Infobestand Pelgrimsroute Winsum Bedum Onderdendam.

Onderdendam

Westerdijkshorn

Ripperdaheerd.

De gracht om de Ripperdaheerd, met als functie een woonboerderij is het restant van de oostelijke
Ripperdaborg. Begonnen al rond het jaar 1000 als een voorwerk van het klooster van Werden
(Duitsland). In 1569 is hij al ‘destrueert’ en waarschijnlijk nooit hersteld. In 1602 wonen op de
borgstede op een klein heem in een hutje Johan Backer en zijn vrouw Grete. Ze zijn oud en arm en
niet meer in staat zonder hulp hun vervallen huisje te herstellen. Ze vragen dan aan het stadsbestuur
van Groningen, die de borg had opgekocht om de macht van Winsum en Ripperda in te perken, de
stenen die nog in de grond zitten te mogen gebruiken tot opbouw van hun huisje.
Westerdijkshorn en de Wolddijk.

De plaats is ontstaan op de plaats waar de Wolddijk een nagenoeg haakse hoek maakt. De naam is hier
dan ook een verwijzing naar: horn = hoek. Ook aan de oostzijde van Innersdijken, het gebied
waaromheen de dijk ligt bevindt zich een dijkshorn, vandaar dat het voorvoegsel Wester is
toegevoegd.
Op deze plek werd na de bedijking binnendijks het gehucht Dijckshorne gesticht, waarbij aan
zuidzijde op een wierde omstreeks de 13e of 14e eeuw een kerkje werd gesticht. Van dit kerkje zijn
geen afbeeldingen bekend. De kerk is in gesloot maar de toren is toen niet gesloopt.
De toren werd echter niet of onvoldoende onderhouden, zodat deze in 1870 instortte. De voogden
besloten daarop om uit de beschikbare middelen met de kloostermoppen van de oude toren een nieuwe
toren te bouwen op de plaats van de kerk. In 1976 werd de toren gerenoveerd.
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De Wolddijk is een vroeg-middeleeuwse dijk die om het lage gebied ten noorden van de
stad Groningen is gelegd. Dit gebied, dat wel wordt aangeduid met het Centrale Woldgebied, omvatte
de schepperijen Innersdijk in Hunsingo en Vierendeel in Fivelingo.
De aanleg van de dijk werd nodig toen het veen in het Woldgebied werd ontgonnen en
het maaiveld zo'n 3 meter zakte. Als gevolg daarvan stroomde water van het hoger gelegen gebied ten
noorden en het westen (het Hogeland) het gebied in. Volgens het verhaal is de dijk aangelegd door de
heilige Walfridus.
De naam wold betekent woud. Veelal wordt dit begrepen als een bos met bomen dat hier zou hebben
gelegen. Toch is het waarschijnlijker dat het verwijst naar het moeras dat voorzien was van een "woud
van riet". De naam is vergelijkbaar met de Biesbosch, dat ook geen bos is. In het gebied liggen
meerdere plaatsen die

herinneren aan het wold-verleden, zoals Noord- en Zuidwolde en Garmerwolde. Maar ook streek- en
gehuchtnamen als: Lutjewolde, Stuurwolde en Sauwerderwold.
De Wolddijk loopt van Noorderhoogebrug in noordelijke richting naar Westerdijkshorn, dan in
oostelijke richting, boven Bedum langs, naar het Kardingermaar en van daar in zuidoostelijke richting
naar Oosterdijkshorn bij Ten Boer.
a. De Goede Herder kerk.
De Goede Herderkerk werd in 1937-‘38 ontworpen door architect Egbert Reitsma. Het is een mooi
voorbeeld van de expressionistische Amsterdamse School. De kerk, met aangebouwde toren,
catechisatielokaal en kerkenraadkamer, is in zijn opbouw typerend voor de vooroorlogse kerken van
Reitsma: de plattegrond in de vorm van een Grieks kruis, het waaiervormige bankenstelsel en het
parabolische kruisgewelf.
Het grotendeels oorspronkelijke interieur wordt overspannen door een in hout uitgevoerd kruisgewelf,
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en bevat fraaie glas-in-lood ramen met figuratieve voorstellingen uit het Oude Testament.
Zie verder: kerkbedum.nl Adres: Schultingastraat 1, Bedum
b. Walfridus.
Bronzen beeld Walfridus van Iris Le Rütte uit 1998.Tezamen met onder anderen behoort Rutte tot de
groep kunstenaars die zich sterk maken voor de nieuwe figuratie, de wedergeboorte van de vertelling
en het symbool in de beeldende kunst. Naast kleine sculpturen in brons, maakt Le Rütte monumentaal
werk dat zich op vele plaatsen in de openbare ruimte bevindt. Haar beeldende werk wordt gezien als
figuratief (maar niet realistisch) en sprookjesachtig, waarbij silhouetten, schaduwen, spiegelbeelden,
mensvormen en dieren een belangrijke rol spelen.
In het jaar 1000 zouden Walfridus en zijn zoon Radfridus, die te boek staan als ontginners en heiligemartelaars, door de Noormannen zijn vermoord.
De relieken van de heilige martelaar en als ontginner bekend staande Walfridus van Bedum, omstreeks
1000 om het leven gebracht door Noormannen, zijn in Bedum vereerd. De cultus is gesitueerd in een
aanvankelijk houten kapel op zijn graf. Deze kapel groeit uit tot een bedevaartkerk van regionale
betekenis. Tot ver in de 16e eeuw wordt ze vergroot en verbouwd, uiteindelijk tot monumentale
hallenkerk met hoogkoor, maar in de 17e eeuw blijkt dit hoogkoor reeds ernstig in verval geraakt en
voor 1661 wordt het weer afgebroken. Van bedevaarten komen na de 15e eeuw geen gewag geen
meldingen meer voor.
Op een reeds omstreeks het jaar 900 bewoond veenterpje, de kern van het latere dorp Bedum , wordt
na de dood van Walfridus het huis waarin hij een bidcel zou hebben ingericht, getransformeerd tot een
houten grafkapel die zou uitgroeien tot bedevaartkerk.
Bedum is omstreeks de 10e eeuw ontstaan op twee lage wierden in het veenontginningsgebied. De
naam Bethdum wordt voor het eerst vermeld in 1214, als Olivier van Keulen hier oproept deel te
nemen aan een kruistocht. Bedum is dan al een centrumplaats. De naam is wellicht ontstaan uit
Bedahem 'woonplaats van Beda'. Vanaf het einde van de 10e eeuw wordt ook een
dorp Bedorouualda vermeld, dat is het wold van Bedum, waarvan de
inwoners Bederawaldmanna worden genoemd. Het achtervoegsel -wolde duidt erop dat we te maken
hebben met ontgonnen wildernis.
c. Kerk en scheve toren van Bedum.
Na verloop van tijd, in de tweede helft van de 11e eeuw, wordt de kapel vervangen door een tufstenen,
romaanse eenbeukige kruiskerk met halfrond gesloten koor. Deze kerk geldt sedertdien als de
parochiekerk, gewijd aan Maria, St. Paulus en St. Walfridus, van Bedum (bisdom Münster). Tijdens de
12e eeuw zal het schip grotendeels zijn afgebroken en vervangen door een driebeukig schip in
romaanse stijl, waardoor een driebeukige kruisbasiliek ontstaat. De romaanse, in tufsteen opgetrokken
toren komt mogelijk in dezelfde bouwfase tot stand en de transepten aan de oostzijde worden voorzien
van absiden. Misschien stammen ook uit deze fase de noordelijke en zuidelijke aanbouwen aan de
toren met op de begane grond en de verdieping ruimten die naar toren en schip geopend zijn, waardoor
een zogeheten gereduceerd westwerk ontstaat.
In de loop van de eerste helft van de 16e eeuw heeft de bouw van een langer hoogkoor met
kooromgang plaats en worden de midden- en zuidbeuk getransformeerd tot een hoog opgetrokken
hallenkerk. Een sluitsteen uit 1564, voorstellend de boer Walfridus met spade, nu ingemetseld in de
voormalige pastorie ten noorden van de kerk, markeert de voltooiing van de zuidbeuk.
Mogelijk tengevolge van inadequate fundering van het zware hoogkoor is de zuidbeuk al in de eerste
helft van de 17e eeuw in verval geraakt en wordt deze nog vóór 1661 afgebroken. Omstreeks 1860 zijn
na instorting van een van de gewelven de andere bouwvallige gewelven in midden- en zuidbeuk
uitgebroken en vervangen door een stucplafond. Na de restauratie en de verbeterde fundering van de al
kort na de bouw sterk in westelijke richting verzakte toren in de veertiger en vijftiger jaren van de 20e
eeuw en na twee archeologische opgravingen in 1985 buiten het kerkgebouw en in 1995 binnen het
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kerkgebouw vindt een omvangrijke restauratie plaats in 1995-1996, waarbij o.a. de romaanse bogen
tussen midden- en noordbeuk weer in het zicht worden gebracht en de laatgotische pilaren en bogen in
de kruising in oude staat worden hersteld. Het stucplafond is evenwel gehandhaafd.
Volgens de bewaard gebleven vitae (04) zijn Walfridus en zijn zoon Radfridus boeren geweest uit de
Friese landen tussen Lauwers en Eems, die het moerassige land tot vruchtbare grond ontginnen en zich
manifesteren als voorbeeldige christenen. Voor het kerkbezoek zijn ze aangewezen in de St.Maartenskerk in het toenmalige dorp Groningen. Walfridus bouwt over de rivier de Hunze een brug,
die vervolgens naar hem vernoemd wordt en door zijn familie wordt onderhouden. Walfridus neemt
een volgeling de biecht af. Zijn verwanten, die als clan krachtens de toenmalige maatschappelijke
verhoudingen meningsverschillen via vete plachten uit de weg te ruimen, houdt hij als christelijk
voorbeeld verzoeningsgezindheid voor.
Opvallend aan de kerk is de scheve 11e-eeuwse kerktoren in romaanse stijl met een rombisch dak.
Deze toren staat schever dan de Toren van Pisa: hij hangt 4,18 graden uit het lood versus de 3,97 van
Pisa. Het is de op één na scheefste toren van Nederland.
d. Kunstwerk Wal

Achter de kerk is een kunstwerk uit 2003 van Gert Sennema te bewonderen over Walfridus
getiteld “Ora et labora” (bid en werk)
g. Kerk Onderdendam in Amsterdamse schoolstijl.
In 1932 krijgt architect Albert Wiersema uit Bedum de opdracht een nieuwe kerk te bouwen voor de
gereformeerde gemeente. Het gebouw waar vanaf 1914 gekerkt wordt, is te klein geworden voor de
snel groeiende gemeente. Wiersema ontwerpt een zaalkerk waarin de invloed van de Amsterdamse
school-stijl duidelijk zichtbaar is. Het waaiervormige bankenplan met houten banken is daar een goed
voorbeeld van, evenals het met hout betimmerde paraboolgewelf, het podium met daarop de kansel, en
de glas-in-loodramen. Het interieur verkeert grotendeels in originele staat. Bijzonder is ook de hoge
toren met mijtervormige bekroning. Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Adres: Bedumerweg 34,
Onderdendam
Korenmolen Hunsingo.

De korenmolen Hunsingo, ook wel Molen van Haitsma genoemd, staat aan
het Boterdiep in Onderdendam.
De molen werd in 1855 gebouwd en bleef tot 1939 op windkracht in bedrijf. Toen werd de molen
ontdaan van kap, wieken, stelling en bovenbouw. Slechts de achtkante stenen onderbouw bleef staan.
Al in 1995 ontstonden er plannen om de molen in oude luister te herstellen. In 1997 kocht de
Molenstichting Onderdendam daarvoor de bovenbouw van een voormalige molen uit Rijssen aan. Pas
in 2005 kwam er meer schot in de zaak toen de gehele onderbouw werd gerestaureerd en tevens weer
van een stelling werd voorzien.
Twee verdiepingen erfgoedlogies met ontbijt, lunchcafé en vergaderruimte werd in de onderbouw
ingericht, evenals een expositie van het openluchtmuseum in Warffum. In het najaar van 2006 kreeg
de molen een kanjersubsidie voor monumentenrestauraties waarmee de molen weer tot complete
maalvaardige molen kon worden hersteld. Eind oktober 2007 is molenmaker Doornbosch
te Adorp begonnen met de opbouw van de uit Rijssen afkomstige achtkant. Dit gebeurde op een
industrieterrein aan de weg Bedum-Onderdendam. Op 26 april 2008 is de achtkant over het Boterdiep
naar Onderdendam vervoerd en op de stenen onderbouw geplaatst. De geheel nieuwe kap is op 20
september 2008 aangebracht. Op 4 december 2008 werd het wiekenkruis gestoken. De
nieuwe roeden hebben een lengte van 20,70 meter en zijn uitgerust met het oudhollands hekwerk
met zeilen. De molen is in april 2009 maalvaardig opgeleverd en werd op 18 april 2009 feestelijk in
gebruik gesteld door burgemeester Wilte Everts van de gemeente Bedum. Vanaf juni 2008 is er tevens
de mogelijkheid om te dineren met Groninger streekgerechten en met gebruikmaking van streek- en
biologische producten.
Onderdendam ligt op een kruispunt van wegen en kanalen en fungeerde daarom lange tijd als
centrumplaats. Het Warffumermaar gaat er naar het noorden (Warffum, Baflo), het Boterdiep naar het
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oosten (Middelstum, Stedum, Uithuizen) en naar het zuiden (Bedum, Groningen),
het Kardingermaar naar het zuidoosten (Thesinge) en het Winsumerdiep naar het westen
(Winsum, Leens, Ulrum). Vanwege de ligging aan waterwegen is daarom in 1660 Het oude
waterschapshuis (zichtbaar vanaf de brug over het Winsumerdiep) of Zijlvesthuis er gebouwd.
Dit monument is een blokvormig pand met verdieping onder hoog schilddak met twee
hoekschoorstenen waarop pyramidevormige kappen. Omlijste ingang met bovenlicht. De vensters van
18e eeuwse roedeverdeling voorzien. Terzijde schuurgebouw onder zadeldak tegen topgevel. Tot de
inventaris behoort een zeer rijk gesneden 18e eeuwse schouwboezem met schilderstuk. (bron:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
De oudste vermelding van Onderdendam is Uldernadomme (1252). Dit betekent waarschijnlijk 'een in
het onland (= moeras) aangelegde dam'. Deze naam heeft een parallel in de naam van de
nabijgelegen wierde van Onderwierum, Uldernawerum (1376) of Undernawerum (1386), die kennelijk
genoemd is naar hetzelfde onland. De latere naamvorm Onderndamme komt voor het eerst in 1323
voor.
Het dorp heeft vroeger een rechtbank (kantongerecht) en de bijbehorende gevangenis gehad. De
gevangenis is nog als uitbouw zichtbaar bij het huis bij de brug over het Winsumerdiep.
Kunstwerk Scheepsjoagen.
In vroegere tijden was het gebruikelijk om veel goederen over het water te verplaatsen met behulp van
trekschuiten. Was de eigenaar van zo’n schip een beetje vermogend, dan werd de schuit door een paard
voortgetrokken, bij een krappe financiële situatie was het nogal eens de schippersvrouw die ‘in de lijn’ liep. Hier
en daar zijn vandaag de dag nog ‘rolpalen’ te vinden, die in bochten van de waterloop werden geplaatst zodat de
trekschuiten niet tegen de kant aan voeren. Het beeld naast de brug in Onderdendam verbeeldt schippersvrouw
en rolpaal op treffende wijze.
Ter ere van dit historische fenomeen is er ook elk jaar het Scheepsjoag'n, een dorpsfeest met als onderdeel

het scheepsjoagen, zoals het vroeger ook daadwerkelijk gebeurde door dit dorp.

h. Jacobijnenhuis.
Het Jacobijnenhuis ligt op het hoogste punt van de Winsumer wierde, tussen de beide molens. Bij de restauratie
bleek dat delen van het huis nog aanzienlijk ouder zijn. Lange tijd – van de 13e tot de 16e eeuw – heeft in
Winsum een Jacobijnenklooster ( synoniemen met Dominicanerklooster en Predikheren) gestaan. Na de
opheffing van het klooster werd het namelijk tot de grond toe afgebroken. Bij het begin van de restauratie
ontdekten bouwhistorici in de zuidmuur van het pand de sporen van kloostervensters. Nader onderzoek –
ondermeer naar de roze verf op het pleisterwerk – toonde aan dat het hier om 13e of 14e eeuwse vensters moet
gaan. Eén van deze vensters is – hoewel uiteraard dicht gemetseld – nog vrijwel gaaf. Daarnaast werden de
restanten van nog zes van deze vensters aangetroffen. Een gebouw dat in die tijd zeven van deze vensters had,
moet een belangrijk gebouw zijn geweest. Hoewel de bewijsvoering niet sluitend is te krijgen, lijkt het
aannemelijk dat het gebouw onderdeel heeft uitgemaakt van de kloostergebouwen: als huis van de prior, als
gastenverblijf, eetzaal o.i.d. Na de vondst van deze kloostervensters werd de restauratie enkele maanden stil
gelegd voor opgravingen. Bij die opgravingen werden tal van voorwerpen aangetroffen uit verschillende
periode’s. Met name werden veel gebruiksvoorwerpen (of restanten daarvan) gevonden in gedempte waterputjes.
Wanneer er geen andere expositie plaatsvindt, worden deze vondsten tentoongesteld in de vitrines van het
Jacobijnenhuis. In 2003 werd de restauratie voltooid.
i. Dominicaner Klooster.
In 1948 en 1949 zijn er diverse skeletten gevonden bij graafwerkzaamheden aam de molenstraat. Het bleek de
kerkhof van het Dominicanerklooster te zijn. De Dominicaner orde was ene bedelorde die zich alleen maar
vestigden waar wat te bedelen viel zoals in steden of plaatsen met veel handel of plaatsen met marktrechten.
Zie volgende pagina voor meer info over het Dominicanerklooster.
j. Torenkerk.
De Torenkerk staat, anders dan in veel andere wierdedorpen, niet in het midden van de wierde, maar tegen de
oostflank ervan. Lang is gedacht dat dit kwam doordat het klooster al op de wierde stond en er voor de kerk dus
geen plaats meer was. Later bleek dat er hier al een kerk stond voordat het klooster werd gebouwd. Het oostelijk
deel van het dorp Winsum met landerijen behoorde in de 9e eeuw aan de abdij ban Werden aan het
Roer(Duitsland), die door d missionaris van deze streken Liudger was gesticht. Het oudste gedeelte van de
Torenkerk is gebouwd in de 11e eeuw. Dit deel is nog steeds herkenbaar aan de grijze stenen in de zuidgevel. De
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zgn. tufsteen die uit de Eifel werd aangevoerd. Tufsteen is van vulkanisch gesteende dat ook gezaagd kan
worden; de latere gebakken kloostermoppen namen het formaat aan van de tufstenen.
De torenspits en de zandstenen hoekblokken dateren uit de 17e eeuw. Opvallend is de houten buitentrap met
bordes en toegangsdeur. De precieze reden van deze deur op hoogte is niet bekend. Mogelijk was de ruimte
achter de deur een toevluchtsoord in tijden van oorlog of nood. De windvaan op de toren en de zandstenen rozet
boven de toegangsdeur dragen het wapen van de stad Groningen. Dit verwijst naar de periode na 1580 waarin
Groningen het dorp Winsum ging overheersen.

s één skelet, nl. dat van de
de oost-west-tak van de Mord.

n oost-westrichting. Onduioord-west lopende schuine
n. Zeer opvallend is dat de
g lijken te vertonen met een
de perceelgrenzen. Het ene
ng van de meest noordelijke
e richting ten zuiden van de

etten in zuid-noord-richting
aan waren alle daar gelegen
oofden van deze skeletten is
arswoning gebouwd. Mogeder de stal/schuur in westeop de skeletvondsten die in

WA A R

L AGEN DE

K LO O S T E R G E B O U W E N ?
Kloostergebouwen
Binnenkerkhof
Ten noorden van de kloosterkerk zou het binnenkerkhof
gelegen kunnen hebben, de plaats waar uitsluitend de mannelijke bewoners ter aarde werden besteld. Dit binnenkerkhof kan zich, deels onder de huidige bewoning, in westelijke richting hebben uitgestrekt, wellicht tot aan en mogelijk
tot op het huidige Dorpsplein.

Indien het binnenkerkhof, zoals hier verondersteld, aan de
noordzijde van de kerk heeft gelegen, impliceert dit ook, op
grond van de conventies die de dominicanen in acht namen
bij de bouw van hun kloosters, dat de eigenlijke kloostergebouwen ook daar gelegen moeten hebben. Min of meer
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Jacobijnenhuis
Mogelijk heeft ook het,
van oorsprong grotendeels
middeleeuwse Jacobijnenhuis (Hoofdstraat-Winsum
Havenstraat nog enigerlei
connectie gehad met het
klooster.

Kloosterkerk
De drie oost-west lopende puinbanen
in de noordzuidtak van de Molenstraat en de aard van de bouwrestanten zouden erop kunnen wijzen dat wij hier te doen hebben
met de funderingsrestanten van twee of drie muren van de
kloosterkerk van het Jacobijnenconvent. Zoals reeds opgemerkt, sluiten de ligging en richting van deze puinbanen
aan op een drietal recentere oost-west lopende, langgerekte
perceelgrenzen, nl. die van de kavels van de huizen en tuikerken zal ook de Winsumse kloosterkerk in west-oost
richting gebouwd zijn geweest.

Buitenkerkhof
Ten zuiden van de kloosterkerk lag waarschijnlijk het buitenkerkhof, de plek waar mannen en
vrouwen, leken dus, die op enigerlei wijze met
het klooster en de dominicanen verbonden waren,
begraven werden. Hoever het buitenkerkhof zich
precies heeft uitgestrekt is moeilijk te zeggen, maar
er zijn aanwijzingen dat het zich voortzette in zuidelijke richting.
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