevel van het noorderdwarspand heeft een romano-gotische indeling met een beneden- en
een bovenzone, waarvan de benedenzone naar verhouding het hoogst is. Deze indeling toont
overeenkomst met die van de kerken in Appingedam, Garmerwolde (zie inhoud onder Home) en
Stedum. De benedenzone heeft een korfbogige ingangsnis voorzien van een dubbel kraalprofiel dat de
eveneens korfbogige ingang omgeeft. Ter weerszijden daarvan bevindt zich een door twee rondbogen
op draagsteentjes overdekt spaarveld, dat wordt afgesloten door een uitgekraagd rondboogfries. De
koppen van de rondbogen zijn voorzien van siermetselwerk in staand en liggend keperverband (zie
onder). De bovenzone kent twee smalle, langwerpige rondboogvensters omgeven door rondstaven,
geflankeerd door door twee rondboogjes overdekte velden gedeeld door een kolonnet.
Noorderschipgevel.
De noorderschipgevel toont een restant van het oorspronkelijke romaanse tufstenen schip. Beneden het
meest oostelijke venster bevindt zich een rondbogig laag venster, omgeven door tufsteen die in een
punt omhoog loopt tegen het dwarspand.1 Voor de fatale brand in 1217 lag dit venster op de scheiding
van schip en koor en moest het waarschijnlijk licht werpen op een der zij-altaren die daar stond.
Westelijker treffen we een langwerpig rondboogvenster geflankeerd door rondboognissen met
siermetselwerk. Ter weerszijden daarvan op gelijke afstand bevindt zich een venster. Links een
langwerpig rondboogvenster; rechts is alleen de moet nog zichtbaar van wat eens een spitsboogvenster
was. Rechtsonder bevindt zich een gedichte, korfbogige ingangsnis. Daaromheen tekent zich de moet
van een spitsbogige nis af met in de kop een rondboognisje. Boven in de gevel is de 16e eeuwse
verhoging van de schipmuren zichtbaar.

Interieur.
Zoals reeds opgemerkt is het grondplan van de kerk dat van een kruiskerk met een vijfzijdig gesloten
koor met aan noord- en zuidzijde een zijkapel en aan de noordoostzijde een sacristie. Bovendien kreeg
het schip rond 1529 aan de zuidzijde nog een zijbeuk. Schip, viering en zijbeuk zijn overdekt door
witgepleisterde netgewelven.
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Het twee treden verhoogde laat-gotische koor met z'n hoge vensters wordt overdekt door
witgepleisterde kruisribgewelven, die zeer fraaie schilderingen bevatten uit ca. 1500. Kolommen,
bogen en ribben van het koor, het dwarspand en de kapellen zijn met rood-witte baksteenimitaties
beschilderd. De kansel staat sinds de laatste restauratie weer tegen de zuidwestelijke vieringpijler. In
1832 was deze verplaatst naar de grens van koor en schip. Tegen de sluitingswand van het koor staan
ten behoeve van de avondmaalsviering een drietal verplaatsbare 17e eeuwse banken. De tafel op de
grens met het schip wordt tevens voor dat doel gebruikt. De banken in het schip staan in twee rijen,
gescheiden door een middenpad. Tegenover de kansel bevindt zich een bankenblok dat ruggelings
tegen de noordgevel is geplaatst. Iets ten oosten van de kansel, in de viering, staat een tafel met
lezenaar.
Gewelven.
De ribben van de netgewelven van schip, kruising en zijbeuk rusten op kraagstenen.Het historische
orgel staat op de orgeltribune in het westen tegen de torenwand. De kansel met klankbord is bij de
zuidwestelijke vieringpijler geplaatst. De eiken kerkbanken in het schip staan haaks op de zijgevels,
gescheiden door een middenpad. De banken dateren uit 1832.1 Achter het met de rug tegen de
noordwand geplaatste bankenblok tegenover de kansel bevindt zich een laag geplaatst venster in de
noordwand (zie onder). Waarschijnlijk moest het licht werpen op een zij-altaar dat ter plaatse stond.
Aan de buitenzijde is naast het lage venster tevens het restant zichtbaar van de oude romaanse
tufstenen gevel die resteert van voor de brand uit 1217. De kerkvloer is belegd met elkaar omarmende
rode en grijze vloertegels. Het noorderdwarspand wordt overdekt door romano-gotische,
meloenvormige koepelgewelven met acht ribben die samenkomen in een sluitring. De west- en
noordgevel zijn verdeeld in een beneden- en een bovenzone. De benedenzones hebben rondbogige
spaarvelden die gescheiden worden door kolonnetten. Tussen de spaarvelden aan de noordzijde
bevindt zich het tochtportaal van de noordingang.
De spitsbogige gordelboog aan de oostzijde biedt toegang tot de noorderzijkapel of Mariakapel. Op de
grens tussen het noorderdwarspand en deze Mariakapel stond voor de Reformatie een altaar gewijd
aan Catharina, een van de veertien noodhelpers. De 19e eeuwse eiken kerkbanken staan hier in een
centraal blok, omgeven door een pad. De acht ribben van het koepelgewelf komen samen in een
sluitring, rondom gedecoreerd met geometrische figuren. Bogen en ribben zijn voorzien van romanogotische baksteenimitaties in rood met witte voegen. Binnen de sluitring is de kruisiging
gesymboliseerd.
De noorderzijkapel of Mariakapel, uit het eind van de 15e eeuw, heeft witgepleisterde wanden en
wordt, evenals het koor, overdekt door gotische kruisribgewelven. De kapel bestaat uit twee traveeën.
Op de witgepleisterde gewelven van elke travee zijn vier scènes uit het leven van Maria afgebeeld.
Deze bijzonder fraaie schilderingen dateren uit het eind van de 15e eeuw.De blauwgroene deur geeft
toegang tot de eertijds gebouwde sacristie, thans consistoriekamer. In de voor-reformatische periode
stond ter plaatse van die deur een zij-altaar, gewijd aan Maria.Rechts de met rood-witte
baksteenimitaties beschilderde kolommen en spitsbogige scheibogen tussen Mariakapel en koor.
De scheiding tussen het koor en de koorkapellen wordt gevormd door een fraai laat-gotisch
natuurstenen hekwerk met eiken deuren. De renaissancistische deuren dragen als inscriptie: anno dni
1564. De zuidbeuk, daterend van vlak voor of uit 1529 is, evenals schip en viering, voorzien van
netgewelven, die rusten op verschillend behakte kraagstenen. Achter de netgewelven liggen hier de
romano-gotische koepelgewelven van het zuiderdwarspand met zes ribben en daarachter de gotische
kruisribgewelven van de zuiderzijkapel.
Gewelfschilderingen.
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In de gewelfsluiting van het zuiderdwarspand komen de zes ribben in een sluitring bij elkaar. Binnen
de ring is het Lam Gods met kruisvaan afgebeeld. Het lam is het symbool van Christus en van de
eucharistie. Steensma wijst erop dat in de periode van de romano-gotiek het lam met kruisvaan
bijvoorkeur afgebeeld werd in de sluitring van het koorgewelf. Boven de plaats dus waar het altaar
stond. In Loppersum is, naast dit 13e eeuwse exemplaar in de sluitring van het zuiderdwarspand,
bovendien een heel fraaie schildering van het Lam Gods op het jongere, gotische koorgewelf
aangebracht, daterend uit het eind 15e eeuw. De gewelfsluiting van de noorderdwarspand wijkt af van
die van het zuiderdwarspand. Daar komen niet zes, maar acht ribben in de sluitring bij elkaar. Binnen
de sluitring is daar de kruisiging gesymboliseerd door een kruisteken. Om de sluitring zijn
geometrische figuren afgebeeld. Ook deze schilderingen dateren uit de 13e eeuw, toen het romanogotische dwarspand werd gebouwd. U kunt een apart infobestand met de gewelfschilderingen
downloaden vanaf de website.
Grafzerken.
Tegen de oostwand van de zuiderzijkapel staat deze hardstenen grafzerk voor Maria van Selbach. Ze
overleed in 1576. Volgens het grafopschrift was ze weduwe Van Munster. De zerk bevat rondom een
groot aantal familiewapens. Op het middenveld zijn allegorische vrouwenfiguren afgebeeld met
daarboven de wapens van Van Selbach en Smulling. Op de onderste helft van het middenveld van deze
grafzerk zijn de drie goddelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde afgebeeld. Geloof in de vorm van
een vrouw met een kruisteken in de hand. Hoop als een vrouw met anker. En daartussen Liefde
gesymboliseerd door een vrouw met kinderen.
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