Infobestand Pelgrimage Wittewierum 2.

Hoogtekaart Pelgrimage Wittewierum 2. Blauw =laag Rood is hoog.
Winneweer.
Kenmerkend voor het dorp is de bebouwing rond het Damsterdiep, dat Groningen met Delfzijl
verbindt. De plaats is genoemd naar een herberg aan de in 1650 aangelegde trekweg langs het
Damsterdiep. De toelichting bij de kaart van Hieronymus Sweerts uit 1668 spreekt voor het eerst
over Winne-weer, een Logys-plaets en half weegen Delf-zijl. Ten minste vanaf 1777 zetelde hier een
overrechter, later een notaris. Rond 1840 wordt Winneweer beschreven als "een gehucht met een
welbekende, oude herberg aan het Damsterdiep".
Winneweer behoorde oorspronkelijk tot het kerspel Wittewierum en de buurtschap Oldersum, die een
eigen dorpsbestuur had. Bij de nederzetting hoorde ook de boerderij Muda, genoemd naar de
middeleeuwse afwateringssluis die hier in het Damsterdiep lag. Iets ten zuiden van Winneweer lag de
borg Tammingahuizen; het borgterrein is nog goed herkenbaar.
De naam Winneweer heeft vermoedelijk te maken met de bocht (wende) in het Damsterdiep op de
plek waar de Fivel via het sluisje van Muda in het Damsterdiep uitmondde.
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Winneweer

Wittewierum

Garrelsweer.
De naam is ontleend aan de personennaam Gerlev, verbonden met het woord weer of wird, dat
zowel dijk als wierde kan betekenen. Oorspronkelijk lag Garrelsweer in het achterland van de rivier
de Fivel. Nadat deze dichtslibde, werd in de tweede helft van de 10e eeuw de Delf, het
latere Damsterdiep gegraven. Het dorp lag op een strategische plaats aan dit kanaal, dat vermoedelijk
in verbinding stond met een tweede kanaal bij Winsum. Eb en vloed hadden aanvankelijk vrij spel in
de Delf, tot rond 1300 de sluizen bij Delfzijl werden aangelegd.
Het dorp werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1057. In die oorkonde schenkt de Duitse
koning Hendrik IV onder regentschap van zijn moeder het recht om in Gerleviswert een markt te
houden aan de aartsbisschop van Hamburg. Dat duidt er op dat Garrelsweer op dat moment de
belangrijkste plaats in Fivelingo was. De aartsbisschop liet zijn rechten waarnemen door graaf
van Brunswijk, die op zijn beurt plaatselijke hoofdelingen als zaakwaarnemers inzette. Later verloor
Garrelsweer die positie aan Appingedam. In het Oostzeegebied is een aantal munten uit Garrelsweer
gevonden, die het opschrift GEROIEVVERE, GEROIEVVRE, GEREOIVV, enz. hebben.
Waarschijnlijk is dit een verbastering van *Gerolev-were.
Hoeksmeer.
Het Hoeksmeer is ontstaan uit een hoogveenbank, die niet - zoals de onmiddellijke omgeving - door
klei is overspoeld. Door de middeleeuwse ontginning zakte het gebied onder de zeespiegel, zodat een
meertje van 33 ha ontstond, waarin het Katerhalstermaar en de Oude Wijmers uitmondden. Het
verlengde van de Oude Wijmers verbond het meertje met het Damsterdiep. De nederzetting ontstond
op een inversierug aan de oostkant van het meer. Hier lag een voorwerk to Hoekes Mere oftewel uppa
Ham van het klooster Bloemhof te Wittewierum. De hofmeester (bedrijfsleider) van dit voorwerk was
rond 1400 tevens schepper van het Hoeksmeerster of Haemster zijleed. Daarnaast lag hier een
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boerderij van de Johannieter commanderij te Heveskesklooster. De naam Hoeksmeer is mogelijk
afgeleid van het woord 'hoek' (vgl. ook Heekt), of van een persoonsnaam Hug-, Hoek of Hokke.
De Hoeksmeersterpolder werd omstreeks 1801 gesticht. Het eigenlijke Hoeksmeer werd vanaf 1833
door twee poldermolens drooggemalen. Volgens een beschrijving uit 1873 was het meer droog en kon
het 's zomers betreden worden. Door de uitvoering van de ruilverkaveling Stedum-Loppersum werden
het oorspronkelijke meer en de omringende landerijen aan de landbouw onttrokken. Tevens werd
rondom een kade aangelegd, waardoor er weer een (veel) hogere waterstand kon worden gehandhaafd.
De nabijgelegen molen Meervogel werd in het kader van de ruilverkaveling ook gerestaureerd.
Het natuurgebied Hoeksmeer is een klein weidevogelgebied vlakbij het Groningse Garrelsweer. Het
bestaat uit grasland, een oude kreekloop en een vogelplas. In het voorjaar broeden er veel vogels zoals
watersnip en zomertaling. Natuurmonumenten verhoogt ‘s winters en in het voorjaar het waterpeil met
vaak een meter. Zo ontstaat een plas-dras situatie waar de broedvogels, zoals grutto, kievit en tureluur
van houden. In de winter en in het voorjaar is dit een pleisterplaats voor honderden eenden en ganzen.
Soms zijn hier zelfs lepelaars te zien. De hoge grondwaterstand en voldoende bemesting creëren een
rijk bodemleven. Als de vogeleieren uitkomen zijn er genoeg wormen en insecten om de hongerige
kuikens te voeden. Pas als de jonge weidevogels kunnen vluchten voor de maaimachine, maait de boer
zijn land. Natuurmonumenten heeft na een grondruil de gehele Hoeksmeer in beheer. De kansen voor
de natuur zijn daardoor nog beter.
Wittewierum.
De wierde van Wittewierum werd net als de wierden van Ten Post, Oldersum, Loppersum,
Oosterwijtwerd en Spijk rond het begin van de jaartelling opgeworpen op de rechterkwelderwal van de
Fivel. Na een aantal eeuwen verlaten te zijn geweest, werd de wierde rond het jaar 600 opnieuw als
woonplaats in gebruik genomen. Men vermoedt dat Wittewierum in die tijd net als Stedum en
Woltersum een handelsnederzetting vormde. Volgens de kroniek van Bloemhof was er vroeger ook een
haven aan de Fivel bij Wittewierum. Eind 12e eeuw werd de Fivel afgedamd bij Westeremden,
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waardoor de oude loop verzandde. Begin 13e eeuw werd het Klooster Bloemhof gebouwd op de
wierde en in de oude bedding van de Fivel.
Klooster Bloemhof
Het klooster Bloemhof, met de Latijnse naam Floridus Hortus werd gesticht in 1213 en behoorde tot
de orde van de premonstratenzers. Het klooster lag op en rond een wierde aan de rechteroever van de
Fivel. Het klooster zou volgens deskundigen een omvang van 5 hectare hebben gehad.
In het klooster werd de Kroniek van Bloemhof geschreven, die de vroege geschiedenis van het
klooster beschrijft. Deze kroniek is opgetekend door de vroegste abten Emo en Menko en een
onbekende 'continuator'. Twee manuscripten van de kroniek (een Groningse en een Friese) zijn in het
bezit van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
In 1204 werd door Emo van Romerswerf op zijn land het benedictijnenklooster Romerswerf
(Nijenklooster even ten Noorden van Appingedam ) gesticht. Hij overlegde vervolgens met het
klooster Feldwerd (Oldenklooster 1 km ten westen van Holwierde) over het werven van monniken,
hetgeen echter niet echt lukte. In 1208 trad zijn neef Emo van Huizinge, die gestudeerd had in Parijs,
Orléans en Oxford en vervolgens pastoor van Huizinge was geweest, in dit klooster in. Hij vertrok
vervolgens naar Rome om erkenning van bisschop Otto I van Münster te krijgen voor het door zijn
neef gestichte klooster Romerswerf en om zich aan te mogen sluiten bij de orde van de
premonstratenzers (norbertijnen) van de Abdij van Prémontré. De abt van het Stift Varlar verleende
beide Emo's vervolgens het priesterkleed. Vervolgens werd Emo van Huizinge in 1209 proost van
Romerswerf.
Op 23 juni 1211 werd de bestaande (waarschijnlijk houten) kerk van Wierum (het latere Wittewierum)
door een meerderheid van de kerkvoogden (patroons) geschonken aan het klooster van Romerswerf
met als doel er ook een klooster te stichten. Ernestus, een van de kerkvoogden van Wierum, was het
hier echter niet mee eens en bisschop Otto I van Münster stelde hem hierbij in het gelijk, waarop de
kloosterlingen in beroep gingen tegen dit besluit. Emo van Huizinge trok in het kader hiervan op 9
november te voet in 1211 naar paus Innocentius III in Rome, die op zijn beurt hem en de andere
kerkvoogden van Wierum in het gelijk stelde. In ruil hiervoor werd een minnelijke schikking getroffen
met de zoon van Ernestus. Zie hiervoor de historische roman van Ynske Penning Emo’s Labyrint.
Bouw van klooster en kerk.
Daarop vertrokken de aanwezige monniken uit Romerswerf tussen 1213 en 1214 naar Wierum om te
beginnen met de bouw van het nieuwe klooster, dat deels werd aangelegd in de drooggevallen bedding
van de dichtgeslibte Fivel. De nonnen bleven achter in Romerswerf, dat voortaan Rozenkamp
(Campus Rosarum) werd genoemd. In 1214 kreeg het nieuwe premonstratenzerklooster de naam
Bloemhof (Floridus Hortus). Emo werd overigens pas op 23 mei 1225 aangesteld als abt van het
klooster. Een jaar later overleed zijn neef Emo van Romerswerf. Emo van Huizinge en zijn opvolgers
schreven over het klooster Bloemhof en de omstandigheden in die tijd de beroemd geworden kroniek
van Bloemhof. Deze kroniek omspant de periode 1203 tot 1290 en vormt daarmee de belangrijkste
bron over de Ommelanden in de 13e eeuw.
Op 1 november 1217 sloot het klooster zich formeel aan bij de premonstratenzers. In de jaren 1220
raakte het klooster echter in grote problemen toen bisschop Dirk III (Dietrich, Diederik) van Münster,
de opvolger van Otto I, Herderik van Schildwolde tegen de wil van paus Honorius III had aangesteld
als zijn officiaal (gemachtigde). Herderik van Schildwolde moest niets van Emo hebben en hij wist in
1224 Dirk III zover te krijgen dat deze eigenmachtig de banvloek uitsprak over Bloemhof. Emo reisde
daarop naar Rome, waar Honorius III de banvloek onwettig verklaarde. Omdat Dirk III en Herderik
zich niets van de paus aantrokken, sprak Honorius III eerst de banvloek uit over Dirk III en omdat
Herderik zich er toen nog niets van aantrok stuurde Honorius III vervolgens zijn pauselijke legaat,
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kardinaal Konrad von Urbach naar het gebied en deed ook Herderik in de ban. Deze bleef echter
volharden, maar werd uiteindelijk uit klooster Mariagenade verdreven door de Schildwolders.
Dirk III sloot vervolgens vrede met Emo. In 1225 wijdde hij de houten kerk van Wierum tot abdij.
Daarop begonnen de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe stenen kloosterkerk,
waarschijnlijk naar voorbeeld van het moederklooster in Prémontre. In 1227 werd de slotgracht
voltooid en in 1235 werd begonnen met het bakken van stenen. Met het aftichelen van met name
knipklei waren de monniken overigens al rond 1220 begonnen op percelen van daarvoor toestemming
verlenende boeren in de buurt van Winneweer. De kalkarme en ijzerrijke knipklei leverde de
kenmerkende rode kloostermoppen op die voor het klooster en de kerk werden gebakken. Tussen 1238
en 1259 verrees deze abdij met klokkentoren. Het klooster omvatte naast de kerk met sacristie en
kruisgang een refter, keuken, kapittelzaal, hospitium (voor pelgrims en andere gasten), dormitorium,
scriptorium (schrijfatelier), boekerij (bibliotheek), werkvertrekken (voor bijvoorbeeld timmerwerk en
smeedwerk) en een school. De boekerij zou afgaande op citaten van kerkvaders en theologen een
behoorlijke omvang hebben gehad en over ten minste 100 boeken hebben beschikt. De boekerij werd
tijdens de Saksische Vete in 1515 door plunderende Saksische benden in brand gestoken, maar de
kroniek bleef daarbij behouden en is daarmee het enige premonstratenzer handschrift uit Groningen
dat bewaard gebleven is. De abdijschool werd, waarschijnlijk na klachten van de circatoren in
opdracht van de heer van Prémontre en de definitoren in 1276 verplaatst naar Westeremden, waar zich
al een parochieschool bevond.
In 1290 werd een visitatie uitgevoerd in opdracht van de abt van Prémontré onder leiding van de abt
van Bloemhof en de proost van Schildwolde waarbij nagegaan werd hoeveel kloosterlingen er nog in
de premonstratenzer kloosters aanwezig waren. Volgens de kroniek van Sibrandus Leo waren er in het
klooster Bloemhof en Rozenkamp toen gezamenlijk mille kloosterlingen aanwezig. Dit aantal wordt
doorgaans vastgesteld als '1000 kloosterlingen', maar dit aantal wordt ook vaak onrealistisch hoog
genoemd. Het zou kunnen dat het gaat om beide kloosters met alle voorwerken en bijbehorende
dorpen, maar evengoed zou de Latijnse bijbetekenis 'ondefinieerbaar veel' kunnen zijn bedoeld.
Mogelijk wilde de abt van Bloemhof hiermee in de toekomst gunsten zeker stellen bij Prémontré. In
1351 werd het klooster getroffen door een pestepidemie, waaraan 20 kanunniken en 12 novicen
bezweken. In 1447 sloot het klooster een verbond met het klooster Dokkum, waarbij de eigendommen
en bewoners van het klooster Palmaer verdeeld werden tussen beide kloosters.
In 1485 kreeg het klooster het toezicht (visitatie) over de kloosters Feldwerd, Mariëngaarde en
'Dokkum' (mogelijk Klaarkamp) in verband met het verval van de kloostergemeenschappen aldaar. Dit
wijst erop dat in Wittewierum de tucht toen nog wel werd gehandhaafd. In latere decennia raakte het
klooster echter ook in verval als gevolg van de Gelderse Oorlogen. In 1499 trok Edzard I van OostFriesland langs Wittewierum. In 1505 haalden stad-Groningers al het vee weg bij Wittewierum tijdens
gevechten met Edzard I. In 1514 veroverde hertog George van Saksen met Oldenburgse troepen het
klooster, waarbij het klooster en het scriptorium in brand werden gestoken. Hetzelfde jaar werd
George echter weer verdreven door Otto van Diepholt, die het heroverde voor Edzard I. In januari
1522 vluchtte de kastelein van Coevorden Frederik van Twickelo met zijn Boergondische troepen via
Wittewierum terug naar Coevorden. In 1536 versloeg Georg Schenck van Toutenburg Meindert van
Ham bij Wittewierum. Van al deze woelingen wist het klooster zich niet meer te herstellen.
Opheffing en afbraak.
In 1561 waren er nog 3 of 4 monniken over onder leiding van abt Cornelis Hermanni, die het niet zo
nauw namen met de kloosterregels. De nieuwe bisschop Johannes Knijff, die tijdens het bewind van
de hertog van Alva benoemd was van het kort daarvoor opgerichte Bisdom Groningen, verklaarde toen
dat de aanwezige monniken waren ontslagen van hun votum en religio (strikte religieuze riten). Het
klooster werd door paus Pius IV op 7 augustus 1561 evenals het klooster Aduard en het Klooster
Marienkamp (bij Esens) toegewezen aan het nieuwe bisdom.
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In 1566 werden de restanten van het klooster en de kerk door Staatse troepen in brand gestoken tijdens
de beeldenstorm. Daarop besloot Knijff tot de opheffing van het klooster als tafelgoed voor zijn
nieuwe bisdom. Hermanni poogde tevergeefs deze opheffing te voorkomen, maar in ruil voor de
belofte dat zijn broeders kanunnik mochten worden in het nieuwe bisdom en hijzelf proost van de
Martinikerk (zetel), wilde hij in 1568 wel instemmen met de opheffing. Uiteindelijk zou hij geen
proost worden, maar mocht hij de bezittingen van het klooster beheren.[11] Hij trok zich met de
resterende monniken terug in Groningen, waarbij hij de kroniek van Bloemhof meenam.
Op 7 mei 1568 werd de Spaansgezinde luitenant Zeger van Groesbeek door de staatsgezinde
bevelhebber Lodewijk van Nassau teruggeslagen bij Wittewierum. Daarop legerde op 22 mei de
Spaansgezinde bevelhebber Jan van Ligne zijn troepen bij Wittewierum, waarop hij werd aangevallen
door Lodewijk van Nassau. Deze verloor echter ditmaal deze schermutseling en vluchtte daarop naar
Heiligerlee.
Bisschop Knijff liet daarop het klooster afbreken om de stenen te kunnen gebruiken voor de bouw van
zijn bisschoppelijk hof in Groningen (het huidige Prinsenhof). Eerst werd de aula van het klooster
afgebroken en vervolgens de bijgebouwen. Een deel van de stenen werd verkocht aan Johan de
Mepsche, die er zijn borg Duirsum (Ten Ham) mee liet herstellen. Rond 1572 liet Knijff het fraaie
koorgestoelte en enkele fraaie beelden uit het klooster overbrengen naar de Martinikerk. De gronden
van het klooster werden tegen hoge huren verhuurd aan meiers. In 1576 stierf Knijff echter en de stad
stond geen nieuwe bisschop toe. De staatsgezinde Johan Rengers van Ten Post wees daarop de
goederen van het klooster toe aan de Ommelanden. Na de reductie werd de afbraak doorgezet. In 1598
werd het refugium verkocht, in 1603 werd de keuken op afbraak verkocht en in 1604 werden de
restanten van de kloosterkerk verbouwd tot een nieuwe protestantse kerk. Deze kerk werd in 1863
vervangen door de huidige kerk van Wittewierum.
Waterstaat.
Uit de Kroniek van Emo en Menko blijkt dat het klooster een groot aandeel heeft gehad in de
bedijking van dit gebied. Vlak na de oprichting vond de Sint-Marcellusvloed plaats, waarbij vele
doden vielen. Vervolgens werd er door Emo een zijlvest (waterschap) opgericht om gezamenlijk het
dijkonderhoud beter te kunnen regelen. Het klooster was ook nauw betrokken bij de ontwatering van
het omliggende gebied en speelde een belangrijke rol in het bestuur van het Generale Zijlvest der Drie
Delfzijlen, waarvan de overste schepper altijd de abt van het klooster Bloemhof was. Tevens gaf hij
met zijn college uit Ten Boer leiding aan de organisatie van de Acht Zijlvesten. Een van de
belangrijkste projecten was de indijking van de Fivelboezem.
Grondbezit.
In de loop der eeuwen verkreeg het klooster door ontginningen en schenkingen een grote hoeveelheid
land in de landstreek Fivelingo. Eind 16e eeuw was het (voormalige) klooster met enkele duizenden
grazen grond uitgegroeid tot het grootste premonstratenzer klooster van De Ommelanden. De bronnen
geven weinig duidelijkheid over het aantal hectares. Aantallen die worden genoemd zijn ca. 1760 en
2300 hectare. Het grondgebied omvatte een groot aantal landerijen in Fivelingo, een aantal kwelders
bij de Dollard (kennelijk overgenomen van Palmar) en venen 'op de Ruethe' (Ruiten?) bij Kolham. Van
de landerijen in Fivelingo lag ongeveer 500 hectare rond Wittewierum en ruim 650 hectare (1322
grazen) rond 't Zandstervoorwerk . Verder waren er landerijen rond onder andere Garrelsweer,
Loppersum, Ten Boer, Westeremden en Wirdum. Ongeveer 250 hectare betrof corpusland (land dat
door de monniken zelf werd bewerkt).Een deel van de goederen werd in 1447 verworven toen de
goederen van het klooster Palmar werden opgesplitst tussen Bloemhof en het klooster van Dokkum.
Het klooster verkreeg in de loop der tijd meerdere kerken. In 1217 werd de kerk van Westeremden met
bijbehorende kerkgoederen geschonken aan het klooster Bloemhof. Deze schenking leidde echter tot
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

onvrede en mogelijk werd deze kerk met bijbehorende pastorie en kosterij na een brand in 1238 weer
overgedragen aan de Westeremders. In 1231 kwam de kerk van Scharmer in handen van Bloemhof, in
1276 (ondanks verzet) de kerk van Uithuizen en eind 13e eeuw de kerk van Krewerd. Ook de rechten
in deze kerken verloor het klooster later weer. In de 16e eeuw ten slotte had het klooster rechten in de
kerk van Kolham.
Refugium.
Het klooster bezat net als veel andere kloosters ook een refugium in de stad Groningen en wel aan de
hoek van de Schoolstraat met de Popkenstraat op de plek van het Groninger Forum.
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