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Het Reitdiepgebied is een van de oudste cultuur-
landschappen van Europa. Een oase van ruimte en 
rust en dat vlak boven de stad Groningen. In het 
unieke landschap zie je de contouren van de oude 
Hunze (Reitdiep) terug. De cultuurhistorie zie je 
niet alleen in het landschap terug, maar ook in de 
gebouwen. Denk aan de oude pastorie en kosterij 
op Groot Wetsinge, maar ook de gerenoveerde 
Wetsingerzijl die de Sauwerdermaar verbindt met 
het Reitdiep.

Zelf loop ik graag het Sauwerder Ommetje dat zo 
mooi beschreven wordt in dit boek. Ik geniet van 
de rust, van de ruimte, van vogels, van de luchten. 
Van de schoonheid van landschap en bouwwer-
ken. Je kunt het dagelijks lopen en geen dag is 
gelijk. De luchten kleuren het landschap telkens 
anders. De vogels en andere dieren inspireren je 
telkens weer op een andere manier.

Het lopen van dit ommetje is goed voor je mentale 
en fysieke gesteldheid. Al je zintuigen worden ge-
prikkeld. Het is van belang voor de inwoners van 
het gebied en de omliggende dorpen, de stadjers 
die de reuring van de stad even achter zich willen 
laten, maar ook voor de toerist die bijvoorbeeld 
het Pieterpad loopt.
Het initiatief Kunstvloed brengt terecht dit omme-
tje opnieuw voor het voetlicht. Velen zijn zich niet 
bewust van het unieke gebied waarin ze recreëren. 
Dat dit boek en de initiatieven van Kunstvloed 
mogen bijdragen aan het bewustzijn van hen die 
genieten van het Ommetje, zodat we vervolgens 
met verrijkte ogen opnieuw kijken naar het prach-
tige landschap en al het waardevols dat er verder 
is te zien en te beleven. 

Harmannus Blok,
wethouder gemeente Het Hogeland

Voorwoord 
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In het voorjaar van 2015 namen Inez en Nicolaas 
Geenen de exploitatie van het pas gerestaureerde 
kerkje van Klein Wetsinge op zich. Al snel werd 
duidelijk dat het én heel goed zou zijn om door-
lopende, wisselende exposities in de kerk te 
hebben én dat het ondoenlijk was om dat alleen te 
regelen. Daarom werd uit beeldend kunstenaars, 
kunstkenners en vrienden van het kerkje een 
kunstcommissie samengesteld.

In 2017 begon het te kriebelen bij deze commisie. 
Het was moeilijk om driedimensionale kunst en 
installaties te exposeren in het druk bezochte 
kerkje. Dan maar naar buiten, maar hoe? Het was 
geen praktische oplossing om dure beelden om de 
kerk heen te plaatsen, Vergankelijke buitenkunst 
dan, langs de wegen van Klein Wetsinge? Dat leek 
al een beter idee. Een plan was geboren, vooral 
ook omdat de herdenking van de Kerstvloed, die 
Groningen in 1717 teisterde, aanstaande was.

Een andere organisatie bleek echter veel verder met 
het hetzelfde idee. De commissie besloot daarom 
een jaar later van start te gaan en het project dan 
Kunstvloed te noemen: een vloed van kunstwerken 
die het land rond Sauwerd en Wetsinge tien dagen 
lang overspoelt en zich daarna terugtrekt met 
achterlating van een blijvend buitenkunstwerk aan
de vloedlijn.
De vloed komt elke twee jaar terug en laat steeds 
een beeld achter op de route van het Sauwerder 
Ommetje. Het doel van Kunstvloed is de ver-
fraaiing van het Sauwerder Ommetje en het 
stroomlijnen van de route 

De Kunstvloed-groep wil de relatie tussen het 
landschap, de dorpen, de boerderijen en de be-
woners van het Reitdiepdal versterken waar ze 
is verslapt, vastgrijpen waar ze ons ontglipt en 
repareren waar zij kapot dreigt te gaan. De Kunst-
vloed-groep gebruikt hiertoe hedendaagse kunst 

De kerk van Klein Wetsinge en de Kunstvloed
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als gereedschap en zoekt vooral samenwerking 
met en betrokkenheid van de bewoners in het ge-
bied.

Laten we een wandeling gaan maken! 

Een dorpsommetje is precies wat het zegt dat het 
is: een prettige route voor dorpsbewoners om in 
de directe omgeving een dagelijkse wandeling te 
maken. Groningers lopen graag en veel, en er zijn 
dan ook talloze dorpsommetjes in de provincie. 
Sommige officieel geboekstaafd, andere slechts 
door de overlevering bekend en bemind.

In dit boekje lees je meer over de geschiedenis van 
het Sauwerder Ommetje, de Kunstvloed-mani-
festatie en de beelden die al op de route van het 
ommetje staan.
Het vertelt wat we zoal tegenkomen als we het 
Sauwerder Ommetje gaan lopen. Deze route is 
zo’n 7,5 kilometer lang en voert ons door Sauwerd, 
Klein en Groot Wetsinge, De Raken en Hekkum. 

Onderweg komen we over het Oude Diepje, langs 
het Reitdiep en passeren we vele imposante boer-
derijen en bijzondere huizen.
Ervaar ook waarom zoveel mensen dit ommetje 
zo graag lopen. Aangezien Kunstvloed eigenlijk is 
geboren in het kerkje van Klein Wetsinge, begin-
nen we in dit boekje dáár met onze wandeling.
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Klein Wetsinge

De geschiedenis van Klein Wetsinge hangt nauw 
samen met die van het kerkje. Zonder kerkje zou 
er waarschijnlijk geen Klein Wetsinge zijn. Dat zit 
zo: in de negentiende eeuw verkeerden de eeuwen-
oude kerkjes van Sauwerd en Groot Wetsinge in 
zeer slechte staat. Het waren zware tijden en er 
was niet veel geld voor restauratie. Uiteindelijk 
werd het zo erg dat er geen erediensten meer ge-
houden konden worden zonder gevaar voor lijf en 
leden. Er zouden nieuwe kerken moeten komen, 
maar ja: barre tijden, we zeiden het al. Bovendien 
waren er vermoedelijk minder kerkgangers sinds 
de Afscheiding in 1834. 
Goede raad was duur. Uiteindelijk besloten beide 
kerkbesturen de handen ineen te slaan en opdracht 
te geven voor het bouwen van één nieuwe kerk. 
Maar die moest dan wel precies in het midden 
komen. Op die plek was een straatje dat de Molen-

Het Sauwerder Ommetje
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streek heette naar de graanmolen die daar al lan-
ger stond. Iets verder, aan de Valgeweg * tussen 
Sauwerd en Wetsinge, werd het kerkje van Klein 
Wetsinge gebouwd. De gevelsteen geeft aan dat de 
nieuwe kerk in 1840 gesticht is.

* Een valge is een hoog kleigebied aan de rand 
van een wierde dat vroeger door de bewoners van 
gebruikt werd als akker voor de teelt van onder andere 
duivenbonen, gerst en vlas.

Het schooltje dat in Groot Wetsinge naast de kerk 
stond, verhuisde mee en daarvoor werd naast de 
kerk een nieuw schoolgebouw met directeurs-
woning gebouwd. Aan de Molenweg verrees ook 
een nieuwe pastorie.

De kerk van Klein Wetsinge

Deze nieuwe kerk kwam dus centraal te liggen ten 
opzichte van beide kerkelijke gemeenten. In de 
toren kwam de uit 1609 stammende luidklok van 
de kerk van Sauwerd te hangen. De restauratie van 
deze klok in 2007 én van het zeventiende eeuwse 
uurwerk luidde het begin van de restauratie van 
het kerkje in. 

Het is een kleine zaalkerk in neoclassicistische 
stijl. Het orgel is in 1914 door J. Doornbos ge-
plaatst; in 1984 en 1985 zijn er pogingen gedaan 
het orgel weer bespeelbaar te maken, maar dat 
is uiteindelijk niet gelukt omdat de windlade te 
slecht was. Het gerucht gaat dat dat ook maar 
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goed is, omdat het altijd een ‘beroerd ding’ was 
geweest... Het Doornbos-orgel verving een zoge-
naamd kabinetorgel dat volgens de overlevering 
een tweede leven kreeg in een café in het dorp.
De originele houten preekstoel is waarschijnlijk 
afkomstig uit de oude kerk van Wetsinge.

   Het interieur van de kerk in 2002
 De preekstoel anno 2020

 Zo ziet het interieur er nu uit
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Na de ingrijpende restauratie en verbouwing van 
2014 - 2015 door de Stichting Oude Groninger 
Kerken en Jong Architecten uit Lemmer, is het 
gebouw nu een van de Bijzondere Locaties Gro-
ningen. Bovendien bevindt zich op de eerste ver-
dieping het Toeristische Informatie Punt Wadden-
land met toeristische informatie over het gebied.
Bezoekers worden gastvrij ontvangen door Nico-
laas en Inez Geenen die zorgen voor een verras-
sende smakelijke lunch, koffie met vers gebakken 
taart, maar er ook zijn voor feesten en partijen, 
rouw- en trouwplechtigheden en zakelijke verhuur.
Er zijn doorlopende exposities en vaak worden con-
certen in de kerk georganiseerd. De kerk is dage-
lijks geopend.

Het Sauwerder Ommetje lopen of fietsen is natuur-
lijk allemaal goed en wel, maar soms gaat al die 
fysieke inspanning wel eens wat tegenstaan. Dan 
is het goed te weten dat je het ommetje ook zittend 
kunt bekijken. Bovenin het kerkje van Klein Wet-
singe heeft de architect met moderne materialen 

een uniek uitkijkpunt gecreëerd dat de bezoeker 
in staat stelt de route van het gehele Sauwerder 
Ommetje te overzien en zelfs in de verte dorpen 
als Winsum, Eenrum, Garnwerd en Oldehove te 
zien liggen. Je verveelt je niet snel daar bovenin de 
westkant van de kerk! De (gemakkelijke) trap naar 
de uitkijkpunt leidt ook nog langs het prachtig ge-
restaureerde oude uurwerk van de kerk.

De Wetsinger

Al ligt de koren- en pelmolen de Wetsinger offi-
cieel niet op het Sauwerder Ommetje, hij is wel 
markant aanwezig. Deze stellingmolen is gebouwd



16 17



18 19

in 1872 nadat een eerdere molen door brand ver-
loren ging,
Sinds de restauratie door de Molenstichting Win-
sum in 2016, is hij ook weer één van de pareltjes in 
het landschap. De molen ziet er niet alleen aan de 
buitenkant weer schitterend uit met z’n aluminium 
vleugelprofielen op de wieken en z’n aparte kleur-
stelling; aan de binnenkant is het helemaal een
feest.
Molenmaker Chris Bremer uit Adorp heeft de 
molen in de jaren vijftig helemaal volgestopt met 
zijn zeer creatieve uitvindingen en oplossingen om 
van een oude windpelmolen naar een ‘industriële’ 
gortpellerij te gaan.
De molen is regelmatig op zaterdagen geopend 
voor publiek (als de vlag uithangt). Ga gerust een 
keer binnen kijken en laat je uitleggen wat er alle-
maal te zien is.

Van lieverlee begon het gehucht na de bouw van de 
kerk te groeien. Er kwamen huizen en boerderijen 
bij en opvallend veel kleine winkels en nerinkjes. 
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kerk. De stenen liggen immers na al die jaren niet 
meer heel netjes recht! 

Groot Wetsinge

Groot (hoog) Wetsinge ligt op een eeuwenoude 
wierde die al vele honderden jaren bewoond is. 
Wetsinge viel onder de hoofdelingen * uit het ge-
slacht Onsta. Zij bouwden ten noordoosten van 
Wetsinge de Onstaborg (die in 1801 gesloopt is, zie 
bladzij 30). Dit dorp is heel lang een belangrijkere 
plek geweest dan bijvoorbeeld Sauwerd.
Centraal op de wierde liggen de oude weem (pas-
torieboerderij) en de kosterswoning met schooltje, 
beide prachtig gerestaureerd. Het middeleeuwse
kerkje werd rond 1840 afgebroken. De contouren 
ervan kun je op het kerkhof nog zien: ze zijn met 
klinkers aangebracht.

Al gauw werd Klein Wetsinge, want zo was het 
gaan heten, groter dan Groot Wetsinge.
De nerinkjes en de school zijn al lang uit Klein 
Wetsinge verdwenen, maar het dorp blijft een klei-
ne en hechte gemeenschap waar het goed toeven
is.

We verlaten nu de kerk van Klein Wet-
singe en slaan linksaf de Valgeweg in,

 richting Groot Wetsinge. We zien een ‘skyline’ die 
sinds 1840 praktisch onveranderd is.

Kerkenpad en ossengang

Er bestaat al eeuwenlang een kerkenpad tussen 
Sauwerd en Groot Wetsinge. Het grootste gedeelte 
is inmiddels geasfalteerd en opgegaan in de Valge-
weg, maar tussen Klein en Groot Wetsinge liggen 
de klinkers nog grotendeels intact in de Groninger 
klei. Officieel hoort het bij de fietsknooppunten-
route, maar rijwielers die het erop wagen, komen 
vaak met een bont en blauw achterwerk aan bij de 

* Hoofdelingen waren in Groningen aanzienlijke 
personen die veel land bezaten en actief waren in 
bestuur en rechtspraak.
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Voor elke boerderij en elk huis was een deel van 
het kerhof bestemd. Het kerkhof werd tot 1910 
gebruikt.

Het kerkhof en de weem in 1972

Op het kerkhof staat sinds september 2019 het 
beeld Mij dorst, van Gert Sennema, gemaakt voor 
de eerste editie van Kunstvloed. Hierover lees je 
op bladzij 61.

De kerk van Groot Wetsinge

Afgaande op het type en de manier van gebruik 
van de tufsteen zal de eenvoudige zaalkerk van 
Groot Wetsinge in eerste aanzet zijn gebouwd 
in de elfde of twaalfde eeuw. Mogelijk had de 
kerk een houten voorganger, maar hiervan is bij 
de archeologische opgravingen van 1987 niets 
teruggevonden. De beschermheilige van de kerk 
is onbekend.
De parochie – en daarmee de kerk – komt voor het 
eerst voor in de vijftiende eeuw onder de namen 
‘Werschum’, ‘Wessinge’ en ‘Wetsinge’ in kerspel-
lijsten van het bisdom Münster.
De vrijstaande gotische klokkentoren komt voor 
op de kaart van Joannes Baptista van Regemor-
tes uit 1643 of 1644. Die geeft de situatie aan van 
1578. De toren werd waarschijnlijk in de dertiende 
of veertiende eeuw ten zuidoosten van de kerk ge-
bouwd, toen meer vrijstaande kerktorens werden 
gebouwd in Groningen. Kort na 1645 werd de to-
ren afgebroken. Omdat de klei sterk genoeg was. 
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Detail van de kaart van Regemortes met de
kerk van Groot Wetsinge

had de toren geen fundering, waardoor niets van 
de toren is teruggevonden.
De datering van het bakstenen koor dat het tufste-
nen koor verving is onzeker, maar wordt geplaatst 
in het midden van de zestiende eeuw. Tussen 1616 
en 1630 (dus nog voor de sloop van de oude toren) 
werd een nieuwe toren gebouwd aan westzijde van 

de kerk, die de oude verving. Later werd aan de 
zuidmuur een steunbeer aangebracht.

Lithografie de kerk van Groot Wetsinge van 
Jan Oomkens, begin negentiende eeuw

In 1840 werd de oude Wetsinger kerk afgebroken 
en samen met Sauwerd het nieuwe kerkje van 
Klein Wetsinge betrokken.
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De preekstoel werd vermoedelijk in de nieuwe 
kerk van Klein Wetsinge geplaatst. Na de 
afbraak werden nog bruikbare materialen op het 
kerkhof verkocht. De herebank uit de kerk werd 
verworven door Rudolf de Sitter, die kerkvoogd 
was van de hervormde kerk van het Groninger 
Haren en werd deze aldaar geplaatst. Jan de 
Rijk maakte rond 1705 hiervoor een opzetstuk 
met de alliantiewapens van Lambert Tjarda van 
Starkenborgh en zijn vrouw Alegonda Maria 
Clant, met op het hartschild het wapen van de 
familie Onsta, een leeuw. Dit opzetstuk is in het 
Groninger Museum beland.

De weem van Groot Wetsinge: ’t Sael

Jaap Wolters en zijn vrouw Wilma bewonen de 
Weem van Groot Wetsinge. Dit is hun verhaal:

“Bovenop de wierde van Groot Wetsinge staat ‘ie 
nog, de middeleeuwse pastorie uit de dertiende 
eeuw.
De geschiedenis is nog voelbaar daar bovenop 
de ‘bult’. Eeuwenlang staat het daar, het robuuste
uit kloostermoppen opgetrokken pand. Grote 
oude lindebomen flankeren het. Voor het huis 
staat een man gesneden uit hout, die een hou-
ten piek omklemt, met een spons op de top 
starend naar het oosten. Op die prachtige plek 
op vier meter hoogte wonen Jaap en Wilma.
Wilma organiseert er samen met dochter Wende-
lin nu huisconcerten met oude muziek onder 
de naam ’t Sael. Het Sael duidt op de publieke 
ruimte, zoals die in ieder steenhuis voorkwam. 
Ernaast was de opkamer waar werd gewoond door 
pastoors en later dominees. Toen de functie van 
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De weem in 1972
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pastorie verdween na afbraak van de kerk, werd 
het gebouw bewoond door de smid die het pand 
gebruikte als smederij.
Nu dus concerten, maar ook vergaderingen, ver-
jaardagen, vertellen van midzomernachtverhalen 
en zelfs bruiloften. Concerten waar in de pauze 
hapjes worden geserveerd die passen bij de mu-
ziek. Dus bij middeleeuwse muziek; middeleeuw-
se hapjes, bij Spaanse muziek; Spaanse hapjes etc. 
Hapjes die uiteraard huisgemaakt zijn. Alles bio-
logisch en zoveel mogelijk van lokale leveranciers 
of uit eigen tuin.
Daar waar men een bijzondere historische locatie 
zoekt om even te ontsnappen aan het jachtige le-
ven van alledag, dan kan dat hier.

De historie is buiten maar ook binnen nog zicht-
baar en voelbaar. Een zeven jaar durende restaura-
tie door Stichting Groninger Woonhuismonument 
herschiep het pand weer in oude staat. Warme his-
torische kleuren, stoere balken en witgepleisterde 
muren ademen een bijzondere warme en bescher-

mende sfeer uit. Bescherming en geborgenheid 
door de eeuwen heen.
Hoog op de wierde uitziend over het Hunzedal 
staat de weem van Wetsinge daar en die biedt nu 
en hopelijk ook in de toekomst aan bezoekers en 
voorbijgangers troost en de ontroering van deze 
bijzondere plek.”

’t Sael (links) met het beeld Mij dorst van 
Gert Sennema
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De Kosterij van Groot Wetsinge

Tegenover ’t Sael ligt een ander zeer markant 
pand aan de entree van Groot Wetsinge. Het is de 
Kosterij, een oud woord voor kosterswoning.
Het had niet veel gescheeld of het gebouw was 
verdwenen. In de vorige eeuw raakte het pand 
steeds verder in verval. In 1973 werden de res-
tanten van het gebouw gesloopt. Het zou in het 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum 
worden herbouwd, maar dat ging niet door. De 
Stichting Woonhuismonument zag de historische 
waarde van het huis in. Zij bouwde de eeuwenoude 
Kosterij in 1989 weer van de grond af aan op. Zo 
bleef het pand voor Groot Wetsinge behouden. Het 
huis is nu een Rijksmonument.
De huidige bewoner, Arie de Leeuw, vertelt er-
over:

“Wetsinge is een wierdedorp en boven ‘op de bult 
van Wetsinge’ staat een huis. Het staat er al heel 
lang – sinds het begin van de zeventiende eeuw. 

Het heeft in ruim vier eeuwen veel meegemaakt.
Vroeger was het ambt van schoolmeester én koster 
in één persoon verenigd. De schoolmeester was 
zondags vaak ook nog voorzanger en voorlezer 
in de kerk.
Ons huis bestaat dan ook uit twee delen: Het 
voorste huis is het vroegere schoolmeestershuis 
(Karspelweg 3). Het achterste huis is het oude 
schooltje met een eigen ingang (Karspelweg 5). 
Dat heeft één royaal klaslokaal voor kinderen van 
alle leeftijden.
Wanneer je het vroeger in de winter op school 
warm wilde hebben moest je als kind van huis een 
turf meenemen.

Wij wonen nu al weer 22 jaar in dit huis op de wier-
de van Groot Wetsinge met z’n lange geschiedenis. 
Tweehonderd jaar voor Christus woonden hier al
mensen! Elke dag weer beleven we dat als een 
groot voorrecht. Wat een uitzicht ook!
Meer dan in de andere huizen waar wij ooit woon-
den beseffen we, dat we op zo’n huis alleen maar 
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een poosje mogen passen. Dat doen we heel graag 
en zo lang en zo goed als we kunnen.”
Om de wierde heen heeft ook altijd een ossenpad 
gelopen; een soort rondweg zodat niet iedereen 
steeds over de wierde heen hoefde. Grote gedeel-
tes van de Ossengang liggen nog verscholen onder 
de Groninger klei, en de hoop is dat het pad ooit in 
ere kan worden hersteld.

De Onstaborg te Wetsinge

De familie Onsta bewoonde een borg in Sauwerd. 
Daarover lees je op blz 48. Rond 1540 liet Aepke 
Onsta, na de zoveelste verovering en vernietiging 
van dit steenhuis, iets ten noorden van Groot 
Wetsinge Nieuw Onsta bouwen, ongeveer een 
kwartier te paard vanaf de Sauwerder Onstaborg.
In 1788 bestond het complex uit de borg, een  schat-

 Detail van een kadasterkaart uit 1832 met 
de Wetsinger Onstaborg (rechtsboven)
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huis, een buiten- en binnenplaats, tuinen, hoven, 
singels, lanen, grachten, een vijver, geboomte en 
verschillende andere plantages.

Afbeelding van de nieuwe Onstaborg naar 
de kaart van Groningen en Ommelanden van 
Theodorus Beckering, 1767-1781

In 1800 werden borg en schathuis op afbraak 
verkocht. Een jaar later werden de bomen ver-
kocht en werd de Onstaborg afgebroken. Begin 
twintigste eeuw werd de gracht grotendeels ge-
dempt. In 1918 werd de wierde afgegraven.
Van deze borg dus is praktisch niets meer over. 
De N361 loopt nu over het oude borgterrein. 
Alleen een klein bordje bij het gemaaltje richting 
Winsum, herinnert er nog aan. 

We wandelen verder naar De Raken, een 
klein buurtschap achter Groot Wetsinge. 

De boerderij Karspelweg 4

De boerderij ligt met het bijbehorende land aan een 
afgesneden meander van het Reitdiep. De boerderij 
wordt ook wel het ‘Jeudenploatske’ genoemd.
Deze benaming heeft zijn oorsprong in het feit 
dat in 1831 de Jood Izaäk Nathans de Vries (1758-
1848) uit Winsum bij een publieke verkoop de 
boerderij kocht voor 2750 gulden en zich daar 
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vestigde. Daarvóór was hij koopman en mars-
kramer, afkomstig met een aantal andere Joden 
uit het Westerkwartier. Deze Joden kregen rond 
1803-1804 vergunning om in deze contreien rond 
te trekken langs de deuren met ‘copenschappen’, 
scherenslijpen en andere zaken. Het ging Izaäk 
Nathans de Vries blijkbaar voor de wind, want 
tien jaar later staat hij bovenaan de lijst van Joodse 
belastingplichtigen. 
Zijn zoon Comprecht volgt hem later op als boer 
op deze plaats. Joodse boeren waren in het begin 
van de negentiende eeuw een hoge uitzondering –
de meeste Nederlandse Joden zaten in de handel 
of waren slachter. Winsum en omgeving vormden 
hierop een uitzondering. 
Het graf van Comprecht Izaäks de Vries is te 
vinden op de Joodse begraafplaats in Winsum en 
is het oudste graf, uit 1867.
De boerderij moet enige malen verbouwd zijn, ge-
tuige het relatief jong uitziende en dwars geplaats-
te voorhuis. Het melkveebedrijf is gedurende min-
stens drie generaties Faber / Bijsterveld bewoond 

geweest. Kor Faber is de huidige bewoner. Uniek 
is dat hier nog Groninger blaarkoppen grazen op 
oude kruidenrijke weilanden. Deze koeien zijn he-
lemaal zwart en hebben een witte kop met zwarte 
ringen om de ogen. Er zijn ook rode blaarkoppen.
Er zijn in Nederland nog maar ongeveer 2000 
blaarkoppen.

Bij Doatemoa’s Til lopen we over het Oude 
Diepje en zien het water door de wei- 

landen wegkronkelen.
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Doatemoa’s til

Bé Kuipers had een gesprek met Frits Datema en 
Martha Valkema-Datema.

“De grootvader van Frits Datema heette Writzer 
en was afkomstig van Ellerhuizen. Hij kocht 
in 1921 de boerderij aan de Karspelweg 25 in 
Groot Wetsinge, direct na het bruggetje over 
het Wetsingermaar. Vandaar de volksbenaming 
Doatemoa’s til. In het Gronings betekent til: een 
vaste, verhoogde brug.
Deze term werkte ook omgekeerd. In Sauwerd 
woonden veel Datema’s en nu nog trouwens. Om 
de verschillende Datema’s te onderscheiden had je 
o.a. Datema-Onstaheerd en dus ook Datema-til.
Frits’s beide ooms, Roelf en Hendrikus, hebben 
in 1927 het bedrijf van hun ouders overgenomen. 
Martha Valkema-Datema, een dochter van Roelf 
Datema en een nicht van Frits Datema, is op deze 
boerderij geboren. Haar broer Henk heeft op zijn 
beurt het bedrijf overgenomen van zijn ouders.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de familie 
Ebbinge op de boerderij gekomen. Daarvan ging 
toen de grap dat deze brug de Ebbingebrug heette.”

De huidige bewoner van de boerderij bij Doate-
moa’s til is de familie Ikema. De man handelt in 
schapen. Ook deze familie is rijk vertegenwoordigd 
in Sauwerd en omgeving. 
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Boerderij Vlinderbloesem

Sinds 2000 wonen Aletta en Bé Majoor op de 
boerderij aan de Karspelweg waar ooit de familie 
Nieuwenhuis heeft gewoond. Dit is Aletta’s ver-
haal van dit plekje in het mooie Reitdiepdal.

“We voelen ons hier zo thuis, het huis voelt als 
een plek ver weg van de echte wereld van snel, 
veel en druk. Ik vind het heerlijk te dwalen door 
de tuin rondom ons huis en door het gebied. Elke 
dag te ervaren hoe bijzonder elk seizoen weer is. 
Heerlijk foto’s te maken, te genieten van de zon en 
de wind, van de vogels, van de insecten en alles 
wat er is.
Voor onze twee dochters en een zoon en voor 
hun vriendjes en vriendinnetjes was het altijd een 
heerlijke plek voor feestjes, ravotten, ontdekken, 
de beestenboel verzorgen, knuffelen. Sinds 2010 
zijn de dochters het huis uit en wonen we er nog 
met z’n drietjes. 
In 2012 ben ik begonnen met Vlinderbloesem, een 

praktijk voor massages en wellness op de boerderij. 
Hier komen gasten, groepjes vriendinnen en ook 
stellen, om even niks te hoeven. Ze genieten van 
warmte, lezen, gezellig samen kletsen, massage, 
slapen, bubbelen in het bubbelbad, genieten van 
de tuin met alles wat daarin staat. Er is koffie of 
thee met lekkers, voor tussen de middag verzorg 
ik een lekkere lunch.
Sinds twee jaar heb ik ook een B&B, een Yurt. 
Zo kunnen de gasten blijven slapen na een dag 
wellness of overnachten als ze het Pieterpad 
lopen, maar ook gewoon om even weg te zijn om 
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tot rust te komen, genieten van veel en ook weer 
helemaal niets.
We zijn nog elke dag zo dankbaar dat we op deze 
prachtige plek mogen wonen. Het is ook mooi te 
zien hoe anderen dit ook zo ervaren; blije uit-
geruste gezichten als ze weer naar huis gaan.” 

De Raken

De naam De Raken komt van rak en is afgeleid 
van het werkwoord rekken en betekent: recht stuk 
van een vaarwater. Het kan ook rivierbedding of
rivierloop betekenen. Het Oude Diepje heette ook 
wel De Raken, de naam van dit water is overge-
gaan op dit streekje.
De boerderij De Raken heeft een opvallend rood 
pannendak, De eigenaren, de Ikema’s, houden en 
verhandelen schapen.

Vlak na de boerderij De Raken komen we 
op een tweesprong. Rechtsaf gaat een fiets-

pad naar Garnwerd. Je ziet het in de verte duide-

lijk liggen met de molen, de masten van de jacht-
haven en Café Hammingh dat over de Reitdiepdijk 
uitkijkt.
Het is een plaatje, maar we laten de mondaine 
verleidingen rechts liggen en lopen moedig voor-
waarts, richting de Wetsingerzijl.

Margriethoeve

Hemke, Harm en Piet Horinga wonen al vanaf 
hun jeugd op de boerderij, die dateert uit het jaar 
1792. Hun grootouders vestigden zich daar in het 
jaar 1918. Hemke en Piet zijn altijd op de boerderij 
blijven werken. Harm werkte in een garage in de 
stad Groningen. Na zijn pensionering is Harm ook 
op de boerderij komen werken. Piet vertelt hier-
over:

“Het was toen nog een gewoon boerenbedrijf 
met melkkoeien. In 2018 is mijn broer Hemke 
overleden, zodat we nu met z’n tweeën het bedrijf 
runnen.
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In 1950 werd een kalf geboren van een koe die 
toevallig Margriet heette. Sinds die tijd heten 
alle koeien Margriet 1, Margriet 2, Margriet 3 
enzovoorts. Onze boerderij heeft haar naam te 
danken aan het feit dat in 1970 bij onze koeien het 
honderdste Margrietkalf werd geboren. Vanaf die 
tijd siert het bord met de naam Margriethoeve de 
achtergevel van onze boerderij.
In het jaar 2001 hebben wij onze koeien verkocht 
omdat mijn broer Hemke (versleten heupen) en ik 
(armblessure ten gevolge van een auto-ongeluk 
in 1995) niet meer in staat waren het bedrijf te 
runnen.
De meeste koeien gingen naar een boer in de 
buurt van Apeldoorn. Van deze boer was eerder 
in datzelfde jaar de veestapel geruimd ten gevolge 
van de MKZ-crisis. We zijn er een paar jaar later 
op bezoek geweest en alle koeien heten daar 
nog steeds Margriet met een volgnummer, dat 
inmiddels in de honderden loopt.

      De Margriethoeve en de Wetsingerzijl
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We hebben ook schapen gefokt, en daar zijn 
we eveneens mee gestopt. Harmannus Blok uit
Sauwerd heeft een deel van de schapen over-
genomen. We zijn overgegaan op de pony- en 
hengstenfokkerij.
Bij het informatiebord vlak in de buurt van de 
Wetsingerzijl staat een bankje met uitzicht op het 
Reitdiep, het Horinga-bankje.”
De Wetsingerzijl

Het kolkje bij de Wetsingerzijl is van oudsher 
de favoriete zwemplek van veel Sauwerders en 
Wetsingers, veel meer dan het verderopgelegen 
Garnwerd. Ook mogen ze er graag een hengel 
uitwerpen. Als je op een mooie ochtend over het 
prachtig gerestaureerde zijl wandelt, is het goed 
even bij de geschiedenis stil te staan.

Het gevecht van de Groningers met het water is 
van alle tijden. De waarde die ze toekennen aan 
hun grond ook. Het leidde tot allerlei bestuurlijke 

beslommeringen, rechtssystemen en soms zelfs 
letterlijke twisten. Er zijn vele dikke boeken over 
geschreven. In het Sauwerder Ommetje is het 
Wetsingerzijl van dit woelige verleden nog een 
tastbaar overblijfsel. Hierover is een zeer lezens-
waardig boek verschenen. We halen er een paar 
feitjes uit over de geschiedenis van het landschap 
en de zijlen en sluizen. 

In 1870 besloot de provincie Groningen definitief 
om het Reitdiep bij Zoutkamp af te sluiten met 
een dijk van bijna 4 kilometer. In de dijk werden 
zeesluizen gebouwd: een voor het Reitdiep en 
een voor de Lauwers. Om tijdens de afsluiting 
een goede afwatering en mogelijkheden voor de 
scheepvaart te garanderen, werd eerst in 1876 het 
Eemskanaal gegraven. In datzelfde jaar werd op 
enkele honderden meters ten zuiden van de Wet-
singerzijl een schutsluis aangelegd in het Reitdiep, 
de Wetsingersluis. Er moest namelijk rekening 
worden gehouden met het hoogteverschil tussen 
de stad en het lager gelegen zeekleigebied.
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De Wetsingerzijl rond 1930 vanaf het Reitdiep 
gefotografeerd

Toen de afsluiting bij Zoutkamp een feit was, was 
de stad Groningen geen zeehaven meer. De Spil-
sluizen in de stad werden opengezet en in 1900 
afgebroken. In 1929 werd, ter vervanging van de 
schutsluis te Wetsinge, gestart met de bouw van de 
schutsluis te Dorkwerd. 
Door het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 

degradeerden de zijlen in het Reitdiep nog een 
stap verder en werden in feite overbodig. De Reit-
diepzijlen zijn na de afsluiting van de Lauwerszee 
echter blijven liggen en onderdeel geworden van 
het cultureel erfgoed. Zij vertellen nog het verhaal 
van de strijd tegen de zee zoals die in het verleden 
in het bedijkte land is gevoerd.
Aan de geïsoleerde ligging van de Wetsingerzijl 
kwam in 1995 een einde. Toen werd in het kader 
van de ruilverkaveling Sauwerd een fietsbrug over 
het, inmiddels in verval geraakte, zijl gelegd. 
Later werd de fietsbrug onderdeel van het fiets-
padenplan Reitdiep 114 en in de route van het 
Pieterpad opgenomen. Er kwamen meer fietsers 
en wandelaars langs en wellicht heeft dat meege-
speeld in het besluit om iets aan de deplorabele 
toestand van de Wetsingerzijl te doen. Aangezien 
de weg van Groot Wetsinge naar de Wetsingerzijl 
en de gerestaureerde zijl, een belangrijk deel van 
het Sauwerder Ommetje vormen, zou je kunnen 
zeggen dat fietsers en wandelaars zelf hun eigen 
ommetje mee gecreëerd hebben!
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Het Reitdiep

De traag door de weilanden meanderende rivier 
het Reitdiep is geliefd bij alle Noord-Groningers 
en Stadjers. Waar je ook door het Middag-Hum-
sterland of het Hogeland loopt of fietst, vroeg of 
laat kom je de rivier tegen en moet je er overheen, 
er langs of erop. Dat is nooit een straf. Maar is het 
nou een diep, een kanaal of een rivier? De verwar-
ring is eeuwenoud. We citeren weer een stukje uit 
het boek van Jan Delivgne en Attie Bos over de 
Wetsingerzijl:

Het Reitdiep heeft door de eeuwen heen ver-
schillende namen gehad, waarvan de Hunze de 
oudste is. Om het nog ingewikkelder te maken, 
ook de verschillende meanders hadden vaak een 
aparte naam. De kronkels bij Wetsinge werden 
bijvoorbeeld de Cromme Raecken (Oude Diepje) 
genoemd en de kronkel ten noorden van Oldehove 
de Swalve. 
Het westelijk deel van het Groninger kleigebied 

behoorde tot het stroomgebied van de Hunze. 
De Hunze of Drentse diep ontsprong in zuidoost 
Drenthe en stroomde via het Zuidlaardermeer 
om de oostkant van de stad als Schuitendiep naar 
het noorden. Bij Schouwerzijl bereikte de Hunze 
de Hunzeboezem, die vanaf de Waddenzee in 
zuidelijke richting diep het land indrong. Na de 
vorming van de kwelderwal Wierhuizen - Wester-
nieland slibde de monding van de Hunze vanaf de 
9de eeuw langzaam dicht. Uiteindelijk boog de ri-
vier zich vanaf Schouwerzijl in westelijke richting 
naar de brede monding van de Lauwers bij Zout-
kamp. In 1350 werd de bijna geheel dichtgeslibde 
Oude Hunze, zoals deze toen al werd genoemd, bij 
Deikum afgedamd.
Er was nog een rivier uit Drenthe die in de rich-
ting van de stad stroomde, de Drentse A. Deze 
liep als Hoornse Diep langs de westkant van 
Groningen. De stad Groningen lag niet direct aan 
de Hunze en het stadsbestuur heeft daarom om-
streeks 1430 de Drentse A vanaf de stad verbreed 
en via Dorkwerd doorgetrokken naar Wierum. De 
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Hunze werd ten noorden van de stad afgedamd. 
De schepen voeren nu via het nieuwe rivierge-
deelte naar Wierum en vervolgens via de Hunze 
naar Zoutkamp. Aan dit nieuwe deel zou de naam 
Reitdiep zijn gegeven. De stad Groningen stond 
toen in open verbinding met de zee en was daar-
mee een zeehaven geworden.

We zijn op het meest westelijke puntje van 
het Sauwerder Ommetje aangekomen.

Ook hier is het een groot genoegen om over het 
Reitdiep naar Garnwerd te kijken.

Hekkum

Het gehucht Hekkum ligt ongeveer halverwege 
Adorp en Sauwerd, ten westen van de provinciale 
weg en daarmee verbonden door de Hekkumer-
weg. Het is ontstaan op een wierde die oorspron-
kelijk als een nederzetting aan de oever van het 
Reitdiep lag, dat toen nog hevig meanderend door 
het landschap stroomde. Er was waarschijnlijk een 

kleine havenplaats in de middeleeuwen. Er zouden 
een kapel en mogelijk nog andere kloostergebou-
wen hebben gestaan. Begin zeventiende eeuw zijn 
deze meanders tot voorbij Garnwerd afgesneden 
door het gegraven Reitdiep, waarna deze slingers 
zijn verland.
Hekkum was vroeger een levendige plaats. Alle 
boerderijen waren een bedrijf met meestal een of 
meer arbeiders in dienst. Deze arbeiders hadden 
een gezin met voor de oorlog vaak veel kinderen.

De boerderij aan de Hekkumerweg 4
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De boerderij aan de Hekkumerweg 4 is waar-
schijnlijk het oudste gebouw van Hekkum. Deze 
boerderij bevat nog elementen die wijzen op res-
tanten van een steenhuis. Er zijn kloostermoppen 
teruggevonden, waarschijnlijk aangevoerd vanuit 
Aduard via het Reitdiep. 

De boerderij van Veldman

Jan Anne Veldman vertelt over de boerderij Hek-
kum nummer 9, die gebouwd is in het midden van 
de negentiende eeuw:

“Het voorhuis is door mijn grootvader, Freerk 
Veldman, gebouwd in 1899. Mijn grootouders en 
mijn ouders Veldman woonden er. Zelf ben ik er 
geboren in 1937.
De zware klei rond de boerderij is niet geschikt 
voor landbouwgewassen en zeker niet voor 
vruchten die in de grond groeien, zoals bieten 
en aardappelen. Wel konden er graangewassen 
groeien, zgn. staande gewassen. De meeste 

boerderijen in deze omgeving zijn daarom 
veebedrijven met grasland.
Ons bedrijf had vroeger zeven vaste arbeiders in 
dienst en deze arbeiders woonden met hun gezin 
in meerderheid op Hekkum. In de jaren vijftig van 
de vorige eeuw vond er door toename van mecha-
nisatie een enorme uittocht plaats van boerenar-
beiders vanuit het Groninger platteland naar an-
dere provincies, onder andere naar de havens van 
Amsterdam en Rotterdam, Hoogovens IJmuiden, 
Philips en DAF Eindhoven. Er wonen, behalve 
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enkele boeren, nu forensen en gepensioneerden op 
Hekkum. Ook onze boerderij is geen echte boer-
derij meer, maar een bedrijfsgebouw.
Schuin tegenover de boerderij op nummer 4, staat 
rechts een wit huis, waar Marinus en Van Sloten 
wonen. Vroeger hebben hier twee identieke huizen 
gestaan. Dat waren arbeidershuizen, behorend bij 
boerderij Veldman en gebouwd in het begin van de 
twintigste eeuw voor de prijs van 2500 gulden per 
stuk. Ik heb er met mijn gezin enige tijd gewoond. 
Ik heb toen dat huis opgeknapt met materiaal van 
het andere arbeidershuis, dat toen gesloopt is. Dat 
stond vlak bij de grote kastanjeboom in de bocht 
van de weg naar de boerderij Veldman.

In de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse sol-
daten in onze boerderij ingekwartierd geweest. 
Meubels waren gestolen, kasten waren als toilet 
gebruikt en veel huisraad was stuk geslagen. Het 
was mijn wens om de boerderij na de oorlog weer 
levensvatbaar maken, als een hommage aan vader, 
wat ook gelukt is.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de boer-
derij een bedrijfsgebouw geworden van Veldman-
Dijkstra BV. Een jaar of tien geleden is het bedrijf 
verhuisd naar Groningen. Op de boerderij is nu 
alleen nog de technische dienst gevestigd. De 
paar hectaren land rondom de boerderij worden 
gebruikt om te hobbyboeren.”

We laten Hekkum achter ons en lopen 
over de Hekkumerweg richting Villa Hec-

ticum aan de Provinciale weg N361. 
Liever zou de route van het ommetje even buiten 
Hekkum linksaf de weilanden in moeten gaan om 
vlak bij de Onstaheerd in Sauwerd te arriveren. 
Zover is het nog niet. Op bladzij 57 lees je daar 
meer over.

Tussen de kruising Hekkumerweg - Eenstertocht 
en de villa Hecticum bevindt zich aan beide 
kanten van de weg een lichte natuurlijke glooiing. 
Dit zijn de restanten van een huiswierde waarop 
vanaf ongeveer 800 boerderijen gestaan hebben. 
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In de vijftiende eeuw werden ze verlaten toen er 
bij herhaling overstromingen plaatsvonden.

Villa Hecticum

Deze villa met aangebouwde schuur, Hekkumer-
weg 1, is in 1915 gebouwd in opdracht van Hendrik 
Raangs uit Adorp, de oom van de grootvader van 
Kees Raangs, thans wonend in Sauwerd. Raangs 
woonde er met Koopke Brouwers, de vrouw van 
zijn jong gestorven broer Raang Raangs van 
Hekkum. Hendrik Raangs overleed in 1942, 
Koopke in 1949. 

De villa is gebouwd naar een ontwerp van archi-
tect Temme Reitsema uit Leens in een stijl die 
kenmerken vertoont van het rationalisme, art deco 
en in mindere mate art nouveau. Het feit dat de 
villa ver buiten de bebouwde kom ligt maakt het 
tot een extra opvallende verschijning.
Architect en aannemer Temme Reitsma (1856-
1941), was werkzaam op het Groninger Hogeland, 
waar hij vooral boerderijen en woonhuizen 
ontwierp. Bekende bouwwerken van hem zijn, 
behalve Villa Hecticum: een rentenierswoning te
Leens, rentenierswoningen te Klazienaveen en 
Den Andel en boerderij De Blokken te Baflo. 
Temme was de vader van de bekendere architect 
Willem Reitsema (1885-1963). 
In 1950 is de schuur verbouwd tot garage en om-
streeks 1980 is de zolderverdieping verbouwd. In 
de loop der tijd zijn hier en daar kozijnen geheel in 
stijl vernieuwd.

Het huis heeft nu de status van Rijksmonument. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft 
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aan dat Hecticum van algemeen architectuur- en 
cultuurhistorisch belang is, als voorbeeld van een 
villa die in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
gebouwd is. De woning is belangrijk vanwege de 
hoge esthetische kwaliteit van het ontwerp van de 
architect en het bijzondere materiaalgebruik en de 
ornamentiek.Bovendien zijn exterieur en delen van
het interieur nog bijzonder gaaf.

Aangekomen bij de Provinciale weg slaan 
we linksaf over het fietspad naar Sauwerd.

We passeren aan het overkant van de weg het 
Ranomi Kromowidjojo Plantsoen en slaan na de 
oude basisschool, waar nu Geertsema Bedden in 
huist, linksaf het dorp in over de Burchtweg, de 
weg die ons voert naar de locatie van de eerste 
Onstaborg.

De Onstaborg van Sauwerd

Als je het niet weet, loop je er zo aan voorbij. 
Vroeger heeft in Sauwerd aan de route van het 
ommetje een belangrijke borg gestaan: de Onsta-
borg, stamslot van de roemruchte familie Onsta. 
Als je vanuit de lucht kijkt, zie je het beter. Aan de 
westkant van het dorp, tegen de ijsbaan, ligt een 
ruitvormig weiland met sloten omgeven. Dat was 
het oude borgterrein. Je ziet verder duidelijk waar 
de Singelweg zijn naam vandaan heeft, vroeger 
moeten daar de adellijke dames onder het lommer 
geflaneerd hebben.

Aan het eind van de veertiende eeuw komt Aylko 
Onsta, tweede zoon van Onno Onsta, steeds vaker 
in geschriften voor. De oorkonden met betrekking 
tot Aylko uit 1398 handelen over het feit dat hij 
en Reyner Eysinga van Zandeweer het landschap 
Hunsingo opdroegen aan hertog Albrecht van 
Beieren. Zij kozen daarmee net als diverse andere 
grote heersers in De Ommelanden voor de partij 
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van de Vetkopers. De betreffende akte werd 
opgemaakt op de Onstaborg zelf. 
Hun tegenspelers, de Schieringers, hadden echter 
de stad Groningen als bondgenoot. De stad zag 
Hunsingo en Fivelingo als zijn eigen achterland 
en wenste geen inmenging van buitenaf. Nadat 
de Hollanders zich terugtrokken uit Friesland en 
de stad een verbond had weten te sluiten met Jan 
van Beieren en met een aantal schieringsgezinde 
heersers in de Ommelanden, trokken de Stad-
Groningers op naar het slot van de Onsta’s. In 
1400 wisten zij het steenhuis van de Onsta’s 
in te nemen. Het moet een flinke slag geweest 
zijn, gezien dit ooggetuigeverslag (vertaald naar 
modern Nederlands) over de schermutselingen:

Op de binnenste hofstede stond een steenhuis met 
muren met een dikte van 12 oude muurstenen. En 
op de buitenste hofstede stonden 5 sterke steen-
huizen die elk muren hadden met een dikte van 8 
oude muurstenen. Toen het ene huis [op de bin-
nenste hofstede] zwaar was beschoten met bussen 

vluchtte de oudste broer Abeke, die beleg had 
laten leggen op de huizen naar de buitenste hof-
stede met de 5 huizen. De burgers van Groningen 
lieten daarop een grote gracht graven vanaf het 
Wetsingermaar en vanaf een diep aan oostzijde 
van de Onstaburcht. Zo konden de hiervoor be-
schreven burgers met hun schepen de slotgracht 
van de Onsta’s opvaren. En de burgers wonnen 
het huis door hun grote macht en arbeid, waarbij 
ze de lieden (de Onsta’s) gevangen namen. Abeke 
Onsta werd opgesloten op de Boteringepoort in de 
stad, waar hij lange tijd vastzat.

Na bijna zeven jaar gevangenschap werd in 1405 
de vrede getekend en konden de Onsta’s hun 
steenhuis weer in bezit nemen.
In de eeuwen die erop volgden, kwam het niet meer 
goed tussen de stad Groningen en de Onsta’s, wier 
borg inmiddels tot een groot en belangrijk slot was 
uitgegroeid. In een spionagerapport van rond 1468 
in opdracht van de hertog van Bourgondië schreef 
Willem Salomonszoon dat Onsta net als Ewsum
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en twee andere steenhuizen een zeer sterk ‘slot’
vormde. De borg werd meerdere keren gebrand-
schat en weer opgebouwd, totdat het fortuin van

Kaart van de Onstaborg in Sauwerd uit 1641 
door Egbert Haubois (detail)

de familie Onsta uiteindelijk ten kwade keerde en 
opnieuw herstellen niet meer te doen was.
Aan het eind van de zeventiende eeuw werd op  

Kadastraal minuutplan met de Onstaborg en 
de kerk uit 1832 (detail)
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de ruïnes van het steenhuis een nieuwe borg ge-
bouwd. De plattegrond zoals die nu nog vanuit de 
lucht zichtbaar is én de Singelweg, stammen uit 
die tijd. Maar ook deze borg heeft de tand des tijds 
niet kunnen doorstaan en er zijn nog maar weinig 
sporen van te zien.

Tekening van de Onstaborg aan het begin van
de achttiende eeuw door Jacobus Stellingwerff

We gaan de tweede afslag naar rechts, de 
Schuttersweg, in en vervolgens linksaf de

Oude Kerkstraat in. Die gaat over in het Hoogpad. 
Meteen na de eerste bocht in de weg zien we 
links de restanten van de oude kerk van Sauwerd 
liggen.

De kerk van Sauwerd 

De kerk in Sauwerd was één van de voorlopers van 
het kerkje van Klein Wetsinge. De eerste vermel-
ding van het kerspel Sauwerd is in een oorkonde 
uit 1319, waarin gesproken wordt van ene ‘Boyo, 
rector ecclesie in Sawert’.
Dankzij archeologische opgravingen in 1982 we-
ten we veel van de geschiedenis. Er zijn toen geen 
aanwijzingen gevonden dat de kerk een houten 
voorganger heeft gehad. Het houten materiaal 
kan echter zijn vergaan in de kleigrond. De latere 
stenen kerk kreeg in drie fasen haar uiteindelijke 
vorm.
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Vermoedelijk op zijn vroegst in het laatste kwart 
van de twaalfde eeuw werd een bakstenen zaal-
kerk gebouwd, een schip met een versmald recht 
gesloten koor eraan vast.
Midden dertiende eeuw werd deze kerk alweer 
gesloopt en werd een ongeveer even grote vroeg-
gotische kerk gebouwd zonder koor.
In de veertiende of vijftiende eeuw werd een laat-
gotisch driezijdig gesloten en door eenmaal ver-
sneden steunberen ondersteund koor aangebouwd 
met een grafkelder voor de familie Onsta.
In de tweede of derde fase werd ten zuidoosten van 
het kerkhof een ranke vrijstaande toren gebouwd 
met een door een rondboog gedekte ingang aan 
westzijde. In de zuid- en westgevel bevonden zich 
eveneens door rondbogen gedekte galmgaten.

In 1840 werden de kerk en de toren gesloopt we-
gens bouwvalligheid, in hetzelfde jaar dat ook de 
kerk van Groot Wetsinge gesloopt werd.
De luidklok van de oude kerk van Sauwerd hangt 
sinds de afbraak in de kerk van Klein Wetsinge.

Lithografie de kerk van Sauwerd door Jan 
Oomkens, begin negentiende eeuw

De grafkelder van de familie Onsta stortte eind 
19e eeuw in en werd daarop in 1894 afgebroken. 
Na de opgravingen in 1982 werden de contouren 
van kerk en toren in het maaiveld aangegeven, net 
zoals dat in Groot Wetsinge gebeurde.
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Op de locatie van de kerk kijken we links 
uit over de ijsbaan van Sauwerd en rechts

daarvan de locatie van de Onstaborg. Ten zuiden 
van dit terrein is de Singelweg met daaraan de 
Onstaheerd goed te zien. 

De Onstaheerd 

Het laatste gedroomde stukje van het Sauwerder 
Ommetje zou de wandelaar achter de Onstaheerd 
van de familie Datema weer terug in Sauwerd 
moeten brengen. De boerderij was het centrum 

van de vorige Kunstvloed en zal ook in komende 
edities hopelijk een belangrijke plek innemen.
Het is een prachtige heerd waar sinds het midden 
van de achttiende eeuw nu de vijfde generatie Da-
tema boert. Menko Datema heeft van de boerderij 
20 jaar geleden een biologisch bedrijf gemaakt. 
Samen met zoon Wridzer en schoondochter Petra 
runnen ze de boerderij, al heeft Menko het stokje 
officieel al overgedragen aan de volgende genera-
tie.

Inmiddels gebeurt er veel meer op de Onstaheerd 
dan alleen landbouw en veeteelt. Er is een moder-
ne boerderijwinkel waar hun o.a. eigen biologische 
producten verkocht worden, er is een zorgfunctie 
en een ruime groepsaccommodatie. De Datema’s 
noemen hun bedrijf daarom ‘welkomboerderij’. 
Zo tegen het eind van het Sauwerder Ommetje een 
interessante plek om even te stoppen en de winkel 
binnen te lopen.
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We wandelen door over het Hoogpad tot 
we Sauwerd weer verlaten en op een twee-

sprong komen: als we linksaf de route van het
ommetje verlaten, komen we uit bij de andere kant 
van de Singelweg en het haventje van Sauwerd.

Het haventje van Sauwerd

Zij die zich strak aan de route van het Sauwerder 
Ommetje houden, zullen het niet zien, maar 
Sauwerd beschikt over een prachtig klein haventje 
aan het eind van het Sauwerdermaar. Vanaf de 
Onstaheerd kom je er via de Singelweg.
Wat overigens maar weinig mensen weten, is dat 
nog steeds bijna elk Gronings dorpje over water 
bereikbaar is en een haventje of soms alleen een 
kade heeft. Zo ook Sauwerd. Er was via de beurt-
vaart een levendige handel en aan- en afvoer van 
goederen. Turf, bouwmaterialen en ander zwaar 
spul werden aangevoerd. Ook werden er later ko-
len en turf aangevoerd en gelost in het haventje op 
’De opslag’ door schipper Hendrik Wolters. Het 

huis van Reinder van der Veen, naast het haven-
tje, heet nog ‘’t Opslag’. Afgegraven wierdegrond 
werd hier verscheept. Tot het midden van de twin-
tigste eeuw werden suikerbieten geladen.

Drentsche en Asser Courant, 1 maart 1921
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Per snik of trekschuit kon je vanuit de Sauwerder 
haven naar Groningen en terug reizen. Pieter 
Klaassen uit Sauwerd, een zoon van de laatste 
bewoner van ‘De Bult’ in Adorp (een verdwenen 
boerderij), kocht in 1799 samen met zijn vrouw 
Anna Harms de helft van een schip voor 365 
gulden. De bedoeling was om daar een regelma-
tige scheepsdienst mee te onderhouden tussen 
Sauwerd/Wetsinge en Groningen.

Nu is het er rustig en een fijne plek om even over 
het Sauwerdermaar uit te kijken.

We keren op onze schreden terug en 
slaan bij de tweesprong linksaf de Valge-

weg in. We lopen naar Klein Wetsinge en de kerk 
waar we onze wandeling zijn begonnen. Onderweg 
komen we aan de linkerkant van de weg volks-
tuintjes tegen.

Het Sauwerder Ommetje en de toekomst

Het Sauwerder Ommetje is nog niet ‘af’. Kunst-
vloed wil met haar tweejaarlijkse manifestatie nog 
vier beelden verspreid over de route van het om-
metje plaatsen. Bovendien pleit ze voor het door-
trekken van het ommetje van vlak ten oosten van 
Hekkum naar de Onstaheerd in Sauwerd.
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De eerste editie: 2018

Kunstvloed is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie 
die in september 2018 voor het eerst plaats vond 
in Sauwerd, Groot Wetsinge en Klein Wetsinge. 
Naast een compleet programma met muziek, 
theater, exposities en voorstellingen was er aan 
beeldende kunst in de buitenruimte een speciale 
plek toebedacht. Op de route van Sauwerd naar 
Groot Wetsinge waren vijf kunstwerken in de 
publieke ruimte geplaatst.

Wianda Keizer – Hoogpad Sauwerd

Voor Kunstvloed maakte Wianda Keizer (Oost-
wold, 1969) Kerkschimmen op locatie van de 
vroegere kerk van Sauwerd.

De installatie Kerkschimmen was een reactie op 
de ruimte waarin het werk zich bevond. Het moest 
iets zijn waar de plek als het ware om vroeg. Het 
ruimtelijke werk van Wianda Keizer krijgt vorm 
door ordening en herhaling. De repeterende hande-
lingen geven vorm aan installaties van objecten 

De Kunstvloed
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in wisselwerking met de ruimte. De keuze voor 
het gebruik van eenvoudige materialen geven de 
objecten verstilde kracht. De werken spreken voor 
zich, ze zijn wat ze zijn, in al hun bescheidenheid. 
Ontstaan uit liefde voor de materie en met oog 
voor structuur en huid. 

Beleveniscollectief – Onstaheerd Sauwerd

Het Beleveniscollectief wordt gevormd door een 
groep kunstenaars die door samenwerking brede-
re projecten op het gebied van omgevingsvormge-
ving realiseren. Op de locatie van De Onstaheerd 
plaatste het collectief zelfgemaakte zit-elementen 
en kunstwerken, de Verhoalenverzoameloar. Be-
zoekers konden daar terecht om verhalen te delen 
over de omgeving. 
Het doel van het collectief is het aanbieden van een 
totaalconcept voor het ontwerpen en realiseren van 
o.a. bespeelbare- en beleefbare sculpturen en ob-
jecten, speelterreinen, belevenislandschappen, ont-
moetingsplaatsen en recreatieve voorzieningen. 

Meer in het algemeen houden ze zich bezig met de 
verbetering van het woon- en leefklimaat.

Jesper Veltrop – Haven Sauwerd 

Voor het Noorderzon Festival in de stad Groningen 
maakte Jesper Veltrop (Groningen, 1987) in op-
dracht van het CBK Groningen het object 
Lienen in ’t Laand. Na Noorderzon was het 
object tijdens Kunstvloed 2018 één van de vijf 
buitenkunstwerken, gesitueerd bij de haven van 
Sauwerd.
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Lienen in ’t Laand is een plek om te ontmoeten, 
een object om op te klimmen, te zitten of lekker 
tegenaan te leunen. Het object legt een verbinding 
tussen de stad en het Ommeland. In het volledig uit 
Douglas-balken geconstrueerde werk verwijzen 
de groene horizontale lijnen naar het platteland en 
de zwarte verticale lijnen naar de stad. In het werk 
van Veltrop zijn invloeden te vinden uit De Stijl en 
het kubisme. Abstracte vormen en lijnen zijn de 
leidraad voor alle ontwerpen.

Henk Slomp – Valgeweg Sauwerd

Een grote sculptuur van cortenstaal stond in een 
weiland aan de Valgeweg in het verlengde van 
hoogspanningsmasten. Deze plek was bewust 
gekozen vanwege de vormovereenkomsten van de 
sculptuur en de masten. Het beeld intrigeert van-
wege de spanning tussen de autonome sculptuur 
en de toegepaste constructie van de masten. Je kon 
ver achter de sculptuur kijken, er was sprake van 
een enorm perspectief. 

Henk Slomp (1955) maakt o.a. objecten in corten-
staal, glas, steen en diverse andere materialen. 
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De objecten van Slomp met als basis cortenstaal 
worden vaak gecombineerd met steen, glas of hout 
en zijn veelal organisch van karakter.

Gert Sennema – Groot Wetsinge

Gert Sennema (Grijpskerk, 1962) maakt beelden, 
die ontstaan uit de materie hout. De bomen die hij 
gebruikt worden getransformeerd in objecten die 
het dagelijkse verbinden met een groter verhaal. 
In de droogste zomer van de afgelopen decennia, 
is het beeld Mij dorst tot stand gekomen. Het lijkt 
bijna letterlijk ontleend aan de weersgesteldheid.

Na de eerste manifestatie heeft Kunstvloed één 
kunstwerk in het landschap achtergelaten: het 
beeld van Gert Sennema. Het is gedurende de 
zomer van 2019 verduurzaamd en geplaatst op 
een permanente plek waar ooit de oude kerk van 
Groot Wetsinge stond. Het verduurzamen is een 
proces waarbij het houten beeld voortdurend met 
olie wordt geïmpregneerd, totdat het is verzadigd. 

Zo is het beeld voor langere tijd geoptimaliseerd 
tegen klimaat- en omgevingsomstandigheden. 

Gert Sennema vertelt het volgende over de tot-
standkoming van het kunstwerk.

“Begin 2018 werd een zilveresdoorn gerooid, 
afkomstig uit de tuin van veearts Jan Reinders in 
Grijpskerk. De afgelopen 12 jaar liep ik dagelijks 
aan de esdoorn voorbij met mijn hond Toby. De 
boom zakte steeds verder over de stoep. Op onge-
veer 45-jarige leeftijd moest hij sneven. De onder-
stam werd bij mijn atelier afgeleverd. Het volume 
van een halve stam (door het hart gespleten) was 
toereikend voor een levensgroot mensfiguur. In de 
nabijheid van middeleeuwse resten, in het midden 
van een afgebroken kerk, omzoomd door begroei-
ing staat het beeld geborgen en toch kwetsbaar. 
De wilgenteen is niet alleen een steun, maar ook 
het contact met het hogere. De spons verzamelt het 
hemelwater, maar lijkt toch ook verdacht veel op 
de hersenen van een mens.”
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Mij dorst is omarmd door de vaste wandelaars 
van het ommetje en wordt als een grote verrassing 
gezien door de argeloze bezoekende wandelaar 
of fietser. Het heeft ook een aantal dorpsgenoten 
geinspireerd tot het schrijven van een gedicht.

Beeld

hier klinkt jouw stille stem
mij dorst
kerkenlang dezelfde roep
mij dorst
man van hier
van weggeweest
ik zie je eeuwenoude roep
mij dorst

Maud van der Woude
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Er staat een mens op 

Er staat een man op het kerkhof 
hij is uit lichtend hout gesneden
een lange stok draagt hij omhoog.

Peilt hij de diepte van de graven 
de hoogte van de wierde 
of van een verdwenen kerk?

Komt hij van de overkant ?
Is het een vaarboom die hij draagt
een polsstok om te springen ?

Met de kunstvloed is hij
hier terecht gekomen 
en roept naar ons ‘mij dorst’!

Adam is hij, weet zijn buurman,
mens van de aarde. 
Hij roept geen Goden aan,
wacht op een wolkje 
als van een mensenhand.

Hij draagt geen wapen
maar torst als een banier
een lichte spons op een spies

Hij is bekend met hysop,
kruishout en de woorden
dorsten naar gerechtigheid.

Wil hij met die opgestoken spons 
martelaren troosten, dorst lessen 
van vluchtelingen uit een woestijn ?

Of vraagt dit godverlaten mensenkind:
wordt het nog wat met die hoop 
dat oud, vertrouwd verlangen ?

Er staat een mens op 
van alle tijden door de eeuwen heen
hij is uit lichtend hout gesneden.

Jan Buwalda
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Annemarie Nijhuis – schuur Onstaheerd

Annemarie Nijhuis plaatste in de schuur van de 
Onstaheerd de installatie De Logeerkamer. Het is 
een herinnering aan de kamer waar Annemarie 
als kind bij haar grootouders heeft geslapen. Die 
herinnering is gevisualiseerd in een ruimte waar 
je naar binnen kunt gaan. Hoe is het om daadwer-
kelijk in een soort droom te lopen? Annemarie
maakte die gedachte werkelijkheid en realiseerde 
een reconstructie van de logeerkamer bij haar

grootouders in Hengelo. Compleet met de geur van 
oma’s zeepje en voorbijrijdende auto’s, waarvan je 
achter de groene gordijnen af en toe het licht van 
de koplampen zag en ook nog het geronk van de 
motor kon horen. 

De tweede editie: 2021

Vanwege de coronacrisis is de tweede editie 
van Kunstvloed verschoven naar 2021. Aan vijf 
beeldend kunstenaars is gevraagd hieraan deel 
te nemen: Gjalt Blaauw, Kiki Kruisdijk, Sjimmie
Veenhuis, Merijn Vrij en Joyce Zwerver. Zij zul-
len tijdens de Kunstvloed-manifestatie elk een 
ruimtelijk kunstwerk ergens op de route plaatsen 
op een plek die ze zelf uitgekozen hebben. Na 
afloop bepaalt de Kunstvloed-groep welk van de 
vijf kunstwerken zal blijven en de plaats waar het 
definitief komt te staan.

Op kunstvloed.nl kun je het laatste nieuws over de 
manifestatie lezen.
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De komende tijd gaat het Onsta-terrein in Sau-
werd flink op de schop. Eerst zullen er archeo-
logische opgravingen plaatsvinden, waarbij veel 
Sauwerders als vrijwilliger betrokken zullen 
zijn. Daarna worden de oude grachten weer in 
ere hersteld, komen er op verschillende plekken 
‘hoogholtjes’ (voetgangersbruggetjes) overheen te 
staan. De contouren van het hoofdgebouw van de 
borg worden in het maaiveld aangebracht.
Het terrein wordt daarna teruggegeven aan het 
dorp als feestterrein. Het zal ook elke twee jaar 
als de thuisbasis van de Kunstvloed-manifestatie 
dienen.
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M.A. Douma, 1972, 2 foto’s van kerkhof en 
weem van Groot Wetsinge: Groninger Archieven, 
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J. B. van Regemortes, 1643-1644, detail kaart: 
Groninger Archieven, bladzij 22

Jan Oomkens, twee afbeeldingen van litho-
grafieën: Wikimedia Commons, bladzij 22 en 53

Opzetstuk herenbank Wetsinge: Wikimedia 
Commons, bladzij 25

Afbeeling van de Onstaborg in Wetsinge: foto-
archief Historische Kring Ubbega: bladzij 31

Fotoverantwoording

Gea Mulder: historische foto Wetsingerzijl, rond 
1930, bladzij 40

E. Haubois, Borch. Hiem. Graft. Cingel ende hof. 
Mitsgaders desselfs toegevoegde landerijen tot
Sauwert, 1641: Groninger Archieven, bladzij 50

R. B. van Leggelo: kadasterkaart (minuutplan) 
Adorp B2, 1832: Groninger Archieven, bladzij 50

Jacobus Stellingwerff: tekening van de Onsta-
borg, 18e eeuw: Groninger Archieven, bladzij 52

Advertentie Drentsche en Asser Courant, 1921: 
Delpher, bladzij 55

Pieter Duijser maakte de foto’s van het hoofdstuk  
Kunstvloed.

De overige foto’s in dit boek zijn gemaakt door 
Mark Schuurman.



66 67

Jan Delvigne, Attie Bos: De Wetsingerzijl. Een 
waterstaatkundig pronkjewail aan het Reitdiep. 
Uitgeverij Vliedorp, 2013

Tussen Toen en Nu. Historische kring Ubbega, 
Bedum, 2010

Erfgoedcommissie Winsum e.a.: Winsumer 
dorpen op de kaart, een route langs negentiende-
eeuws Joods erfgoed, uitgegeven t.g.v. Open 
Monumentendag, zaterdag 12 september 2009.

Freerk J. Veldman: Van Wetsinge naar Haren, in 
Groninger Kerken, april 2020 

Bronvermelding 

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de mede-
werking van Nicolaas Geenen die het grootste 
gedeelte van de tekst schreef,  Bé Kuipers die 
enkele interviews afnam en onderdelen schreef, 

bewoners van enkele markante panden die 
een bijdrage leverden, Pieter Duijser die over 
Kunstvloed schreef en de foto’s hiervan aan-
leverde, Mark Schuurman die de vele nieuwe
foto’s maakte en Lammert Joustra die de vorm-
geving begeleidde. Hannes Companjen heeft in 
de voorbereiding veel energie in het boek ge-
stopt. Jessica Hoekstra, PR- en communicatie-
medewerker van Kunstvloed, heeft het proces 
aandachtig gevolgd en advies gegeven.
Kunstvloed 2020/21 is mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van Gemeente het Hogeland, 
De Emmaplein Foundation, BPD Cultuurfonds, 
lokale en regionale sponsoren, Vrienden van 
Kunstvloed, de inzet van vrijwilligers en alle 
kunstenaars die bereid zijn om naam en werk 
aan deze manifestatie te verbinden. 
Dit boek verscheen in 2020 in een oplage van 
500 exemplaren. Dit is een herziene versie.

Dankwoord



68 Het Oude Diepje, Groot Wetsinge




