
      Winneweer
De ruime bocht van het Damsterdiep waarin Winneweer verborgen ligt, doet ons
trager rijden. Aan het water begint de Stadsweg naar Appingedam. Hier eindigde ook
ooit de Fivel, toen het in Muda als monding ging verworden en via de spui of sluis
haar overtollige water in de Fivelboezem kon laten stromen.
Hiervan vinden we niets terug. Wel vinden we aan de noordzijde van het
Damsterdiep bij het begin van de Delleweg café Winneweer, de voormalige aloude
herberg dat hier zeker sinds 1668 staat. Hieronymus Sweerts (2-12-1629 –
Amsterdam, 1696) schrijft namelijk in een toelichting van de gemaakte kaart over
Winne-weer, een Logys-plaets en half weegen Delf-zijl. Het dorp zou naar deze
herberg vernoemd zijn. De naam zou afkomstig zijn van Winne = Wende (bocht) en
weer = dijk (waterweerder). Dit Wendeweer werd verbasterd tot Winneweer. In 1853
staat het op een kadastrale kaart geschreven als Windeweer. Uiteraard zijn er
andere naamverklaringsversies 1.
We rijden via de Delleweg naar Stedum, waardoor we langs het borgterrein De Juist -
zonder borg 2 - rijden waar Stedum. We passeren her en der de enorme kronkels van
de voormalige Fivel, Fivele zoals Otto S. Knottnerus 3 het voor de situatie in de elfde
eeuw reconstrueerde.
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      Stedum
We naderen Stedum met de wagen over de Lopsterweg, de weg die samen met de
Stedumerweg, Stedum en Loppersum met elkaar verbindt. De toegang op de fiets biedt
een veel indrukwekkender oprit.
Halverwege de Lopsterweg passeren we het terrein van de voormalige vlasfabriek van
de familie Pilon. De eerste aankondiging van de oprichting van de stoom-vlasfabriek
komen we op 16 juli 1870 tegen. Zo'n twee generaties lang heeft het hier in de periode
van 1870 tot 1934 voor werkgelegenheid gezorgd met het maken van lint. Vooral in de
winterperiode - wanneer er voor de seizoenarbeiders nauwelijks of geen werk was -
was dit voor 30 tot 40 gezinnen een uitkomst om te ontsnappen aan de armoede of bij
(te) lange winters, een tekort aan voedsel en brandstof. Ook de vrijkomende zaden
(lijnolie), stofvrije lijnzaadkaf en schone vlasdoppen (veevoeder) werden verhandeld.
De prijs van de vlasdoppen steeg van ƒ 10/1000kg in 1903 naar ƒ 25 in 1906. In juni
1901 ontstond er in de fabriek een brand dat gelukkig snel onder controle was, zodat
de schade niet groot was. Het plaatsen van de brandspuit bij de fabriek had dus z'n
effect gesorteerd. De fabriek was daarvoor namelijk tot twee keer toe afgebrand,
waarna de fabriek weer opnieuw moest worden opgebouwd. Deze vorm van
werkverschaffing in de winter, komt vanaf de crisisjaren '30 in gevaar. Toevoer van lint
vanuit Rusland deed de prijs dalen, zodat de fabriek deze concurrentieslag niet aankon
en moest stoppen. De schuur is het enige gebouw uit deze periode, dat bewaard is
gebleven 1.
Wij rijden verder en passeren hier een boerderij (34507) die in de lengte langs de weg
ligt. Hier hebben zicht op de bouw van het pand. Het lijkt erop dat er een 'nieuw'
voorhuis aan de oude met een afgewolfd dak is gebouwd. De hoogte van het nieuwe
voorhuis is op de hoogte gezet van het afgewolfde gedeelte van het oude voorhuis.
De Lopsterweg komt uit op de Hoofdstraat dat de basis vormde van de langgerekte
handelswierde. Deze rechthoekige wierden zijn veelal jonger dan de ronde met radiaire
straatpatronen, omdat ze een kwelderwal als basis hebben. In de Fivelboezem
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ontstond in de vier eeuwen na het begin van onze jaartelling (nOJ) een kwelderwal
waarop Stedum ontstond. Stedum betekent iets als 'bij de buurt, plaats of huizen' 2.
Oostelijk gaat de Hoofdstraat naar de boerderij "Jensumaheert" (34505), dat in 1851 is
herbouwd. De eerste versie is gebouwd rond 1675 3.
Wij gaan de andere kant op. Vol verbazing rijden we de nauwe Hoofdstraat in, omdat
we langzaam maar zeker meer zicht krijgen op de steeds groter wordende toren en
Bartholomeuskerk (34504). De voorheen vrijstaande toren is
gebouwd rond de eerste kwart van de dertiende eeuw. Het is
eigenlijk als een vrijstaande stenen klokkenstoel begonnen,
waarna er een toren omheen is gebouwd. Een halve eeuw
later volgende de toch wel grote romano-gotische kruiskerk.
De toren werd in de veertiende eeuw verhoogd tot de 37½
meter dat het nu telt en werd tegelijketijd met een tussenlid
verbonden aan de kerk. Er stond echter daarvoor ook al een
ander gebouw dat in de tiende of elfde eeuw werd gebouwd 4.
De monniken van de cisterciënzer abdij in Aduard bouwden
het voorste rechtafgesneden koorgewelf, de dwarsarmen en
het schip tussen 1230-1250. De vijfhoekige koorafsluiting
kwam in 1420. Tijdens de bouw hiervan werd ook de eerste
grafkelder aangelegd voor de hoofdeling op de borg Nittersum,
Andelof Nitersum. Rond 1550 werd de sacristie erbij gebouwd, dat na de reformatie in
1594 dienst ging doen als consistoriekamer en kerkenraadskamer.
Onderzoek doet vermoeden dat de huidige toren net iets later is gebouwd dan het
begin van de nieuwe bakstenen kerk. In de toren bevindt zich de oudste met jaartal
voorziene kerkklok van Nederland, 3 mei 1300 zou het gegoten zijn. Het is een
Mariaklok, dat een slank kelkvormig uiterlijk heeft, waarop bovenin onder andere de
volgende tekst staat: Anno dni MCCC tepe inventionis sce crucis fusa sum 4.

Om de kerk te kunnen betreden dienen we even een sleutel te halen. We kunnen
vervolgens zelf de deur openen. Vlak boven de deur valt het rondboogfries met
maskerkopjes als draagstenen op. Ze zien er door hun scherpe aftekening nog redelijk
nieuw uit. Bevestiging van een datering kunnen we echter niet vinden 6.
De imposante buitenkant van het gebouw doet vermoeden dat we binnen ook iets te
zien krijgen. En dat blijkt een understatement, wanneer we het gebouw binnen zijn. We
zullen ons dus beperken tot enkele 'hoogtepunten', indrukken en details. Duidelijk is dat
je hier ogen te kort komt. De vele koepelgewelven met fraaie beschilderingen doen je
twijfelen waar je beginnen moet met kijken. Waarschijnlijk zijn deze tussen 1400 en
1460 aangebracht. Ze zijn bij de restauratie van 1937-1939 door de schilder Gerhard
Jansen, voluit Gerhardus Bernardus Franciscus, (Zevenaar, Gld 9-12-1878 - Den
Haag, 5-2-1956) geconserveerd. Voor de gehele restauratie, dat onder leiding stond
van de architect A.R. Wittop Koning, stond een "geraamd beloop voor 1937" van ƒ
15.000 gereserveerd. Dit werd al spoedig verhoogd tot een verdrag van ƒ 62.000. De
dagelijkse leiding lag bij R. Offringa, waarbij de aannemer J. Timmer uit Zandeweer het
werk uitvoerde. Het dak had tot dan de lei als bedekking. Op advies van ir. Meiborg
werd een ringbalk om de gehele kerk gelegd en kwamen er betonnen trekbalken.
Hierdoor konden de zware steunberen weer verwijderd worden en tot normale
proporties worden teruggebracht. De toren kon hierdoor geheel verlost worden van
deze ondersteuning. Hierdoor kan het gebouw er weer voor eeuwen tegen, zo is de
verwachting.
Voor de vloer zijn onder andere Vlaamsche vloertegels uit de afgebroken pastorie uit
Eenrum aangeschaft.
De subsidie loopt intussen op naar ƒ 70.000.
Tijdens de restauratie kwam bij het afgraven van het maaiveld een oud basement
tevoorschijn, dat een profilering heeft van zowel tufsteen als kloostermoppen. Ook vond
men een stuk fundering van het vorige tufstenen kerkje. Aan de restauratie van de kerk
kwam begin zomer 1939 een einde. Van de situatie van voor de renovatie van 1878,
waarbij het interieur nog in gewitte staat is, kunnen we nog terecht op een schilderij van
Johannes Bosboom (Den Haag, 18-2-1817 - Den Haag 14-9-1891) die het pas in zijn
sterfjaar 1891 maakte 7.
Ook de fraaie rouwborden maken indruk. Na het overlijden van een van de
borgbewoners werd er een rouwbord gemaakt, dat de gehele rouwperiode bij de
ingang van de borg hing. Veelal kwamen ze later in het koor te hangen, waar de familie
veelal hun grafkelder had. Zo ook de familie Clant / Lewe. De eerste die we hier laten
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De eedaflegging van de Vrede van Munster. Gerard ter
Borch II, 1648
Zweerder Adriaan Clant staat links vooraan naast de
tafel met de akten. Voor het kistje dat met roodfluweel
aan de buitenzijde bekleed is, liggen de Spaanse
ratificatiestukken. Een in het Spaans en een in het
Frans. Hieraan hangt een massief gouden zegel van
Filips IV. 
bron afbeelding: KB

zien is van Elisabeth Clant. De andere in dezelfde stijl is van Johan Clant. De laatste is
van Petronella Lewe. De eerste rouwborden waren veelal nog klein en rond. Later
kregen ze een ruitvorm. Daarna kwamen er versieringen als zuilen bij en werd
rechthoekig de mode, gevolgd nog rijkere houtsnijwerken. Tussendoor komen we het
wapen van Clant tegen dat gemaakt is van koper en hout. In het midden op het
hartschild staat het kerkelijk wapen / zegel afgebeeld 8.

praalgraf Adriaan Clant | 1672 | Rombout Verhulst, Bartholomeuskerk, Stedum

Een ander pronkstuk van nog grotere order is het praalgraf van Adriaan Clant dat in
1672 werd geplaatst. Het is gemaakt door Rombout Verhulst, die we al uitgebreid
tegenkwamen in Midwolde  met het grafmonument van Anna van Ewsum. Deze is
iets minder groot, maar hij is dan ook alleen. De zoon van Adriaan Clant, Johan Clant,
had de opdracht gegeven aan Verhulst om dit beeld ter nagedachtenis te maken van
zijn vader, die namens de Ommelanden als een van de onderhandelaars de Vrede van
Münster tekende. De andere
vertegenwoordigers die op 15 mei 1648
het verdrag in Münster tekenden, die de
vrede tussen Spanje en de Republiek der
Verenigde Provinciën regelde, waren
Willem Ripperda (Overijssel), Frans van
Donia (Friesland), Adriaen Pauw
(Holland), Johan van Mathenesse
(Holland), Johan de Knuyt (Zeeland),
Godard van Reede (Utrecht) en Barthold
van Gent (Gelre). Hiermee kwam er in de
raadszaal, de 'Friedenssaal' van het
stadhuis voor het eerst in de Europese
geschiedenis een oorlog, de tachtigjarige
oorlog, op een vreedzame manier tot een
einde.
De schilder Gerard ter Borch was
meegereisd met Adriaen Pauw en trad
vervolgens in dienst van Gaspar de
Bracamonte y Guzman, graaf van
Peñaranda om onder andere De
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maquette Borg Nittersum, Bartholomeuskerk, Stedum

Borg Nittersum (1819),
Bartholomeuskerk, Stedum 

eedaflegging van de Vrede van Münster,
een olieverfschilderij op koper, te maken 9.

Wanneer we naar boven kijken vinden we schilderingen van plantmotieven. Zoals we
uit Holwierde  weten, zijn de beschilderingsfase van oud naar jong:
metselwerkpatroon, symbolische voorstellingen en decoratie met bloemenpatronen,
zodat we deze als laatste beschilderingsfase kunnen zien.
De gebruikte kleuren wit, blauw, groen, rood, purper, geel, bruin en zwart zijn niet
willekeurig aangebracht, maar hebben een symbolische betekenis. Zo is blauw het
zinnebeeld van de trouw en verbondenheid 10.
Onder het orgel vinden we de borstwering van de orgelgalerij. Deze zou rond 1700
gemaakt zijn gemaakt door de beeldhouwer Jan de Rijk (1661-1738) - we komen zijn
werk regelmatig tegen. Hierbij vallen vooral de harpspeler en dwarsfluitist op. In het
midden van de galerij komen we iets tegen dat later gedateerd wordt, namelijk rond
1788. Het gaat om een uniek voor de streek zijnde middenpaneel, waarop Hercules
met de knots zit samen met Athena. Tussen beiden in zien we de wapens van
Gerlacius en Gockinga 11.
Onder het orgel aan het einde van het schip, komen we de maquette tegen van de
Borg Nittersum. Vanaf de
Delleweg hebben de fietsers een
prachtige oprit van een kleine
kilometer dat recht op de borg
afgaat, dat midden in het dorp ligt.
Lag is beter, want de borg is in
1818 gesloopt. Desalniettemin is
de plek (45973) nog steeds als
zodanig te herkennen en is het
ingericht als parkje.
De maquette geeft de borg mooi
op schaal 1:40 weer. Het is het
werk van Frans van der Veen, dat
hij maakte tussen 1971 en 1973
met gebruikmaking van de
plattegrond van Ph. Vingboons uit
1669. Zo zag het huis van Clant er
dus uit. Uit de tekening van 1819 kunnen concluderen dat het huis eerst volledig in het

water stond. Later - vóór 1751, toen Th. Beckeringh het
tekende - is er vóór een ruimer gelegenheid om buiten te zijn,
gekomen 12.

Boven de uitgang hangt een vlag dat in 1788 is gemaakt. De
toenmalige borgheer Tjaard Adriaan Gerlacius (1752-1817) -
hij kreeg de borg in 1780 bij de boedelscheiding toegewezen
- heeft hiervoor, als fervent prinsaanhanger, toen de opdracht
gegeven. Hierop zijn naast het jaartal ook de wapens (v.l.n.r.)
van Gerlacius, prins Willem V en de kerk te vinden. De vlag

is jaren verstopt geweest in de Franse periode, die in 1795 begon met de Bataafsche
republiek . Het resultaat van voortdurende strijd tussen de Oranje-aanhangers en de
patriotten.
Na het overlijden van Gerlacius in 1817 werd de borg dus in 1818 de borg gesloopt. Er
zou daarna nog een klein wit huisje op het terrein hebben gestaan, maar deze is in
1970 ook gesloopt 13.

In het kruisgewelf treffen we als sluitring
het Lam Gods aan: Ecce Agnus Dei qui
tollit peccata mundi, (Johannes 1:29 - Zie
het Lam van God, Dat de zonde van de
wereld wegneemt!). Veelal wordt het
vaandel wit gehouden met daarin een
rood kruis, waaruit de symboliek van het
martelaarschap van Christus en het offer
moet blijken. Echter hier is zo goed als
alles goudkleurig gemaakt 14.
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Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi,
Bartholomeuskerk, Stedum 

Wanneer we bijna het gebouw willen
verlaten, komt er een nieuwe bezoeker
binnen. Vanwege het feit dat wij de
sleutel hadden gehaald, moeten we
natuurlijk even vragen hoe we ons
vertrek en zijn aanwezig gaan
combineren. Het blijkt al gauw dat hij
geen bezoeker is in de gewone zin van
het woord. Hij is onder andere gids van
deze kerk. En zodoende krijgen we nog
een uitleg over bijvoorbeeld muren van
het schip. Deze wijken richting het dak
naar buiten uit.
Het blijkt zeker de moeite waard om deze
gids tijdens een rondgang door de kerk
bij de hand te hebben.

Na enige tijd verlaten wij alsnog het
gebouw en brengen de sleutel terug.
Met de auto rijden we via de Bedumerweg het dorp uit. Op de hoek met de Kampweg
komen we nog bijzonder pand (34499) onder een zadeldak tegen, waarbij het achterste
gedeelte haaks staat op het voorhuis.
Na een stukje Bedumerweg vervolgen we de D. Triezenbergstraat. Dit brengt ons bij
het haventje van Stedum, met het hieraan gelegen monument (34506). De
Stedumermaar liep begin twintigste eeuw nog diep het dorp in. Het gedeelte tot de
Adriaan Clantstraat was toen nog water met daarnaast een sintelpad dat de Zwarteweg
werd genoemd en liep aan de oostelijke zijde langs de Adriaan Clantstraat, dat toen
nog de Havenstraat heette, tot voorbij de Kaakstraat 15.

We verlaten Stedum en rijden door naar Lutjewijwerd en Hemert. Bij Kröddeburen
komen we op de Stadsweg uit, waarbij de weg dus ongeplaveid naar het noorden gaat,
naar het al besproken voormalig borgterrein. Even later zijn we in Ten Post, waar we
even een kijkje nemen bij het water. Het Damsterdiep en de Ten Poster Ae, stuiten hier
aan op de oude Fivel van weleer.
We rijden weer terug naar Kröddeburen om verder te gaan naar Lellens.
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      Lellens
We zetten de wagen op een van de
twee parkeerplaatsen bij de Borgweg
aan de kant, wanneer we recht voor
ons de kerk van Lellens in het zicht


