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Trage paden in Uitwierde
Stichting Oude Groninger Kerken organiseert ook dit jaar weer het festival ‘Terug naar
het begin’ in het laatste weekeind van mei. Dit jaar zelfs in het kader van het vijftigjarig
bestaan van de Stichting. Met muziek, theater, kunst en verhalen, is er veel te beleven
in en om de kerken van Appingedam en omstreken, zoals bijvoorbeeldhet project ‘Trage
Paden’ bij de kerk van Uitwierde.
DOOR EMMY WAGENAAR HUMMELINCK

Met ‘Trage paden’ zoekt theatermaker Sijas
de Groot naar oude wegen, die vroeger
werden gebruikt om binnendoor – door
weilanden en langs maren – via een zo kort
mogelijke route bij de kerk te komen. De
paden zijn veelal verdwenen. Alleen de oudere bewoners van de dorpen weten waar
ze ooit lagen. Met behulp van de Uitwiersters en een landkaart uit 1925 tovert Sijas
het kerkpad tussen Uitwierde en Marsum
uit het landschap tevoorschijn.

Uitwierde
Uitwierde is een kleine wierde in de
gemeente Delfzijl. Vroeger was het andersom, toen behoorde Delfzijl tot de
rijke kerkelijke gemeente van Uitwierde.
De kerk van Uitwierde behoorde tot de
heerlijke rechten van de familie Ripperda
van de borg te Farmsum, die daarmee het
recht had de predikanten aan te stellen,
het zogenaamde collatierecht. Een gedenksteen aan Unico Ripperda die vroeger in de
kerk lag, is nu ingemetseld boven de deur
van de toren.
De kerk zelf is ten onder gegaan in de
strijd om Delfzijl, het laatste bastion van
Napoleon in 1814. Hij werd zo zwaar geplunderd en beschadigd dat hij is afgebroken en in 1839 is herbouwd. In de Tweede
Wereldoorlog was Delfzijl ook een der laatste bolwerken van de bezetter, waardoor
ook de nieuwe kerk schade opliep. Die is in
1948 hersteld. Ook de overige bebouwing
van de wierde heeft zwaar onder beide
oorlogen geleden.
De stoere toren uit rond 1200 heeft, met
zijn 1.15 meter dikke muren, alle schermutselingen doorstaan. Hoewel hij nu los
van de kerk staat, vormde hij vroeger een
geheel met de oorspronkelijke kerk. Toch
heeft hij ook behoorlijk geleden, want boer
Jan Cornelis Bos uit Biessum kon in 1844
met moeite voorkomen dat ook de toren
werd afgebroken. Als dank prijkt bovenop
een windvaan met de afbeelding van Bos
als ruiter te paard. De toren is in het bezit
van Stichting Oude Groninger Kerken.
Deze heeft er in 2010, in het kader van het
Landmerkenproject, een bijzondere trap
en bovenin een uitkijkpunt in aangebracht
van waaruit het uitgestrekte landschap en
het wad prachtig te overzien is.

Kerkpaden
Vroeger zou je vanuit dit punt ook de
kerkpaden, waarlangs de gelovigen ter
kerke gingen door het land gezien kunnen hebben. Niet alleen vanuit Marsum,
maar ook vanuit de omliggende dorpen
en de borgen Betingeheem, Ringenum en
Wetterstein. De edelen en hooggeplaatsten
die de borgen bewoonden, zullen ongetwijfeld met de koets zijn gekomen als zij naar
Uitwierde gingen, maar het personeel en
het volk van de boerderijen zal te voet zijn
gegaan en een kerkpad genomen hebben.

Op de uitsnede van de kaart van Beckeringh uit 1781 staan zowel Ringenum, Wetterstein als Farmsum waar de borg van de Ripperda’s stond.

Borgen
Van de borgen zelf is behalve de naam
niets meer terug te vinden. Vanuit Betingeheem was het niet ver lopen. Deze borg lag
in de zestiende eeuw tegen de zeedijk aan
en moet een grote borg zijn geweest volgens de beschrijvingen die ervan gevonden
zijn. Na 1677 wordt hij echter niet meer
genoemd en hij staat niet meer vermeld op
de Coenderskaart (borgenkaart) van 1678,
dus zal hij rond die tijd afgebroken zijn.
De naam leeft nog voort in het voormalige
zorgcentrum Betingeheem, dat nu BetingeStaete wordt genoemd.
Ringenum of Ringeheim lag wat verder

weg, aan de lus van het Damsterdiep. Dit
was een wat bescheidener borg. Hij stamde
uit dezelfde tijd. De grafsteen van een
van de eigenaren, Haro Winken, die in
1563 stierf, ligt in de kerk van Uitwierde
en behoort tot de oudste monumenten
van gemeente Delfzijl. In 2007 zijn bij
grondwerkzaakheden resten van de borg
teruggevonden, waaronder tufsteen en
kloostermoppen. Ter plekke is de straat
Ringenum naar de borg vernoemd.
Het achttiende-eeuwse Wetterstein was
meer een buitenplaats, die ook langs het
Damsterdiep lag, maar iets dichter bij Delf-

‘Terug naar het begin’ is een jaarlijks festival van Stichting Oude Groninger Kerken
in en wijd rondom Appingedam, dat vanwege het tiende lustrum een extra feestelijk
tintje krijgt. Meer informatie www.terugnaarhetbegin.nl en www.groningerkerken.nl

zijl. Ook deze lusthof was kennelijk verbonden met de kerk van Uitwierde, want
de weduwe van de eigenaar hertrouwde in
de kerk van Uitwierde en de kinderen van
de volgende bewoners werden er gedoopt.
Deze mogelijk voormalige borg is eveneens
terug te vinden in een straatnaam.
De gewone kerkgangers zullen vast vanuit
hun borgstee langs hun eigen kerkpaden naar de kerk in Uitwierde gelopen
hebben. Paden die allemaal bij de wierde
samenkwamen. Wie weet wordt daar ook
nog een stukje van gevonden.
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