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Hoogtekaart blauw is laag en rood is hoog.

Oldehove
De naam Oldehove komt voor in enkele laat vijftiende-eeuwse kerklijsten en wordt dan gelijkgesteld met
Hummerze. De streek om Oldehove wordt het Humsterland genoemd. Het lokale dorpshuis is naar deze streek
vernoemd. Oldehove zal de plek zijn geweest van de oudste kerkelijke (en wellicht ook wereldlijke)
rechtstoel, waar de proost of deken van de proosdij Humsterland kon rechtspreken. Oldehove is echter geen
wierdedorp (terpdorp), zoals het nabijgelegen veel oudere Niehove, dat eerder Suxwort moet hebben geheten,
en waar later een tweede rechtstoel werd gevestigd. Wel ligt het op een oude kwelderwal. Het dekenaat was
onderdeel van het bisdom Münster, en omvatte naast het grootste deel van het Westerkwartier ook de
Achtkarspelen over de Lauwers. Het dorp bezit twee achtkante stellingmolens: molen Aeolus (1846) en De
Leeuw uit 1855. Achter de Ludgeruskerk bevindt zich een oorlogsmonument.
Wierde Kenwerd.
Kenwerd is een nog gave wierde, afgezien van de noordflank, waar een stuk is afgegraven. Op het oostelijke
deel van de wierde staan twee boerderijen.
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De min of meer cirkelvormige wierde heeft een omvang van 300 bij 275 meter en een oppervlakte van 8
hectare, waarmee het de grootste wierde in het Humsterland is. De hoogte loopt op tot 4,23 meter boven NAP.
Kenwerd ligt op een kwelderrug en is opgebouwd uit zandige klei. Een vergroting in de 8e eeuw vond plaats
door de opvulling van een getijdegeul met bewoningsresten als mest, as, plaggen en andersoortig afval. De
wierde bestaat uit meerdere toppen met depressies daartussen en is daarmee een goed voorbeeld van het
laatste stadium van de huisterpen. De wierde heeft geen ringsloot, maar alleen een ringweg (landweggetje)
aan noordzijde.
De oudste sporen van bewoning dateren uit ongeveer 50 na Chr, maar mogelijk is de wierde nog ouder.
Kenwerd wordt al in de 8e eeuw genoemd in een schenkingbrief: een zekere Gotricus schenkt in 786 aan de
abdij van Echternach landerijen gelegen te Chinicwirde, het huidige Kenwerd. Van de 10e tot de 12e eeuw
wordt het Kustridingi genoemd in de registers van de abdij van Werden. De naam 'Chinicwirde' is door
Halbertsma (1964) via het Oudfriese kininge uitgelegd als "koningswierde". Eerder verklaarde De Vries
(1946) de naam echter als "koeiewierde" ('plaats waar gevochten werd om een koe'). Hij zocht het in de
'afslijting' van de naam van 'Kunawerth' tot 'Kenewerd'.
Bij een profielinspectie in 1958 werd vastgesteld dat de wierde in de 8e eeuw haar grootste omvang bereikte.
Volgens Van der Aa (1845-46) zou er een kloostergebouw gestaan hebben dat volgens een 19e-eeuwse
overlevering tot Baflo zou hebben behoord, twee torens zou hebben gehad en zeer vroeg ook weer werd
verwoest. Of er werkelijk een kloostergebouw heeft gestaan wordt beschouwd als onwaarschijnlijk, daar puin
dat bij boringen naar boven kwam eerder deed denken aan een hoeve, mogelijk een kloostervoorwerk. Bij
opgravingen in 1827 en 1828 werden kogels, zwaarden en met as gevulde urnen gevonden in de wierde. Bij
latere boringen en opgravingen (1971, 1982, 1997) werden bewoningsporen aangetroffen tot op een diepte
van 5 meter, waaronder inheems Romeinse en middeleeuwse scherven, een maalsteenfragment, plaatselijk
veel puin, het restant van een muur, vele woonvlakken (ophopingen van koemest, sporen van vuurhaardjes
(keien verweerd door vuur) en soms een planken vloer).
Wierde Aalsum.
Aalsum is een oude wierde in Humsterland aan de weg van Oldehove naar Electra, op de splitsing met de
weg naar Kommerzijl. De wierde heeft een maximum hoogte van ongeveer 3,45 meter boven NAP. Driekwart
van de wierde is afgegraven.
De oudste sporen van bewoning van de wierde dateren uit de 1e eeuw v.Chr. (late ijzertijd). In de
middeleeuwen stonden 5 heerden op de wierde; Retkestede, Syboltsma, Hayema, Olde Wyge(r)stede (of Olde
Wykestede) en Wytsestede. De familie Hayema bewoonde Aalsum eeuwenlang. In de middeleeuwen vormde
de wierde het centrum van de gelijknamige Aalsumer kluft (een van de 12 van het Humsterland), die bestond
uit Aalsum en het eromheen gelegen hamrik ('dorpsgebied'). In de 19e eeuw lagen er nog vier boerderijen.
Tegenwoordig liggen er nog twee boerderijen (Olde Wyge(r)stede en Wytsestede) en een huis. De wierde is
rond 1919 grotendeels afgegraven; alleen de noordoostelijke en oostelijke rand zijn bewaard gebleven. Tijdens
opgravingen in die tijd vond archeoloog Albert van Giffen er onder andere een vroegmiddeleeuws grafveld
alsook een houten boog uit de 9e eeuw. Bij boringen in 1971 werden inheems-Romeinse, middeleeuwse en
meer recente scherven aangetroffen.
In 2003 werd de wierde aangewezen als archeologisch monument.
Niehove.
Niehove is een wierdedorp.. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht. Het dorp was onder de naam
Suxwort of Suxwerd ("Zuidwierde") de hoofdplaats was van het voormalige “waddeneiland” Humsterland.
De oude radiaire wierdestructuur is nog goed te zien: midden op de wierde staat een kerk uit de 13e eeuw.
Daaromheen zijn in twee cirkels de huizen van het dorp gebouwd, met de achterkant naar de velden gekeerd.
Het kerkhof was tot 1830 van de straat gescheiden door een cirkelvormige gracht, die diende om de geesten
op het kerkhof te houden. Vanaf de wierde lopen smalle paden (de zogenaamde kerkenpaden) naar de ringweg
beneden.
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De wierde van Niehove wordt al zo'n 2200 jaar onafgebroken bewoond. Nadat rond 800 de Lauwerszee was
ontstaan, kwam Niehove (toen nog Suxwort) op een eiland te liggen, Humsterland. Zo'n 400 jaar later nam het
aantal stormvloeden toe, waarna er een ringdijk rond Humsterland werd gelegd. Hierdoor werd het
eilandkarakter van Humsterland nog versterkt. Pas vanaf 1500 werd het Humsterland door dijken met het
vasteland verbonden, waarna Cisterziënzer monniken uit Aduard grote delen rond het eiland inpolderden. Het
Humsterland kwam hierdoor aan het vasteland te liggen. Tegenwoordig ligt Niehove midden op het vasteland
van Groningen.
In het (niet meer bestaande) huis de Ipkemaheerd woonde de proost van Humsterland, die vanuit Niehove een
groot deel van oostelijk Friesland (Achtkarspelen) en westelijk Groningen (Westerkwartier) bestuurde. Rond
1200 verhuisde de proost zijn zetel naar Hummerze, waar de dorpsoudsten van Humsterland al vanouds
bijeenkwamen om te vergaderen en recht te spreken. Nadat de proost in de veertiende eeuw weer terug was
verhuisd naar Suxwort, richtte men ook hier een rechtsstoel in, de zogenaamde Nieuwe Hof, in tegenstelling
tot de Oude Hof in Hummerze. De dorpen Suxwort en Hummerze staan vanaf het eind van de 14e eeuw
bekend als respectievelijk Niehove en Oldehove.
Kerk Niehove.
De kerk van Niehove is zo rond het jaar 1230 gebouwd, op de plek waar tot dan toe waarschijnlijk het
eerste, door Liudger gebouwde, houten kerkje van Humsterland heeft gestaan. In de noordmuur zijn nog de
oorspronkelijke smalle romaanse rondboogvensters uit de 13e eeuw te zien. In de zuidmuur werden de ramen
na 1801 vervangen door grotere gotische spitsboogramen. In de 15e eeuw werd de kerk verlengd met het
huidige driezijdige koor met steunberen op de hoeken. Aan de oostzijde is een toegang tot de consistoriekamer
ingebroken. Precies tegenover elkaar in de noord- en de zuidmuur bevindt zich onregelmatig verticaal
metselwerk, hetgeen kan duiden op een oudere, oostelijke (rechte?) afsluiting van de middeleeuwse kerk.
Zowel de noord- als de zuidzijde had een ingang met rondboog die naderhand is dichtgemetseld. Het huidige
portaal aan de noordzijde stamt uit 1619 aldus een gedenksteen, maar dit jaartal zou ook refereren aan de
verbouwing van de westgevel. In noord- en zuidgevel zijn sporen van kleine lage rondboogvensters. In het
koor zijn gotische vensters geplaatst. De ingang in het zuidoostelijke muurvlak van het koor is later
ingebroken. Op de westzijde van het dak staat een spitse dakruiter. De langgerekte luidklok is in 1676
aangeschaft. De klok stamt uit de 14e, misschien 13e eeuw en behoort tot de oudste klokken in de provincie
Groningen.
Het interieur wordt gedekt door een tongewelf rustend op sleutelstukken. De blauwgroene kleur van het
plafond heet ‘Berlijns of Pruisisch blauw’, een van de eerste synthetische pigmenten. Verder zijn er
donkerbruine banken, een zwarte preekstoel en daartegenover veel lichtere herenbanken: de lage en oudste
van de familie Schuiringa en de hoge van de familie Feringa. De linker bank heeft een hoog rugschot met een
luifel met bovenop een in hout uitgesneden spiegelmonogram met de letters JF(eringa). Op het rugschot van
de rechterbank uit de 19e eeuw bevindt zich een wapen met drie gezichtswassenaars (een wassende maan, die
met ogen, neus en mond is afgebeeld).
Het oorspronkelijke koorhek is opgesplitst en verwerkt in de wanden aan weerszijden van de kerkzaal. De
avondmaalstafel binnen het doophek uit de 17e eeuw, is van rond 1800. De zwart geverfde kansel met gouden
biezen is moeilijk te dateren. De zeszijdige kuip heeft boogpanelen die doen denken aan de 17e eeuw. De
boven- en onderkant van de kuip en de lampet stammen eerder uit eind 18e, begin 19e eeuw. Wellicht is het
meubelstuk samengesteld uit verschillende onderdelen. Bij de restauratie in 1994 werd er voor gekozen de
kerk, met uitzondering van preekstoel en herenbanken, weer in de kleuren te verven die in het oudste
verfbestek, dat van 1800, zijn vermeld. Op het koor en in het middenpad ligt een aantal mooie zerken,
waarvan de oudste uit 1557. De sacramentsnis stamt uit de tijd van vóór de Reductie van Groningen (1594).
Het orgel werd na het midden van de 16e eeuw gebouwd voor de kerk van Uithuizermeeden. In de 17e eeuw
hebben Anthoni Waelckens en Arp Schnitger het instrument verbouwd. Joachim Wenthin uit Emden wijzigde
het orgel en vervaardigde in 1816 ook de huidige kast. Marten Eertman installeerde het orgel in 1908 op een
galerij aan de oostkant van deze kerk. In 1999 startte Albert de Graaf een restauratie. Naast de reconstructie
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van het binnenwerk werd ook de kas grondig opgeknapt. De oude bekroningen (een lier en twee vazen) waren
verdwenen, maar werden nieuw gemaakt aan de hand van oude foto's.
Oude dijk.
OP de hoogtekaart is de locatie van de Oude Dijk van Humsterland goed te zien. Wat op valt is dat het
gedeelte achter de dijk hoger ligt. Dit komt door het proces van opslibbing van de open zee armen die het slib
naar binnen brengen. Deze dijk is een ringdijk om een stuk land om droge voeten te houden.

Rond 800 bij de grote inbraak van de zee, waarbij de Lauwerszee ontstond en de Hunze niet meer afwaterde
via Pieterburen maar nu via de Lauwerszee. .
Kommerzijl.
Kommerzij tot eind 17e eeuw Opslachterzijl genoemd, is een dijkdorp gelegen aan de Kommerzijlsterdiep, dat
na het dorp verdergaat als Kommerzijlsterriet en uitmondt in het Reitdiep. Tot midden 17e eeuw was de
naam Opslagterzijl in zwang voor zijl en dorp. De naam Kommerzijl komt voor het eerst voor in 1602. De
achtervoeging zijl verwijst naar de schutsluis (zijl) waarom het dorp ontstond. Voor de stam kommer zijn twee
verklaringen: Het zou kunnen verwijzen naar de kom (haventje) achter de dijk, waar de schepen lagen of het
zou kunnen verwijzen naar de 'kommer' (de zorg) die gepaard ging met aanleg en het onderhoud van de zijl.
De schans en de zijl zijn terug te zien in het wapen van Kommerzijl, dat voor het 400-jarig bestaan werd
ontworpen.
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Op de plek van Kommerzijl was rond 1572 een schans aangelegd (vierhoekig met 4 rondelen) op verzoek van
Wigbold van Ewsum, de borgheer van Nienoord te Leek. Hij had eerder tijdens buitenlandse reizen inspiratie
opgedaan voor zelnering; zoutwinning uit vloedwater. Een jaar eerder had Wigbold een compagnie opgericht
(Nordsalzburg) die in dit gebied, dat in open verbinding stond met de zee, met zoutwinning was begonnen uit
de zouthoudende veenlaag die zich onder de bovenste kleilaag bevond. De Schans was nodig om het terrein
van de compagnie te beschermen, vooral tegen de geuzen, die in 1572 Brielle hadden veroverd en vervolgens
voortdurend invallen deden in deze kuststreken. Omdat bij de aanleg van de schans de dijk langs de
uitwateringsriet werd verhoogd, kreeg de schans de naam "De Opslag" (of De Opslach).

Niezijl.

Niezijl (Gronings: Nijziel), vroeger Bomsterzijl (waarschijnlijk van 'bom'; mogelijk "laag, door water
ingesloten stuk land" genoemd. Het dorp wordt doorsneden door twee kanalen, het Niezijlsterdiep en
het Hoerediep, en heeft 5 bruggen. De naam van Niezijl verwijst naar de nieuwe zijl (zijl = sluis).
Oorspronkelijk lag iets ten westen van het huidige Niezijl een zeesluis, de Bomsterzijl. Tijdens de
Sint-Elisabethsvloed van 1421 bleek al dat deze sluis onvoldoende veiligheid bood. Het duurde daarna
echter nog meer dan honderd jaar voordat een nieuwe sluis, Niezijl, werd gebouwd. Tegelijk met de
bouw van de sluis werd ook het Niezijlsterdiep gegraven om de afwatering te verbeteren. In de
Tachtigjarige Oorlog vormde de Bomsterschans bij Niezijl een tijdlang het enige steunpunt van de
Staatsen in de provincie Groningen. Verschillende Spaanse pogingen om de schans te veroveren
(onder andere vanuit Kommerzijl) mislukten, zie Beleg van Niezijl (1581). Ten zuiden van het dorp,
aan het Van Starkenborghkanaal staat een gerestaureerde poldermolen, de Zwakkenburgermolen.
Kerk Niezijl.
Nederlandse Hervormde Kerk Niezijl. 15 november 1650 stelden de Provinciale Staten van Stad en
Lande 600 florijnen ter beschikking voor de bouw van een kerk in Niezijl. Helaas was zeshonderd
gulden zelfs in de zeventiende eeuw te weinig om een kerk te kunnen bouwen. Vandaar dat de Staten
op 19 januari 1660 opnieuw een besluit namen: ditmaal stelden ze een bedrag van 4000 florijnen ter
beschikking. In 1661 was de kerk gereed, maar pas drie jaar later werd hij in gebruik genomen. Het
interieur is opmerkelijke gaaf, zeker na de laatste restauratie van 1991. Het is wit geschilderd met een
blauw balkenplafond. De preekstoel is een schoolvoorbeeld van het type kansel uit de zeventiende
eeuw met decoratie, ontleend aan de voorbeeldenboeken van Vredeman de Vries.
Saaksum.
Saaksum vroeger ook gespeld als Saaxum. Saaksum is een in gave staat verkerend wierdedorp. Het is
beschermd dorpsgezicht. De wierde ligt aan de rand van het dorp, aan de doorgaande weg van Aduard naar
Roodehaan.
Kerk Saaksum.
Op 11 mei 1849 werd de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd door de President kerkvoogd Jonkheer
Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen van Allersma en op 7 oktober was het nieuwe gebouw
gereed en de dag aangebroken waarop het plechtig is ingewijd. Volgens deze overlevering zou Saaksum dus
pas in het begin van de 16de eeuw een eigen kerk gekregen hebben, hetgeen onjuist is. Saaksum komt reeds
voor op een 15de eeuwse lijst van kerspelen in het bisdom Münster. Er zijn nog oudere gegevens. Het zegel
van Humsterland, gehecht aan een oorkonde van 9 september 1361, vertoont drie kerken, welke naar alle
waarschijnlijkheid de parochies Oldehove, Niehove en Saaksum voorstellen. Verder wordt Saaksum genoemd
in een lijst met schenkingen tussen de jaren 750 en 1150 aan de abdij Fulda gedaan. Het kan in die tijd reeds
een eenvoudige kerk gehad hebben. Over de kerkelijke geschiedenis van Saaksum is zeer weinig bekend. De
kerk was volgens een akte van 1588 gewijd aan St. Katharina. Daarnaast had de kerk nog een prebende voor
een ons thans niet meer bekende heilige. Beide altaarstenen bleven bewaard. In 1570 werd Popko Ufkens van
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Appingedam beschuldigd van 'beelden breken' in de kerk te Saaksum. Na de Reformatie kreeg Saaksum in
1610 een eigen predikant en heeft die behouden tot 1968. De laatste was ds. J. F. N. van Harrevelt.
DE TOREN VAN SAAKSUM
In 1849 werd de oude kerk wegens bouwvalligheid afgebroken maar de oude toren bleef gelukkig staan. De
toren is opgetrokken in kloostersteen, maar later grotendeels ommetseld in kleinere steen. Het oorspronkelijke
metselwerk bleef zichtbaar bij een groot deel van de noordzijde, met name de uitgemetselde traptoren en aan
de oostzijde, te zien op de zolder van de kerk. Tot ongeveer 8.50 m. hoogte is de toren van die steen
opgetrokken. De toren is aan zuid-, west-, en gedeeltelijk aan noord- en oostzijde ommetseld in kleinere steen
met natuurstenen hoekblokken. Aan de noord- en westzijde bevindt zich een holle waterlijst, eveneens van
natuursteen. In de benedenruimte van de toren bevindt zich een gedenksteen met de mededeling dat de toren
in 1550 'ghemaket' is. Kennelijk is het oudste deel van de toren in 1550 in kloostersteen gebouwd waarvan
naderhand grote delen met metselwerk van kleiner formaat steen gerepareerd zijn. Dat zou gebeurd kunnen
zijn in 1709, toen volgens de kerkvoogdijrekeningen aanzienlijke herstelwerkzaamheden aan de toren zijn
uitgevoerd. Het bovendeel is in 1910 nog eens vernieuwd met oud materiaal. Ondanks de latere ommetseling
heeft de toren toch in hoofdzaak zijn 16de eeuwse karakter behouden, o.a. door het opnieuw gebruiken van de
natuurstenen hoekblokken bij de latere ommetseling. Aan de westzijde bevindt zich een forse spitsbogige
ingang. Boven deze ingang is een venstertje aangebracht met ronde afdekboog. De vier galmgaten zijn rond-,
bijna korfbogig afgedekt. De gemetselde traptoren heeft twee venstertjes waarin bij de restauratie sporen van
glas in lood gevonden zijn. Dit glas in lood is derhalve opnieuw aangebracht. Een dergelijke uitgemetselde
traptoren vinden we ook in Krewerd. De benedenruimte van de toren wordt overdekt door een kruisribgewelf
waarvan de ribben worden gedragen door 4 kraagstenen.
Dit gewelf is bij de restauratie hersteld en opnieuw gewit. In het kader van de moderne restauratieopvattingen
is er bewust van afgezien om alle pleisterlagen te verwijderen en eventuele oude kleurstellingen te herstellen.
De oude sporenkap van eikenhout was zeer slecht en is vernieuwd. Verder is bij deze restauratie het muurwerk
hersteld, zijn drie balken vernieuwd en werden delen van de vloeren vernieuwd. Beneden bevindt zich een
spitsbogige geprofileerde doorgang naar de kerk. Op de eerste verdieping is een dichtgemetselde doorgang te
zien; deze zal waarschijnlijk toegang verschaft hebben naar de zolder van de vroegere kerk, die lager was dan
de tegenwoordige. Hoger op dezelfde verdieping is een doorgang naar de tegenwoordige zolder ingebroken.
De tegenwoordige kerk is gebouwd op de fundamenten van zijn voorganger, zodat we de omtrek van de
vroegere kerk kennen. De lengte bedroeg omstreeks 17 meter, de breedte ongeveer 6.80 m. De kerk was
geheel rechthoekig en dus niet driezijdig gesloten, zoals de huidige kerk. Tijdens de restauratie is de fundering
onderzocht. Deze is van kloostersteen en zit ± 110 cm. in de grond. De fundering heeft vier versnijdingen en
is zeer gaaf bewaard gebleven. De funderingen zijn breder dan de huidige muren en de oude kerk was dus ook
iets breder, ongeveer 30 cm. De vroegere kerk was lager dan de tegenwoordige, naar blijkt uit de moet van de
vroegere kap in de oostwand van de toren. De nok van het dak zat ongeveer een meter beneden de huidige
nok. De oude kerk bezat gebrandschilderde glazen waarin o.a. de namen van predikanten vermeld waren.
Zoals gebruikelijk komen in de kerkvoogdijboeken verschillende uitgaven aan 'glaesemaeckers' voor, o.a. in
1655, 1657 en 1704, 1707, 1709, 1714, 1720, 1728 en 1730. Voor een groot deel zullen dit gewone reparaties
geweest zijn, maar sommige uitgaven zijn mogelijk voor gebrandschilderde glazen gedaan.
GEDENKSTENEN
In de muur van de benedenruimte boven de opgang van de torentrap bevindt zich een opmerkelijke
gedenksteen. Het opschrift luidt: „Desse toren is ghemaket doer beint ordonnantye Cop-pen Jarghes in tyden,
do heer Berent Storem pastoer was. 1550”. Aldus A. Pathuis, die zo vriendelijk was ook enige verdere
mededelingen over deze steen te verschaffen. In de eerste plaats over de tekst. Hierover zegt Pathuis: 'De
tekst was destijds moeilijk te ontcijferen ten gevolge van een schilferende verflaag. Het enige dubieuze woord
is "beint"; er kan ook staan "bemt". Drs. J. Visser te Leeuwarden zag op de foto achter dit woord nog een Z in
ronde vorm, dus gelijkend op 3. Dit kan een afkortingsteken zijn voor "er". Hierop voortbordurend kan er
staan: "bemt3 of bemt3", ook "beint3". Volgens het middelnederlands woordenboek betekent "be": belast met.
"Be-interter is be-middelende".
De steen is bij de restauratie ongemoeid gelaten, alleen zodanig vastgezet dat hij rondom kan ventileren.
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De toren heeft nog een tweede gedenksteen, n.l. aan de buitenzijde in de noord-muur, ongeveer op halve
hoogte. De sterk verweerde steen toont het stadswapen van Groningen binnen een omlijsting, zonder
opschrift. Misschien is de steen geplaatst in de jaren 1657-1965 over welke periode de
kerkvoogdijreke¬ningen ontbreken
MEUBILAIR EN VERDERE INVENTARIS
De sombere kleurstelling van het interieur van vòòr de restauratie, n.l. een geel oker plafond en donker bruin
meubilair is geheel gewijzigd. Het meubilair, inclusief preekstoel en orgel is grijs-wit geschilderd met rode
details en grijze vloer; het plafond is rood geschilderd.
De preekstoel
De preekstoel dateert uit het 2de kwart van de 17de eeuw. De panelen tonen gekanneleerde pilasters met een
geblokte boog; op de hoeken taps toelopende "geschubde" zuiltjes. Hetzelfde type zuiltje vinden we o.a. ook
bij de preekstoelen in Grijpskerk en Vierhuizen. De kuip mist een van de zes zijden en heeft nu dus een
merkwaardige vijfzijdige vorm: de predikant staat a.h.w. in de boeg van een schip. Waarschijnlijk heeft het
rechter voorpaneel vroeger in het midden gezeten. De trap van grenenhout met platte balusters dateert van
later tijd, mogelijk uit 1849. Het klankbord is nog wel zeskantig. Evenals het andere meubilair is ook de
preekstoel bij de restauratie constructief in orde gebracht.
Ter weerszijden van de preekstoel staan in een kwart cirkel de banken van de kerkeraad tegen de muur. De
halve cirkel wordt afgesloten door het doophek met aan de oostzijde twee offerblokjes, aan de westzijde de
avondmaalstafel en op het hek de voorlezerslessenaar met bijbel. Binnen het doophek staat een koperen schaal
op een smeedijzeren stander: de doopschaal.
Het orgel. Na een oorspronkelijke plaatsing -vermoedelijk in Duitsland- kwam het orgel via de Rooms
Katholieke Kerk in Nieuwediep en de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht door "inruil" in
handen van de orgelbouwer Standaart. Deze verkocht het in 1933 aan Saaksum. Voordien had de kerk een
harmonium. Het orgel is afkomstig uit een kerk van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht en had
voordien reeds dienst gedaan in een katholieke kerk. Men was in 1933 zeer verheugd over deze aanwinst. In
de notulen van de kerkvoogdij staat: 'Zoo is dan de dag aangebroken dat Saaksum een eigen pijporgel in de
kerk heeft op afbetaling'. Terwille van dit orgel moest de galerij met een balkon worden uitgebreid. In 1972
werd het orgel onbespeelbaar. Op 6 juni 1983 het door de Leusdense orgelmaker A.H. de Graaf gerestaureerde
orgel weer in gebruik genomen.
In de vloer van de kerk liggen bij het doophek 2 altaarstenen van rode Bremersteen, de ene met eenvoudige
kruisjes, de andere met fraaie kruisjes, zuiver binnen een cirkel geconstrueerd. In de kerk vinden we verder
slechts één oud grafzerk, nl. die voor Johannes Petrus Engels, gestorven op 8 april 1762, oud 51 jaar. Hij was
17 jaar predikant te Saaksum geweest.
Englum.
Englum is een streekje in de gemeente Zuidhorn in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt tussen
Oldehove en Saaksum tegen de vroegere dijk van het Humsterland langs het Reitdiep. Deze waarschijnlijk
12e-eeuwse dijk werd in 1623 verplaatst ten noorden van De Kampen om een aantal meanders van het
Reitdiep te kanaliseren.
Het buurtje is vernoemd naar de gelijknamige wierde ten noorden van de Englumerweg. De wierde van
Englum, ook Leege Wier (= lage wierde) genoemd, vormt onderdeel van de wierdenrij op de zuidelijke
kwelderwal van het Reitdiep (waarvan ook o.a. de wierden van Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Saaksum deel
uitmaken) en is waarschijnlijk nooit meer dan een huiswierde geweest. De wierde zou een van de oudste,
bewoonde wierden van Groningen zijn. De eerste bewoning gaat terug tot de midden-ijzertijd; de 5e eeuw
voor Christus, waarschijnlijk nadat er voor de kwelderwal waarop de wierde is opgeworpen tussen ca. 750 en
500 v. Chr. een nieuwe kwelderwal was gevormd, die de klappen van de zeegolven opving. De oude
kwelderwal werd toen alleen nog enkele keren per jaar bij springvloeden en stormvloeden overstroomd en
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moest dus wel worden verhoogd om droge voeten te houden. De hoogte van de onderste laag lag (rekening
houdend met latere bodemdaling) waarschijnlijk op ongeveer 50 tot 60 cm boven NAP; ongeveer 10 tot 20 cm
hoger dan het niveau dat stormvloeden gemiddeld eens in de 20 jaar konden bereiken.
Bij opgravingen in 2000 in het kader van het Frisia-project zijn acht schedels zonder onderkaak in verbrande
koeienmest gevonden, waarvan 6 in een cirkel waren gelegd. De schedels dateren uit de 4e of 3e eeuw v.Chr.
(Midden-IJzertijd) De functie is onduidelijk. Gespeculeerd wordt dat het zou kunnen gaan om een ceremonie
in het kader van voorouderverering, die werd uitgevoerd toen de wierde werd uitgebreid. Deze opstelling van
schedels is tot nog toe echter nergens anders aangetroffen. Uit ongeveer 350 v.Chr. stamt een schelpenlaag
met mossels en kokkels, die toen blijkbaar veel werden gegeten. In de wierde is een scherf van
streepbandaardewerk gevonden uit de late ijzertijd of de vroeg-Romeinse tijd. De overstromingen moeten
gezien de aangetroffen afzettingen in de wierde zijn doorgegaan tot de midden-Romeinse tijd en
waarschijnlijk ook nog in de vroege middeleeuwen. Uit de late Romeinse tijd (3e tot 4e eeuw) zijn weinig
scherven gevonden en mogelijk is de wierde in die tijd dan ook een tijdlang verlaten geweest.
In de wierde zijn verder ook munten uit de Romeinse tijd en scherven uit de middeleeuwen (waarschijnlijk 8e
eeuw) gevonden. Er zijn ook sporen van een mogelijke dobbe en van een zwaardriembeugel (handvat om
zwaard vast te houden) gevonden. De wierde werd in de 6e eeuw waarschijnlijk bevolkt door Angelsaksen. In
het verleden werd wel gedacht dat de naam Englum naar de Angelen verwees, maar dit wordt tegenwoordig
als onwaarschijnlijk gezien. Meer waarschijnlijk wordt het geacht dat de naam verwijst naar de mansnaam
Engel, Angel of Angilo.[1] Vermoed wordt dat de inbraak van de Lauwers (het Reitdiep) in de periode tussen
ongeveer 700 en 900 ervoor gezorgd heeft dat de wierde behoorlijk werd aangetast, want de dijk maakt hier
een grote knip naar binnen. Wel kreeg de wierde toen weer een directe verbinding met de (Lauwers)zee. De
wierde werd in de loop der tijd opgehoogd tot 4,2 meter boven NAP en bereikte een oppervlakte van ruim 5
hectare. Vanaf de 12e eeuw stopte de ophoging echter in verband met de aanleg van dijken. Aan noord- en
westzijde van de wierde lagen waarschijnlijk de valgen. Tussen ca. 1913 en 1919 werd de oostelijke helft van
de wierde afgegraven om dienst te doen als vruchtbare wierdegrond. De gravers spitten daarbij zo diep dat ze
zelfs de kweldergrond eronder deels weggroeven. Om deze reden werd de wierde ook wel aangeduid als de
'leege wier' ("lage wierde"). Op de westelijke helft stond de boerderij Wismaheerd (later Englum genaamd),
die in 1927 afbrandde en vervolgens herbouwd werd aan westzijde van de wierde. Tussen 2002 en 2006 werd
op initiatief van een lokale boer (de grond was te drassig en ophoging zou de grond beter bewerkbaar maken)
de wierde door de provincie Groningen weer 'hersteld' met ongeveer 80.000 kuub bagger uit het Reitdiep en
de Kommerzijlsterriet. Daartoe werd in 2000 de wierde archeologisch onderzocht.
Liudgerkerk Oldehove
Dit 13e eeuwse zaalkerkje is genoemd naar de bekende 'apostel der Groningers', de heilige Liudger. In 1664 is
de kerk grondig verbouwd waarbij gebruik is gemaakt van de kloosterstenen van het in 1580 verwoeste
klooster Sint-Bernardus te Aduard. Het rijke interieur van de Ludgeruskerk wordt zichtbaar nadat 'Dit is de
poorte des hemels' is betreden: de zuidelijke toreningang. Sporen van de families Ewsum, De Mepsche en
Ripperda zijn zichtbaar in de 17e eeuwse herenbanken met wapenschilden in houtsnijwerk. Nog meer rijkdom
is te vinden in een van de twee grafkelders. Het betreft de fraai bewerkte tombe voor de Weense gravin
Margaretha von Cobentzel.
Het dorp Oldehove bouwde deze kerk in de 13e eeuw: met vier traveeën, koepelgewelven en een recht
gesloten koor aan de oostzijde. Per travee hadden de zijmuren twee rondboogvensters, geflankeerd door twee
gelijkvormige spaarvelden. De oorspronkelijke verdeling van ramen en spaarvelden is aan de noordzijde het
best bewaard gebleven. Aan de noordkant zien we ook dat de traveeën worden gescheiden door forse lisenen.
Voor de bouw van de toren werd een deel van de westelijke travee opgeofferd. De zadeldaktoren uit de 15e
eeuw heeft galmgaten met gotische spitsbogen en een drietal spaarnissen met nonnenkoppen in de topgevels
(de term nonnenkop komt uit Duitsland)

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

In 1664 kregen kerk en toren een grondige opknapbeurt en werd vermoedelijk een nieuwe oostmuur op het
oude fundament geplaatst. Tegelijkertijd werd toen waarschijnlijk de zuidmuur beklampt en van grote ramen
voorzien. Tegelijkertijd werden verschillende oude vensters en ingangen dichtgezet. Bij deze verbouwing
kreeg de toren een zuidingang met classicistische omlijsting. Boven deze ingang zijn aan de linkerkant de
wapens van Ripperda, van Heerma en van Deest aangebracht (de drie ‘ouwels’ met kruisjes uit het wapen van
de Van Deest’s zijn goed te herkennen), en aan de andere kant, gevierendeeld, die van Schellingwoude,
Commerstein, Hacker en Real. Daarboven zit een cartouche met een tekst ter herinnering aan de voltooiing
van dit kerkherstel; links en rechts daarvan de hoorns van overvloed en vanitassymbolen (schedel met
gekruiste beenderen en de gevleugelde zandloper). Inwendig is de toren op de begane grond verdeeld in drie
ruimten: onder andere een voorportaal met daar tegenover een cachot. In dit vertrek is de gedichte
noordingang nog zichtbaar. De torenverdiepingen zijn bereikbaar via een gemetselde wenteltrap. De luidklok
is afkomstig uit de afgebroken kerk van Oterdum (dorp dat is afgebroken voor industrie Delfzijl).
De kerkruimte kreeg in de 17e eeuw een houten tongewelf. Tijdens de restauratie is de originele blauwe kleur
opnieuw aangebracht en zijn de sleutelstukken rood geschilderd. In de noordmuur zijn nog sporen van
muraalbogen (restant van de oude gewelven) zichtbaar. Het goed bewaard gebleven meubilair in het schip is
na de restauratie grotendeels op zijn plaats gebleven is. De preekstoel is waarschijnlijk gemaakt tijdens het
grote kerkherstel rond 1664, en naderhand meerdere keren vernieuwd. De kuippanelen lijken jonger dan de
rest.
Ten oosten van de preekstoel staat de collatorenbank uit 1650 met de wapens van De Mepsche en Vicheringe.
De fraaiste herenbank op het koor is voor de bewoners van de Englumborg. In het opzetstuk staan dezelfde
wapens als op de gedenksteen boven de ingang van de kerk. Onder het koor zijn twee grafkelders, waarvan
een de zandstenen tombe bevat voor de gravin van Cobentzel, die met een Ripperda getrouwd was. Ofschoon
katholiek, is ze toch in een protestantse kerk begraven. Op de zijkant is een brandend hart afgebeeld met het
onderschrift 'Caritas Dei', een Christusmonogram en cartouches met opschriften. Aan de achterzijde zijn
gekruiste doodsbeenderen en aan de voorkant het familiewapen. Op de orgeltribune aan de westkant staat een
instrument van Van Oeckelen uit 1903 in een eenvoudige kast. Na een revisie door Mense Ruiter in 1971 telt
het 8 registers, die aanspreken over een manuaal en een aangehangen pedaal.Tijdens de restauratie in de jaren
1970-’80 zijn de ramen in de zuid- en oostmuur vernieuwd.
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