Infobestand Pelgrimsroute Delfzijl

Delfzijl.
De naam "Delfzijl" betekent zijl (= sluis) in de Delf (= de oude naam van het Damsterdiep). Delfzijl ontstond
in de dertiende eeuw toen er een sluis gebouwd werd in de Delf. Toch was er al langere tijd sprake van
bewoning van het gebied waar het huidige Delfzijl ligt. De Romein Plinius de Oudere[2] schreef reeds
in 47 na Christus over het gebied aan de oevers van de Eems. In zijn reisverslag noemt hij de oorspronkelijke
bewoners, die behoorden tot deChauken en woonden op terpen of wierden, zodat zij beschermd werden tegen
de tweemaal per dag opkomende vloed. Toch is dit niet het eerste teken van bewoning in Delfzijl.
In 1982 werd in de directe nabijheid van Delfzijl, onder de wierde Heveskesklooster ten oosten van Delfzijl,
een hunebedgevonden. Dit is een indicatie dat er ook al in vroege tijden bewoning was in Delfzijl.De naam
Delfzijl werd voor het eerst genoemd in een oorkonde van 19 juni 1303. Oorspronkelijk lagen er drie zijlen
(sluizen) in de Delf. Deze werden Slochter-, Scharmer- en Dorpsterzijl genaamd. Men spreekt dus ook wel
van "de drie Delfzijlen". Bij deze sluizen ontstond al snel bewoning toen er een sluiswachter aangesteld werd.
Dit was het begin van het ontstaan van het huidige Delfzijl. De drie sluizen vielen onder het Generale Zijlvest
der Drie Delfzijlen. Het gemaal 'De Drie Delfzijlen' ligt nu op de plaats van de drie oude sluizen. De drie
sluizen in de Delf vormden een belangrijk strategisch punt. Ze werden niet alleen gebruikt om het
binnenwater te lozen op zee, maar konden ook gebruikt worden om het zeewater over het land te laten
stromen. Bovendien kon vanuit Delfzijl een belangrijke handelsroute van de stad Groningen gecontroleerd
worden. Tevens werd het scheepvaartverkeer op de Eems gecontroleerd en kon zo de scheepvaart voor de
haven van Emden gehinderd worden. De haven van de stad vormde ook een invalsbasis voor een grote
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troepenmacht vanuit zee. In 1514 werd de onvoltooide schans van Delfzijl met Oldenburgse troepen veroverd
door hertog George van Saksen. Hij werd echter hetzelfde jaar weer verjaagd door Otto van Diepholt, die het
heroverde voor graaf Edzard I. Op 25 juli 1568 bezocht Alva Delfzijl, na de Zeeslag op de Eems. Hij zag de
strategische betekenis en maakte plannen om er een grote vesting van te maken. Oorspronkelijk was het zijn
bedoeling om een vesting te maken waartoe Delfzijl, Farmsum en Appingedam zouden behoren. Dit was zeer
tegen de zin van de stad Groningen en is door herhaaldelijk aandringen van de stad Groningen niet
doorgegaan. Op bevel van de graaf van Rennenberg werden de verdedigingswerken zelfs ontmanteld.
Dezelfde Rennenberg gaf enige tijd later echter opdracht aan Johan van den Kornput om ontwerpen te maken
voor de versterking van Delfzijl. Dit plan werd echter niet gelijk uitgevoerd. Er werd eerst een schans, omgeven
door een gracht, aangelegd door Berthold Entens van Mentheda tot Middelstum.[3] Deze schans werd in
1580 door de Spanjaarden ingenomen. In 1591 werd de schansheroverd door Prins Maurits. Hij zorgde voor
versterking van de schans en zo kon het plan van Johan van den Kornput alsnog uitgevoerd worden. Delfzijl
werd een vesting. In1594 werd door Francisco Verdugo tevergeefs een poging gedaan om de vesting Delfzijl
weer in te nemen. In 1696 werd de vesting door Menno van Coehoorn versterkt.
Een 17e-eeuwse plattegrond van de vesting Delfzijl
In de middeleeuwen stonden er in de omgeving van Delfzijl
verscheidene borgen, met name bij Uitwierde. De haven van
Delfzijl werd reeds in de 16e eeuw in verschillende maritieme
geschriften vermeld. In 1591 bezocht prins Prins Maurits de haven
met een vloot van 150 schepen. Enige decennia later bezocht Piet
Hein met de "Zilvervloot" Delfzijl. Tijdens de Tweede EngelsNederlandse Oorlog in 1665 kwam Michiel de Ruyter met de WestIndische vloot en dertig door hem buitgemaakte schepen de haven
van Delfzijl binnen. In 1825 behoorde Delfzijl (met Winschoten) tot
de allerlaatste Nederlandse plaatsen waaraan stadsrechten werden
toegekend. Dat had op dat moment geen praktische betekenis meer,
maar slechts symbolische, deze stadsrechten moeten dan ook niet
vergeleken worden met eerder verkregen stadsrechten in steden zoals Appingedam en Groningen.. In 1856
werd de zeevaartschool gesticht. In 1876 werd het Eemskanaal van Delfzijl naar Groningen gegraven, omdat
het Damsterdiep de scheepvaart onvoldoende mogelijkheden bood.
Eems.
De Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via
de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten NoordrijnWestfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburger Wald in Duitsland,
nabij Bielefeld) en mondt via de Dollard en de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt de
Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere
zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Eems is 371 kilometer lang, waarvan 238
kilometer bevaarbaar zijn. Het Eems-Jadekanaal, dat bij Emden begint, verbindt de Eems met de Jade. Het
Dortmund-Eemskanaal loopt voor een groot deel parallel aan de Eems.
Het Muzeeaquarium.
Het MuzeeAquarium is een verrassende belevenis bij de Wadden! Een unieke combinatie van een natuur- en
een cultuurhistorische collectie en een aquarium met zeeleven van de Wadden- en Noordzee.

Uitwierde.

Uitwierde, historische naam Uitwierda, ligt bijna tegen de bebouwing van Delfzijl aan. Zoals de naam
aangeeft, is het een wierdedorp. Het dorpje telt 65 inwoners (2011).
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Op de wierde staat een kerkje uit 1839. Eerder stond er een middeleeuws kerkje, dat tijdens het beleg van
Delfzijl (1813-1814) zo beschadigd raakte dat het gesloopt moest worden. De oorspronkelijke toren uit het
begin van de dertiende eeuw is wel bewaard gebleven.

Kerk Uitwierde.
Alleen de losstaande toren ( deze is te beklimmen) van dit ensemble is eigendom van de Stichting Oude
Groninger Kerken. Deze toren dateert uit de 13e eeuw, werd in 1275 verhoogd, en in 1840-'44 weer met één
geleding verlaagd. De oorspronkelijke gracht rondom de kerk is in de 20e eeuw gedempt. Nu ligt er een
wandelpad. Tijdens W.O.II liep de kerk zware schade op, maar deze werd in 1948 hersteld. Sinds 2011 is de
toren een van de Landmerktorens. Hiervoor siert een door Onix ontworpen trap het toreninterieur. Vanaf het
nieuwe balkon aan de achterkant heb je uitzicht tot aan het wad.
De kerk, gelegen op de Uitwierder wierde, is van 1839. De vrijstaande toren bij de kerk is vele eeuwen ouder.
Deze toren, opgetrokken uit donkerrode kloostermoppen en hier en daar tufsteen, en rustend op een keienbed
als fundering, behoorde tot een voorganger van de huidige kerk en werd vermoedelijk zo rond 1200 gebouwd
en in 1275 verhoogd. In de periode 1840-'44 werd de, inmiddels bouwvallige toren met één geleding verlaagd
en afgedekt met een nieuwe spits: vierzijdig, met leien gedekt en op elke zijde een dakkapel. De muren van de
toren hebben een dikte van 1.15 meter. Op de torenspits staat een windvaan in de vorm van een ruiter te paard,
naar verluidt de heer Jan Cornelis Bos, aan wie de toren zijn behoud te danken heeft. Zijn naam is te lezen op
een ingemetselde gedenksteen boven de ingang. Inwendig bestaat de toren uit vier verdiepingen; de onderste
is gedekt met een gemetseld koepelgewelf. In de oostwand is een dichtgemetselde doorgang naar de kerk te
zien, dit herhaalt zich op de eerste verdieping: hier bevindt zich eveneens een dichtgemetselde opening die
ook uitwendig zichtbaar is. De verdieping wordt verlicht door vensters binnen een siernis aan elk van de drie
vrij liggende zijden. Op de tweede verdieping bevindt zich, wederom in de oostwand, een smalle rondbogige
opening die waarschijnlijk toegang gaf tot de vroegere kerkzolder. De derde verdieping is de klokkenzolder:
in de zware eiken luidstoel hangen twee klokken waarvan de kleinste gezien het motief van de eenvoudige
randversiering uit de 13e eeuw zou kunnen dateren. De grote klok, gegoten voor een kerk in het Oldambt, is in
1516 gegoten door Joannes Bremenis. In de jaren 1990-91 werd vanwege de slechte kwaliteit van het
metselwerk, de beklamping van de westgevel vernieuwd. Bij deze gelegenheid werd het oorspronkelijke
profiel van de toren hersteld, zij het met 19e eeuws baksteen. In 2010 werd het inwendige van de toren
verbouwd tot ‘Uitkijk-kerktoren’ naar een ontwerp van architectenbureau Onix. Als nieuw element werd een
trapmeubel in de toren geplaatst; een massief houten, licht geschilderd element die de aandacht van de
bezoeker richt op karakteristieke, bijzondere plekken van de toren door de balustrade voortdurend van hoogte
te laten veranderen. Bovenin de toren werd zitgelegenheid gecreëerd met een doorloop naar een klein balkon
aan de achterzijde van de toren.
De kerk van Uitwierde was belangrijk en rijk. De kerk bezat circa 35 hectare land dat verhuurd werd aan de
hoogste bieder. Tot 1613 behoorde Delfzijl tot de parochie van Uitwierde. De kerk had oorspronkelijk een
gracht, net als de kerk van Spijk. Deze werd in de 20e eeuw gedempt, waarna er een wandelpad rondom de
kerk werd aangelegd. Tijdens het beleg van Delfzijl (1813-1814) liep het oorspronkelijke kerkgebouw door de
plunderende Franse troepen aanzienlijke schade op. Het werd in 1839 vervangen door het huidige
neoclassicistische bouwwerk.[1] Tijdens de bevrijding van Delfzijl in de Tweede Wereldoorlog kwam
Uitwierde - en daarmee de kerk - hevig onder vuur te liggen. De kerk liep weer zware schade op, maar werd
in 1948 hersteld. De preekstoel is na de vernielingen rond 1814 nieuw gemaakt door Jacob Meyer. Later is er
een soort podium van gemaakt. Het orgel van Luitjen Jacob van Dam & Zonen, geplaatst in 1975, komt
oorspronkelijk uit de kerk van Heveskes en dateert uit 1888. Naast de ingang van de kerk is de grafsteen van
Haro Wincken to Ringeheim (gestorven in 1563) ingemetseld. Dit is het oudste monument van Delfzijl.
Biessumerbos.
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Het Biessumerbos is een afwisselend bos op steenworp afstand van de wierde Biessum, vlakbij Delfzijl.
Vanuit dit historische dorpje lopen de sloten en wegen als een patroon van zonnestralen richting het westen.
Dit historische beeld van het oude Groningse wierdelandschap is met open grasstroken en poelen
doorgetrokken in het bos. Door het bos slingeren wandel- en ruiterpaden. In het bos groeien elzen, essen en
wilgen. In de bosranden staan struiken zoals hazelaar, meidoorn en kardinaalsmuts. Vogels doen zich in het
najaar te goed aan de noten en de vruchten. In het vroege voorjaar klinkt de roffel van de bonte specht door
het bos. Midden in het Biessummerbos biedt een vleermuiskelder plaats aan slapende vleermuizen. Het
Biessumerbos is in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Daarvoor bestond het gebied uit
weilanden en akkers. Halverwege het bos verraadt een betonnen ring de vroegere aanwezigheid van een
boerderij. Deze droeg de naam “De Vossenheerd”.
Wierde Biessum.
Biessum ligt op - eigenlijk rond - een wierde, die behoort tot de best bewaarde in de provincie Groningen. De
oorspronkelijke stervormige verkaveling is nog vrijwel helemaal terug te vinden. De woningen en boerderijen
staan aan de ossengang De Ossenweg, die nog intact is. De oostelijke verkaveling is gedeeltelijk verdwenen
door uitbreidingen van Delfzijl-Noord. Tussen de steenfabriek van Hylkema en Biessum loopt het
Biessumermaar. Dit water werd gebruikt om boomstammen te transporteren naar de klompenmakerij aan de
Ossenweg 4. Het dorpje heeft nooit een eigen parochiekerk gehad. Voor het kerkbezoek moesten de
Biessumers via het kerkpad naar de nabijgelegen kerk van Uitwierde. Vermoedelijk stond er wel een kapel: in
1505 is sprake van een zekere heer Gherbent to Bysum, een geestelijke die waarschijnlijk was belast met het
bedienen van het altaar van het Catharinaleen van de parochie Uitwierde. Het benoemingsrecht van de
prebende wordt nog in 1630 vermeld. Een opvallend hoekje land in het centrum van de wierde markeert
mogelijk de plek van de kapel.
Batterij Nansum.
Batterij Nansum vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de buitenste luchtverdedigingswerken voor
de havenstad Emden. Naarmate de bevrijders dichterbij kwamen, kregen dorpen en vooral veel boerderijen in
wijde omgeving zwaar te lijden onder het vuur van deze stelling met vele bunkers die nog steeds in het
landschap aanwezig zijn.
Marsum.
Marsum is een wierdedorp en is een beschermd dorpsgezicht.Het dorp ontstond in de vroege middeleeuwen
door het aaneengroeien van een aantal huiswierden. Op een wierde centraal in het dorp werd in de twaalfde
eeuw (mogelijk iets later) de Mauritiuskerk gebouwd. Marsum ontwikkelde zich tot een volwaardig dorp, dat
echter in de Franse tijd bijna compleet werd verwoest bij het Beleg van Delfzijl (1813-1814). De wierde van
Marsum werd in het begin van de twintigste eeuw grotendeels afgegraven. De radiale structuur is echter intact
gebleven. Naast de kerk resteren nog het kerkhof en een aantal boerderijen. Er is maar één weg (de
Marsumerweg) en in de kerkdorpen Jukwerd en Marsum tezamen woonden 146 mensen op 1 januari 2006.
Kerk Marsum.
Een van de oudste Romaanse kerkjes in het noorden, gewijd aan de heilige Mauritius. De zadeldaktoren heeft
een naar het schip gekeerde verdieping. Op de halfronde apsis liggen zogenaamde nonnen en monniken
(halfronde dakpannen, hol en bol). In de zuidwand is een smalle hagioscoop te zien. Binnen is een vlak 18e
eeuws balkenplafond en een koorhek van enkele eeuwen eerder. De bouw van de kerk zou begonnen zijn in de
tweede helft van de 12e eeuw. (Sinds dendrochronologisch onderzoek de kap op begin 14e eeuw heeft
gedateerd staat de ouderdom van de kerk ter discussie).
Het is een kleine zaalkerk met een inspringend halfrond koor. De muren van de kerk zijn geleed door een
inspringende zone met kleine rondboogvensters zonder profilering. Dit spaarveld wordt bij de dakrand
afgesloten door een zaagtand- en een muizentandfries. In de muren aan de noord en zuidzijde, niet ver van de
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apsis, zitten (later ingebroken) lage vensters. De zadeldaktoren is even oud als de kerk en heeft slechts twee
minieme versnijdingen. Drie zijden hebben twee gekoppelde galmgaten met ronde bogen, de oostkant heeft
een enkelvoudig exemplaar. Het dak van de apsis is nog gedekt met bolle en holle pannen (‘monniken en
nonnen’).
De ingang van de kerk zit tegenwoordig in de westmuur van de toren, de oude ingangen zijn zowel binnen als
buiten nog in de noord- en zuidmuur te zien, binnen compleet met de balkgaten voor de vergrendeling. De
schipvloer is verhoogd, zichtbaar bij de gedichte ingangen. Waarschijnlijk had de kerk ooit gewelven; deze
moesten wijken voor de huidige blauwgroene zoldering. Deze en de eenvoudige banken zijn waarschijnlijk
nog dezelfde die Jan Ates van Holwierde in 1787-’88 maakte voor ongeveer 350 gulden. De preekstoel werd
in 1792 door dezelfde timmerman gemaakt voor 65 gulden. Het koorhek is vermoedelijk uit het midden van
de 16e eeuw. De gedraaide spijlen in de deuren zijn van later datum. Er zijn nog onderdelen die behoren tot de
middeleeuwse inrichting, zoals een sacramentshuis met restanten hang- en sluitwerk en de lavabo of piscina
met afvoergat. In de koorvloer ligt de grafzerk voor de predikant Bernhardus Andrae Ollershemius, geboren
1653 te Solwerd. In het koor staat een reconstructie van een middeleeuws orgel, het zogenoemde
Theophiliusorgel. Het orgel werd gebouwd door Winold van der Putten en medewerkers in 1999 op basis van
twee oude teksten uit de 10e en 11e eeuw: ‘De fistulis organicis’ (over orgelpijpen) van een anonieme auteur
uit Bern en het traktaat ‘Schedula Diversarum Artium’ (overzicht van de verschillende kunsten) van de
Benedictijner monnik Theophilius Presbyter (1070-1125). Een afbeelding in het Rutland Psalter (afkomstig uit
de bibliotheek van Belvoir Castle), een geïllumineerd boek uit het Engeland van ca. 1260, bepaalde voor een
groot deel het uiterlijk van het instrument. Het orgel heeft twee pijpenreeksen met elk negentien pijpen die
gelijktijdig klinken. De houten pijpen staan achter elkaar opgesteld. De pijpen hebben een starre mensuur: de
diameter blijft vrijwel gelijk bij het korter worden van de pijpen. De achterste rij klinkt steeds een kwint lager
dan de voorste. Het is Pythagorees gestemd op 460Hz. De beschildering is van de hand van Helmer Hut. De
torenruimtes op de begane grond en op de verdieping zijn naar de kerkzijde geopend en maken deel uit van de
kerkzaal. De kerk werd in 1949-‘51 gerestaureerd; daarbij is de inrichting veranderd en kreeg de kapel in de
toren een nieuw gewelf. In de toren hangt een klok met een afbeelding van de beschermheilige van de kerk en
het opschrift:‘s. mauritius bin ick geheten marsum heft mi laten geten ao 1620, joannes symon & anthonius
filius & petrus joly galli me fecerunt.
Solwerd
Solwerd is een wierdedorp aan de oostkant van Appingedam en is feitelijk een woonwijk van het stadje
geworden. De naam Solwerd komt van sol, dat poel betekent, en wierde, dus een wierde in nat, drassig, land.
Het dorp heeft vermoedelijk sinds de dertiende eeuw een eigen kerk, gewijd aan Jacobus de Meerdere, nadat
het eerst onder de parochie van Marsum viel.
Kerk Solwerd.
De eerste kerk van Solwerd werd al in 1536 gesloopt na een hevige brand en het is onbekend hoe lang deze
heeft gestaan. Na twee eeuwen werd er een nieuwe kerk gebouwd op kosten van jonker Adriaan Gerlacius.
Tijdens het beleg van Delfzijl (1814) raakte de kerk zwaar beschadigd, maar de heer Gerlacius bleef stug geld
in het kerkje stoppen en het neoklassieke kerkje met forse steunberen op de hoeken staat nog fier overeind in
het Groninger Landschap. Naast de kerk staat een houten, qua vorm afwijkende, klokkenstoel.
Rond 1500 stal een vuige snoodaard een zilveren ciborie uit de kerk van Solwerd. In de ciborie zaten nog drie
gewijde hosties. Al vluchtend wierp hij de hosties in een put of sloot vlakbij Solwerd, waarna het water ervan
geneeskrachtig werd. Als we de overlevering mogen geloven waren deze wonderen niet ongewoon. Boven de
put, bij de kerk van Solwerd, werd een kapel gebouwd. De kerk stond in 1510 vermeld als ‘des weerden
hilligen sacraments ter hilge stede’. Het wonder van het geneeskrachtige water trok vele gelovigen aan. Het
effect was hetzelfde als met relikwieën (kerken met veel relieken in hun bezit waren verzekerd van de
toestroom van grote aantallen gelovigen en van de bijbehorende economische activiteiten zoals jaarmarkten).
Na de reformatie bekoelde de belangstelling voor het wonder maar langzaam. Maar in 1682 maakte een
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predikant een einde aan deze in zijn ogen afgoderij: de put werd gedempt. Rond 1780 brak men de kapel af
en begon men met de bouw van een nieuwe kerk, die in 1783 werd voltooid. De kerk is rechthoekig van
opzet, uitgevoerd in baksteen en heeft een classicistische façade aan de zuidkant. Het geheel is buitengewoon
zorgvuldig uitgevoerd: op hoge bakstenen postamenten (voetstuk van een zuil), die worden onderbroken door
natuurstenen lijsten, staan gemetselde pilasters. Deze vertonen, naar klassiek voorbeeld, entasis (of zwelling).
De Ionische kapitelen van geverfde natuursteen hebben voluten die door guirlandes met elkaar verbonden
zijn. Dan volgt een hoofdgestel dat bestaat uit een fries met onderverdeling, een bakstenen laag en daarboven
een tandlijst (deze hoort bij de Ionische orde). Boven de pilasters strekt zich een driehoekig fronton uit met
een opvulling van baksteen. Door deze baksteenlaag tussen fries en tandlijst lijken fronton en dak
losgekoppeld van de rest van de gevel. Dat beeld wordt nog versterkt doordat de eenmaal versneden
overhoekse steunberen niet tot de bovenste lijst doorlopen; ze stoppen bij het fries. Oorspronkelijk was er een
ingang met ronde boog. Deze is thans aan het gezicht onttrokken door een portaal uit 1936. Dit portaal is in
bijpassende stijl uitgevoerd maar nodigt niet onmiddellijk uit om de kerk binnen te gaan; de deur zit namelijk
aan de zijkant. Verder bevat de zuidgevel twee zeer grote rondboogvensters. De overige gevels zijn veel
soberder behandeld. De noordgevel heeft drie grote rondboogramen, geen pilasters en geen hoofdgestel. De
kerk wordt gedekt door een schilddak. In plaats van een toren bouwde men een open houten klokkenstoel, een
zeldzaam verschijnsel in onze provincie. De klok werd in 1949 gegoten door van Bergen in Heiligerlee. In
1975 werd de klokkenstoel gerenoveerd. De wanden van het lichte en statige interieur onder een blauw
balkenplafond zijn een afspiegeling van de buitenkant; ze zijn eveneens uitgevoerd volgens de regels van de
Ionische orde, maar in de goedkope variant met stucwerk en met profiellijsten en kapitelen van hout. We zien
overhoekse pilasters als weerspiegeling van de steunberen buiten. Rondom loopt een houten fries dat in
imitatiemarmer is geschilderd. De preekstoel, eenvoudig uitgevoerd in Louis Seize op z’n Gronings, staat
tegen de oostwand. Daarvoor bevindt zich de dooptuin met notabelenbanken en een doophek dat wordt
afgesloten door twee, uitzonderlijk zwaar vormgegeven posten, bekroond met snijwerk. De rest van de banken
is eenvoudig. Onder de orgelgalerij staat een herengestoelte, waarvan de voorkant in vormgeving is aangepast
aan het doophek. Ook de orgelbalustrade herhaalt de vormen van het doophek. Het orgel werd hier in 1942
geplaatst achter een loos front. Het orgel is waarschijnlijk gebouwd rond 1860 en is afkomstig uit Midden
Brabant. De oorspronkelijke bouwer is niet bekend. Het omvat een manuaal met 8 registers. In 1993 is het
instrument gereviseerd door Berend Veger en Winold van der Putten.
Damsterdiep en de Delf.
De Delf is een, waarschijnlijk voor het jaar 1000 aangelegde, waterweg van Delfzijl ( = zijl in de Delf)
naar Winsum. Het is de voorloper van het Damsterdiep en het Winsumerdiep, die oorpspronkelijk met elkaar
in verbinding stonden.
De Delf had twee functies:
handelskanaal, om te voorkomen dat men over zee moest varen, een in die tijd gevaarlijke
onderneming
2. afwateringskanaal, ter ontwatering van de door inklinking sterk gedaalde bodem van de reeds
ontgonnen landerijen
Het eerste gedeelte is het huidige Damsterdiep van Delfzijl (waar de Delf later met zijlen werd afgesloten)
door Appingedam tot Winneweer. Van daar volgde het een gedeelte van de nu praktisch verzande Fivel en liep
het langs de Delleweg. Dit gedeelte is nog nauwelijks herkenbaar. Delle is een verbastering van Delf.
1.

De naam Delf komt van 'graven, delven'. Er zijn meer watergangen met deze naam, zoals de Delf in de stad
Emden. Ook de stad Delft dankt zijn naam aan een dergelijk water.
Farmsum.
Het noordwestelijke oude deel van het dorp is gelegen op een wierde. Omstreeks het jaar 1000 werd voor het
eerst gesproken van het dorp Farmsum: Fretmarashem. Deze naam laat zich verklaren als 'woonplaats van
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Fretmar ("Vredemaar")'. In het jaar 1228 was er sprake van Fermeshem. Aan het einde van de 14de eeuw werd
de naam als Fyrmesen geschreven en nog later als Fermissum en Farremsem. De rechtspraak, ook de proosdij
over het oosten van Fivelingo en de Oldambten, was toen in handen van de Ripperda's, de bewoners van het
Huis te Farmsum. In de Franse tijd is Farmsum kortstondig, in 1809, een zelfstandige gemeente geweest. De
Fransen hadden het plan om van Farmsum en Delfzijl een tweelingvesting te maken. Dit zou betekenen dat
Farmsum een fortresse zou worden, maar van het plan kwam niets terecht. Tijdens het beleg van Delfzijl
(1813-1814) had Farmsum zwaar te lijden onder de beschietingen en uitvallen van de Fransen en omdat het
schootsveld rond de vesting vrijgemaakt moest worden.
Kerk Farmsum.
De hoge toren, ontworpen door J.W. Maris, werd al in 1855-1857 gebouwd bij de toen nog bestaande
middeleeuwse kerk. Deze werd wegens bouwvalligheid in 1869 vervangen door de huidige driebeukige
hallenkerk met driezijdige sluiting. De kerk is uitgevoerd in rode baksteen, versierd met speklagen van
stucwerk. De beide met frontons getopte zijkapellen zijn iets lager dan het schip. Boven op de opvallende,
vierkante toren, die uit drie transen bestaat, rust een door een balustrade omgeven uivormige bekroning (in de
noordelijke provincies veelal 'siepel' genoemd), waarop boven elkaar twee achthoekige open verdiepingen.
Daarop staat een naaldspits met een windvaan in de vorm van een zeemeermin. De middenbeuk is voorzien
van een tongewelf, de zijbeuken zijn zeer smal. Het interieur is in baksteen uitgevoerd met rondboogvensters,
een attiek boven de kroonlijst en lisenen met rechthoekige nissen. De dunne zuilen zijn voorzien van
gietijzeren kapitelen versierd met palmetten.
De doopvont is van zandsteen en dateert uit de 17e eeuw. In feite is het een tuinvaas behorend bij de in 1745
afgebroken borg Haykema in Zeerijp, die werd opgebaggerd uit de Farmsumer pastoriegracht.[1] In de kerk is
een gebeeldhouwde grafzerk uit 1633 bewaard gebleven, die vervaardigd werd voor Maurits Ripperda. Er
hangt een grote koperen lichtkroon uit de negentiende eeuw.
Ongewoon voor een protestantse kerk zijn de drie aan heiligenbeelden herinnerende gipsen beelden van de
kerkhervormers Luther, Zwingli en Calvijn, die in 1869 in de nieuwe kerk werden geplaatst.Een omvangrijk,
door N.A. Lohman in 1828 gebouwd orgel, dat in de oude kerk van Farmsum stond, werd in 1869 door
orgelbouwer Petrus van Oeckelen verhuisd naar de huidige kerk. Daarbij werd het uitgebreid met een vrij
pedaal. Behalve het hoofdorgel bezit de kerk ook een koororgel, dat Roelf Meijer in 1878 voor het kerkje van
Weiwerd bouwde. Het verhuisde in 1983 naar Farmsum, omdat het kerkje van Weiwerd moest wijken voor de
uitbreiding van de haven van Delfzijl in de Oosterhoek. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 2012 aan de
vloer van de kerk werden historische grafzerken blootgelegd, waarbij drie van leden van de adellijke familie
Ripperda. Deze middeleeuwse zerken worden uit de vloer gehaald en zullen in de kerk tentoongesteld worden.

Haven Delfzijl.
De Haven van Delfzijl is handelshaven en een voormalige marinehaven in de gemeente Delfzijl, verbonden
met de volle zee door de Eemsmonding van de rivier de Eems, en met het achterland door onder andere
het Eemskanaal. De haven van Delfzijl is de op vijf na grootste haven in Nederland. De haven wordt beheerd
door Groningen Seaports.
In de 16e eeuw wordt de haven van Delfzijl voor het eerst vermeld in maritieme geschriften. De haven was
aanvankelijk niet meer dan een gebied binnen de vesting dat bij laagwater droogviel. Door het gebied
meanderde het gespuide water van het Damsterdiep, dat zorgde voor een natuurlijke vaargeul. Vanaf de
waterpoort liep een steiger naar de vaargeul. De huidige handelskade loopt grotendeels langs deze vaargeul.
Tijdens het beleg van Delfzijl (1813-1814) werd de haven afgesloten door de Grote Waterpoort en de Kleine
Waterpoort te sluiten. Af en toe werd er overleg gevoerd tussen de Fransen en de belegeraars. Er kwam dan
een sloep met een delegatie de haven binnen.
In 1819 ging het beheer en onderhoud van de haven van het Rijk over naar de provincie en weer later aan de
gemeente. Voor de gemeente was de taak te zwaar en in 1897 nam het Rijk de haven weer over. Delfzijl werd
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in de 19e eeuw een groot concurrent van de stad Groningen die toen nog de grootste haven van NoordNederland had. De ontwikkeling van de haven kwam in een stroomversnelling na de aanleg van
het Eemskanaal, tussen Delfzijl en Groningen, in 1876 en de bouw van de spoorlijn naar Groningen in
1884. De opkomst van Emden na de stichting van het Duitse Keizerrijk in 1871 had ook een positieve
uitwerking. De haven werd belangrijk voor de uitvoer van agrarische producten uit de drie noordelijke
provincies van Nederland. In 1892 kwam een kolentip in bedrijf voor de overslag van steenkool en cokes op
zeeschepen. In 1901 kreeg de haven van Emden echter een moderne elektrische kolentip voor de overslag
vanuit het Ruhrgebied en ging het kolenvervoer via Delfzijl verloren.
Tussen 1900 en 1909 werd de haven vergroot; de kade werd met 230 meter verlengd, er kwam een
spoorwegaansluiting naar de kaden en de haven werd drie meter extra uitgediept tot 7 meter.[1] Tussen 1917
en 1927 werd de kade nogmaals met 150 meter verlengd. In 1951 was zout bij Winschoten ontdekt en in 1957
werd in Delfzijl een grote sodafabriek geopend. Deze fabriek noodzaakte een verdere uitbreiding van de
haven. De 2e en 3e haven en een nieuwe binnenhaven werden aangelegd. Ten slotte werd de monding van het
Eemskanaal verlegd en bij de monding kwam een nieuwe en grote zeesluis bij Farmsum.
In de tweede helft van de 20e eeuw werd de Eemsmondregio waarin Delfzijl ligt, door de Nederlandse
overheid verkozen tot ontwikkelingspool voor de economische ontwikkeling en ontsluiting van NoordNederland.
Er werd een diepzeehaven aangelegd in Delfzijl. Hiervoor moesten vele dorpen plaatsmaken,
waaronder Oterdum, Heveskes en een groot deel van Weiwerd in de Oosterhoek. Toen de haven in de jaren
zeventig van de 20e eeuw gereed was, kreeg men te maken met een economische crisis waardoor de haven
niet optimaal in gebruik is genomen.
Havens,
De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De toegang tot de buitenhaven ligt bij het
Oostfriesche Gaatje. De afstand tussen de twee pieren is 400 meter en schepen met een diepgang van zo'n 10
meter kunnen de haven in- en uitvaren. Het verschil tussen hoog en laag water is gemiddeld circa 3 meter.
Deze toegang ligt in het oosten van de haven en schepen varen westwaarts door het Zeehavenkanaal. Aan de
zuidkade van het Zeehavenkanaal liggen diverse bedrijven met los- en laadplaatsen. Schepen die helemaal
doorvaren komen vlak bij het oude centrum van Delfzijl in de Handelshaven. Het oostelijk deel van deze
haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart.
Om de binnenhaven te bereiken moeten de schepen de sluizen door. Er zijn er twee, de kleine sluis ligt
oostelijk en is maximaal 123 meter lang, 7 meter breed en 2,40 meter diep. De grote, of westelijke, zeesluis is
120 meter lang, 16 meter breed en 5,45 meter diep.
Binnen de sluizen komen de schepen in het Eemskanaal. Het kanaal is 5 meter diep en schepen met een lengte
van maximaal 144 meter mogen hier varen. Het Eemskanaal staat in open verbinding met de
Oosterhornhaven; schepen niet groter dan 90 meter lang en 13 meter breed kunnen de haven gebruiken. De
diepte is 5 meter, maar na de Heemkesbrug wordt dit 4,5 meter. De Oosterhornhaven loopt min of meer
parallel met het Zeehavenkanaal in oostelijke richting. De haven ligt in het industriegebied Oosterhorn.

Kerk Delfzijl.
De Hervormde Kerk van Delfzijl, ook Centrumkerk genoemd, is gebouwd in 1830 als opvolger van de
Garnizoenskerk van Delfzijl.
De oorspronkelijke Garnizoenskerk werd gebouwd in 1614 en bevond zich op het eilandje op het eilandje
Conijnebergh, dat zich geheel buiten de oude vesting bevond. Later werd de nieuwe vesting eromheen
gebouwd. De kerk raakte dusdanig beschadigd tijdens het Beleg van Delfzijl (1813-1814) dat deze gesloopt
moest worden. Pas in 1830 werd de huidige kerk gebouwd. In 1925 werd de kerk van een noorderdwarsarm
voorzien en werd de toren vervangen door een exemplaar in de stijl van de garnizoenskerk uit 1614. Dertig
jaar later werd de zogenaamde Kleine Kapel aangebouwd. De kerk heef tnu een commerciële bestemming en
is niet toegankelijk.
RK St. Jozefkerk Delfzijl.
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Rooms-katholieke KERK met transept, smalle aangekapte zijbeuken en veelhoekige koorsluiting,
opgetrokken in een bruine baksteen op een iets uitspringend trasraam van bruine klinkers. Het samengestelde
dak is gedekt met leien en heeft een houten goot op klossen, met eronder een muizetandfries; in het dakvlak
vijf houten dakkapelletjes met houten luik onder een steekkapje met overstekend puntdak, gedekt met leien en
zinken piron. De gevels worden geleed door gemetselde steunberen en spitsboogvensters met glas-in-lood,
deels met bakstenen tracering.
De voorzijde (west) wordt gemarkeerd door een uitgebouwd torendeel op vierkante plattegrond met
ingesnoerde torenspits met kruis, gedekt met leien; aan de linkerzijde een doopkapel met twee glas-in-lood
spitsboogvensters onder een tentdak met zinken piron; aan de rechterzijde een smalle vijfhoekige aanbouw
met vijfzijdig puntdak met piron en drie piepkleine vensters. De vier bouwlagen hoge toren met
hoeksteunberen heeft aan de westzijde de hoofdentree in een voorportaal met tuitgevel; de entree bestaat uit
dubbele deuren met decoratieve ijzeren gehengen onder een tweeruits spitsboogvormig bovenlicht met glasin-lood, binnen een bakstenen omlijsting van verspringende spitsbogen. Boven de entree een groot
spitsboogvenster met glas-in-lood en bakstenen tracering; op de derde bouwlaag aan de westzijde drie
spitsboogvensters met glas-in-lood en aan de noordzijde drie blinde spitsboogvensters; op de vierde bouwlaag
aan elke zijde drie open spitsboogvormige galmgaten, waarboven een ronde metseldecoratie. In de westzijde
van de rechter zijbeuk een houten deur met ijzeren gehengen onder een spitsboogvormig bovenlicht van glasin-lood.
Aan het transept aan de zuidkant is een portaal onder een plat dak aangebouwd met deur met stoep en
spitsboogvenster, die leidt naar de sacristie, die aan de zuidzijde van het veelhoekige koor is vastgebouwd. De
sacristie onder een schilddak met op het dakvlak een gemetselde schoorsteen en een dakkapelletje, en op de
nokeinden twee zinken pirons, heeft drie kleine houten vensters onder een spitsboog met gemetselde
boogtrommel. Aan de noordzijde van het koor is een kaarsenkamer met glas-in-lood spitsboogvenster
gebouwd onder een schilddak. Alle daken van de aanbouwen zijn gedekt met (namaak)leien en hebben een
houten bakgoot.
In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: de kruisribgewelven; de tegelvloer in rood, zwart en crème;
de twee rijen houten kerkbanken; het hoofdaltaar van marmer en hardsteen met koperen accenten; het
zeshoekige houten doopvont; de zware dubbele houten deuren met tweeruits glas-in-lood bovenlicht naar het
portaal; de natuurstenen gevelsteen met ""Anno 1924""; de houten paneeldeuren naar sacristie, kaarsenkamer
en trapopgang; het dubbele, beweegbare smeedijzeren hek in de spitsboog, die leidt naar de doopkapel met
kruisribgewelf; de houten kast in de sacristie.
Waardering
Rooms-katholieke kerk van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde
als laat voorbeeld van een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl uit 1924
•
vanwege de sobere, doch verzorgde vormgeving
•
vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur
•
vanwege de functionele relatie met de pastorie
•
vanwege de beeldbepalende ligging
•
•
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