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Groningerland – Monumentenland
Groningerland is een landstreek met een grote diversiteit aan landschappen. De specifieke
eigenschappen ervan hebben niet alleen het gebruik en de inrichting van het land bepaald,
maar hebben ook hun stempel gedrukt op de manier waarop de mensen die hier woonden
en werkten hun samenleving hebben vormgegeven. Monumenten getuigen daarvan.
Wierden, kerken, borgen, boerderijen, natuurlijke en gegraven watergangen zijn echter geen
losse objecten – met elkaar vormen ze een weefsel dat ook zelf een monument mag heten.
Als ergens de al 2000 jaar of zelfs nog langer durende wisselwerking tussen mens en natuur
herkenbare sporen heeft nagelaten, dan is het wel in het noordelijke kustgebied dat we het
onze noemen.
Hoe slicht of onaanzienlijk de afzonderlijke delen van het weefsel soms ook ogen zijn, met
elkaar en soms ook afzonderlijk staan ze symbool voor de Groningse identiteit.

2

Groningerland, monumentenland

Busstation Grote Markt Noordzijde (c. 1970)
(GrA 1986-23923)

Toen ik een kleine 45 jaar geleden als arbeidsmigrant in Groningen kwam wonen, raasden de
auto’s nog rond de Grote Markt, hadden we in de gemeente Groningen nog onze eigen
stadsbussen (met een brievenbus achterop, zodat je je post in tweeërlei betekenis op de bus
kon doen) en was er nog een busstation aan de noordkant van de Grote Markt.

Blij met Gronings gas
(GrA 1785-22458)
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Vóór het stadhuis en ook elders aan de Grote Markt brandden gasfakkels. Iedereen was blij
met het gas dat ruim 10 jaar eerder bij Kolham was gevonden. In het land was wel hier en
daar een huis in de lucht gevlogen doordat de oude leidingen de hoge druk van het nieuwe
gas niet aankonden, maar iedereen kreeg centrale verwarming en Vadertje Staat werd
plotsklaps rijk.

Burgemeester Berger ontsteekt de gasfakkels voor het
stadhuis (23 november 1968)
(GrA 1785-22456 en 1785-4968)

De term ‘Energy Valley’ was nog niet uitgevonden, maar Groningen was al wel dé
energieleverancier van Nederland en Europa.

1972: 300 jaar Groningens Ontzet

Uitvoering van het zangspel ‘Bernlef’ in
de Nieuwe Kerk
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Maar zoals altijd en overal had je in die tijd ook in Groningen miesmuizers die de zon niet in
het water konden zien schijnen. Ter gelegenheid van de 300 e verjaardag van ‘Groningens
Ontzet’ werd in de Nieuwe Kerk een zangspel uitgevoerd. De tekst daarvan was geschreven
door Herman Verbeek, de muziek door Chris Fictoor, Rob Smit, Frans Daggers en Peter
Schaap.
Verbeek liet het koor kritische teksten zingen: ‘Groningen, wat valt er te vieren in
Groningen?’ ‘Feesten is goed voor wie weet waar naar toe.’ Daarmee suggererend dat er
eigenlijk niet zo veel te vieren was. Ook bij het bejubelde aardgas werden kanttekeningen
gezet. Niet dat Herman Verbeek bang was voor bodemdaling en aardbevingen, of ingestorte
boerderijen en gescheurde kerkgewelven voorzag, maar hij vond wel dat het gas een ander
soort ontwrichting veroorzaakte.

‘De Gasgod is onder ons opgestaan’

(GrA 2578-130)

De Gasgod die ‘eeuwen maal eeuwen’ diep onder de bodem had gesluimerd, was gewekt:
‘met vlammende bek en slim als de slang zet hij meneren in Stad en Den Haag onder druk’.
‘De Gasgod – Groninger geest – de Gasgod is onder ons, goed voor veel geld. De Gasgod is
onder ons opgestaan.’ Tot slot heet het zelfs: ‘De Gasgod is goed voor veel dood.’
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Je kunt over Verbeeks tekst verschillend denken, maar zeker is wel dat ‘ons’ aardgas
Nederland in korte tijd rijk heeft gemaakt en dat het ook onze samenleving ingrijpend heeft
veranderd.
OK, er moest flink geïnvesteerd worden om het gas naar boven te halen en een
distributienet aan te leggen, maar in verhouding met de inkomsten stelden de kosten
daarvan niet zoveel voor. Anders dan vroeger, toen er gewerkt moest worden om het beter
te krijgen, hoefden we alleen de kraan maar wat verder open te draaien. Gratis welvaart!
Bij nader inzien valt het toch wat tegen. In dit geval, zo blijkt, ging niet alle cost voor de baet
uit, maar komt er nog heel veel cost na de baet. De vraag is nu wie die cost betaalt.

Gemaal Schaphalsterzijl

Het heeft even geduurd voordat duidelijk werd dat de gaswinning niet alleen de samenleving
schoksgewijs veranderde, maar dat ook onze bodem erdoor ontwricht raakte. De
bodemdaling maakte ingrijpende aanpassingen noodzakelijk: nieuwe gemalen moesten de
veranderingen in het reliëf opvangen.
Overigens zijn veranderingen in het reliëf niets bijzonders voor Groningerland. Ze kunnen
optreden als gevolg van natuurlijke processen, maar zolang hier mensen actief zijn, worden
ze ook door menselijk ingrijpen veroorzaakt. Ik kom daarover nader te spreken.

Menko meldt een aardbeving (28 januari
1262)
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De aardbevingen zijn betrekkelijk nieuw, afgezien dan van die ene op 28 januari 1262 die
door abt Menko in de kroniek van Wittewierum wordt vermeld.
Anno Domini M CC LXII in octava Agnetis subito circa horam tertiam, irruente choro
collaterali zefiri et subsequente circio nimis immoderate, multe domus corruerunt, et
campanile in Werum cum omni suo pondere de loco motum est, et conventus occidentalis
totus corruit, et pars tignorum in Campo Rosarum de lignea ecclesia corruit, et erat terre
motus, ita ut altaria parieti non inherentia visibiliter tremerent.
Wat er ten tijde van de door Menko beschreven zware storm van 28 januari 1262 precies
aan de hand was weten we niet.

Meent van der Sluis ziet verband tussen gaswinning en aardbevingen
(1988-1989)
(GrA 1769-13235)

Toen Meent van der Sluis in de jaren 80 aandacht vroeg voor het verband te zien tussen de
gaswinning, de bodemdaling en aardbevingen in Noord-Nederland, werd hij door vrijwel
niemand serieus genomen. De NAM ontkende in alle toonaarden en op het KNMI maakten
de eerste bevinkjes geen indruk. Dat is inmiddels veranderd. Tegenwoordig zegt zelfs Henk
Kamp niet meer hardop dat ‘onze aardbevingen’ niets te maken hebben met de gaswinning.
De tweede inleider van vanmiddag – de geoloog Rien Herber – zal u aanstonds het een en
ander vertellen over wat er in de diepere ondergrond van Groningen aan de hand is.
In mijn verhaal blijf ik meer aan de oppervlakte. En dat bedoel ik in de meest letterlijke zin.
Er is weliswaar geen directe relatie tussen dat landschap en de problematiek die het
onderwerp van dit symposium is, maar zo’n relatie is er wel tussen het landschap en de
soort van monumenten die momenteel bedreigd worden. Preciezer gezegd: het landschap is
bepalend geweest voor de aard van de bouwwerken die bedreigd worden en voor de
spreiding daarvan in het land.
In het theaterstuk van heden en verleden is het landschap niet alleen het decor waartegen
zich de gebeurtenissen afspelen. Het is ook zelf acteur. Zijn rol is zelfs veel belangrijker dan
we ons doorgaans realiseren.
In de aankondiging heb ik gerept van een weefsel: wierden, kerken, borgen, boerderijen,
dijken, natuurlijke en gegraven watergangen zijn geen losse objecten – met elkaar vormen
ze een weefsel dat ook zelf een monument mag heten.
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Over dit thema – de samenhang tussen landschap en (al dan niet geregistreerde)
monumenten – kan een aantrekkelijk koffietafelboek gemaakt worden. Ik ga dat niet doen
en deze middag moet het blijven bij een selectie uit de voorbeelden die ik bij elkaar heb
gebracht.

AHN noordoost Nederland

We nemen de moderne hoogtekaart van noordoost Nederland (AHN) als leidraad. Ik zou er
eigenlijk ook de bodemkaart en geomorfologische kaart bij moeten pakken, maar we
moeten ons beperken.
In onze omgeving zijn de hoogteverschillen weliswaar klein, maar ze zijn in het verleden erg
belangrijk geweest. In de tijd dat het land nog niet werd bemalen maakte een paar
centimeter hoogteverschil uit of een gebied bewoonbaar of bruikbaar was.

Het ‘winterwater’ volgens H. Dijkema
(1851)
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Tegenwoordig hebben we weinig gevoel meer voor hoogteverschillen. Dat komt doordat de
waterschappen hun werk zo goed doen. Als ze ‘ns even ophielden zouden we wel anders
piepen. De blauwe gebieden stonden tot halverwege de 19e eeuw ‘s winters onder water.
Eerst daarna veranderde situatie door bemaling en verbetering van de afvoer. De aanleg van
het Eemskanaal speelde daarin een hoofdrol.
Het kaartje is gemaakt op basis van Dijkema’s beschrijving van het ‘winterwater’ in
Groningerland.1
De hoogtekaart van nu is niet identiek aan die van vroeger. Onder invloed van natuurlijke
processen en menselijke activiteiten is het niveau van het maaiveld veranderd, meestal naar
beneden (door inklinking, oxidatie van veen, afgraven van turf, aftichelen van kleipercelen,
gaswinning), maar ook wel omhoog (door opslibbing). Gebruik van de hoogtekaart voor de
reconstructie van het oude landschap vereist dus de nodige voorzichtigheid.
Dat in acht nemende valt er aan de hand van de hoogtekaart heel wat te zeggen over de
geschiedenis van het land, de bewoning en het gebruik ervan. We beginnen met een quick
scan.
•

Het meest opvallend zijn de uitlopers van het pleistocene Drentse plateau met zijn
ruggen en geulen. In de 16e eeuw heette dit de ‘harde grond’.

•

Langs de zee ligt het jonge kwelderland, dat relatief hoog is opgeslibd.

•

Ten zuiden daarvan en links en rechts van de oude rivieren hebben we het kwelder- en
wierdenland.

•

Relatief hoge oude en jongere inpolderingen zien we aan de benedenloop van het
Reitdiep, in de Fivelboezem (waarvan de relatieve hoogte ondanks de gaswinning, met
een voorspelde bodemdaling tot 50 cm. bij Loppersum, in het oog springt) en de
Dollardboezem.

•

Ingeklemd tussen de pleistocene hoogte in het zuiden en het Hogeland ligt het
‘Lageland’. Hier heeft lang geleden veen gelegen dat zo’n 1000 jaar geleden is
ontgonnen. De bodemdaling die daarvan het gevolg was, veroorzaakte een
afwateringsproblematiek die pas in de loop van de 19e eeuw kon worden opgelost.

•

Ter weerszijden van de Hondsrug hebben uitgestrekte hoogvenen gelegen die vanaf de
16e eeuw zijn aangepakt: de Nienoordse venen tot aan de grens met Friesland, en de
venen van het Gorecht en het Oldambt tot aan Westerwolde toe.

1

H. Dijkema, Proeve van eene geschiedenis der landhuishouding en beschaving in de provincie Groningen, 2
dln. (Groningen 1851) 500-502.
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Monument ter herinnering aan de slag bij Heiligerlee,
opgericht in 1873

Het Latijnse woord monumentum betekent letterlijk: ‘iets wat te denken geeft’. Het
monument in Heiligerlee is doelbewust neergezet om de beschouwer te doen denken aan de
opstand tegen de koning van Spanje en de heldendaden van de Nederlanders. Tegenwoordig
wordt wel getwijfeld of monumenten voor zeerovers en kolonisatoren uit het verleden wel
mogen blijven staan. Onze voorouders zagen hen als zeehelden en beschavers. Wie zegt dat
deze gedenktekens weg moeten, geeft daarmee te kennen in denken weinig heil te zien.
Monumenten geven immers te denken, en ergerniswekkende monumenten laten zien
hoezeer de wereld en wij mensen veranderen. Dat helpt ons onze plaats te kennen en in te
zien dat onze eigen mening niet de enige en voor altijd juiste zienswijze is.
Wij gebruiken het woord monument vanmiddag vooral om er gebouwen mee aan te duiden
die de officiële ‘monumenten-status’ hebben: bouwwerken met een erkende
(cultuur)historische waarde. Daarvan zijn er in Groningerland heel wat, al is de variëteit niet
zo groot.

‘Harde grond’
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De oudste en meest bekende zijn de middeleeuwse kerken, de rest is vooral 19e en 20e
eeuws. Het dan meestal om bedrijfsgebouwen – waartoe we ook de molens, boerderijen en
gemalen mogen rekenen – en woonhuizen. Uit de tussentijd zijn er dan nog een paar borgen
en wat zijlen.
Er moeten in de middeleeuwen vele stenen verdedigbare huizen zijn geweest, maar vrijwel
alles is verdwenen of opgegaan in latere landhuizen. Gewone boerenbehuizingen waren tot
ver in de 19e eeuw van hout.
De stad Groningen ligt ongeveer op het noordelijkste puntje van de Hondsrug. Deze ligging
maakte de stad eeuwenlang in militaire zin zo goed als onaantastbaar en bepaalde tegelijk
haar functie en positie in de regio.
In het Westerkwartier en het Oldambt zien we verschillende zandruggen of ‘gasten’ waar
zich vanouds de bewoning concentreerde.
In Langewold:
•
•
•

de zandrug van Lutjegast, Doezum en Grootegast naar het oosten, over Wester- en
Oosterzand, Sebaldeburen, Oldekerk en Niekerk;
de rug van Opende, Kornhorn, Lucaswolde en Boerakker;
Zuidhorn en Noordhorn

In Vredewold:
•

Marum, Nuis, Niebert, Tolbert, Midwolde, Lettelbert, Oostwold.

In Fivelgo:
•

de rug van Kolham over Slochteren, Schildwolde, Hellum naar Siddeburen met verderop
het bultje van Wagenborgen.

In het Oldambt:
•

de hoogte van Noord- en Zuidbroek en de bulten van Scheemda, Winschoten,
Midwolda, Beerta, Finsterwolde en Oostwold.

Vroeger dachten we dat de pleistocene bodem stabiel was, maar sinds de aardgaswinninggerelateerde bodemdaling weten we wel beter.

De Hondsrug op de AHN
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Zoals we op vorige plaatje al te zien was bepaalt het reliëf de plaats waar de stad Groningen
is ontstaan. Dat geldt ook voor de Hereweg: die volgt de hoogte van de Hondsrug.

De 13e-eeuwse kerk van Slochteren
Van de oorspronkelijke kerk resteert alleen het
dwarspand.

Wat voor de stad Groningen geldt, geldt ook voor Slochteren. Door haar ligging was de kerk
van Slochteren in de oorlogsjaren 1580-1594 van groot strategisch belang. Het gebouw staat
op een relatief hoge en droge zandrug temidden van akkerland dat als gevolg van
bodemdaling grote delen van het jaar onder water stond. Ze stond toen bovendien zowat
naast de plek waar de rug gekruist werd door een vaarweg die na 1583 de enige veilige
verbinding tussen de stad Groningen en het Eemsland vormde. Er werd hevig om de kerk
gestreden, die nu eens in handen van de koningsgezinden, dan weer in die van de rebellen
was.

Wierdenland
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Mét de pleistocene hoogten is het wierdenland bij uitstek het gebied van de middeleeuwse
kerken.

Westeremden kadaster

In het aanvankelijk onbedijkte kwelderland waren de waterlopen (geulen en prielen) en
natuurlijke hoogten (ruggen, oeverwallen en banken) de structurerende elementen.

Westeremden op de hoogtekaart
(AHN)

•
•
•
•

de Andreaskerk staat midden op de bult (ruim 5 meter +NAP);
in vergelijking met het beeld van de kadasterkaart zijn de percelen vergroot, de oude
kavelsloten zijn zichtbaar gebleven als donkere strepen;
delen van de wierde zijn tot onder het maaiveld afgegraven; aangezien terpaarde een
gewilde meststof was, zijn in Groningerland overal wierden afgegraven;
zichtbaar zijn de sporen van de dam die omstreeks 1200 in de Fivelbedding is gelegd
en die door abt Menko van Wittewierum in zijn kroniek wordt vermeld. De dam heeft
het tracé van de Zeerijperweg bepaald.
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Zuidmuur kerk Marsum

In het onbedijkte land leefde de bevolking op grote en kleinere wierden. De
gemeenschappen waren van elkaar gescheiden door geulen, prielen en lage kwelders. Alle
grotere wierden kregen hun eigen kerk.
Het landschap bepaalde de manier waarop de mensen zich organiseerden. Het kerspel (de
parochie) was de basis. Wanneer zich geschillen voordeden kwamen de buren van
nabijgelegen kerspels bij elkaar om recht te spreken en wanneer er een dijk moest worden
gelegd deden naburige kerspelen dat gezamenlijk. Op die manier ontstonden, als het ware in
dialoog met de natuurlijke omgeving, ‘rechtstoelen’, ‘dijkrechten’ en ‘zijlvestenijen’.
Van een regievoerende hogere instantie weten we weinig tot niets. Veel kan het niet
geweest: in een omgeving als de onze moest de bevolking zich zelf zien te redden en deed
dat, wanneer nodig en mogelijk was, in overleg en soms in concurrentie met de buren.
De afzonderlijke gemeenschappen waren georganiseerd in landgemeenten. Daarin hadden
edelen de leiding. Na de kerstening speelde ook de clerus daarin een belangrijke rol, vooral
de abten van de grote kloosters.
Wanneer de Ommelander gemeenschappen niet in staat waren hun onderlinge geschillen
vreedzaam op te lossen, riepen ze steeds vaker de hulp in van het Groninger stadsbestuur.
Maar daar bleef het niet bij. Van ‘arbiter in Ommelander zaken’ ging het zich steeds meer als
‘regelaar van Ommelander zaken’ gedragen.
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Kerk Marsum

De wierde van Marsum is grotendeels
afgegraven.

Dit milieu is de omgeving van onze middeleeuwse kerken: aanvankelijk van hout, maar later
van tufsteen en baksteen. Eeuwenlang waren de kerken – afgezien van de steenhuizen van
de adel – de enige stenen bouwwerken in het land. Geen wonder dat ze in tijd van oorlog
dienst deden als forten.
Ook al was de bevolking in de 13e eeuw wellicht talrijker dan nu, de hoge ‘kerkdichtheid’ van
het wierdenland is opmerkelijk en moet te maken hebben met het feit dat de
gemeenschappen zo geïsoleerd waren.

De afgegraven wierde van Wierhuizen (AHN)

Op de hoogtekaart zien we de afgegraven wierden vaak terug als blauwe gaten in het land.
In Wierhuizen heeft nooit een kerk gestaan.
Vele middeleeuwse kerken zijn in de loop van de eeuwen verdwenen. Daaronder ook die van
de Ubbegaër wierdedorpen Wetsinge en Sauwerd. Voordat deze werden gesloopt, is er nog
snel een plaatje van gemaakt. De kerk van Sauwerd was van een type dat we in de
Ommelanden op meer plaatsen zien: een eenvoudig schip met een losstaande toren.
Bij het besluit om tot sloop over te gaan speelden meestal meerdere factoren een rol.
Ontvolking, teruggang van het kerkbezoek en de te zwaar geworden onderhoudskosten
gaven meestal de doorslag.
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De middeleeuwse kerk van Sauwerd

Overigens hebben vele middeleeuwse kerken – en vooral de schilderingen en roerende
goederen daarin – in de 16e eeuw te lijden gehad van de beeldenstorm en de reformatie.
Ook in ons eigen verleden heeft religieus gemotiveerd gedrag tot verlies van onvervangbaar
cultuurgoed geleid.

Middeleeuwse ontginningen

In de middeleeuwen zijn de veengebieden ten zuiden van het wierdenland ontgonnen. We
treffen hier een systematische verkaveling aan, meestal in parallelle stroken.

In het Engelse Holme Fen is in 1851 een lange eiken paal in de slappe veengrond geslagen tot
op de vaste klei in de ondergrond. De kop van de paal werd afgezaagd ter hoogte van het
toenmalige maaiveld. Enkele jaren later is de houten paal vervangen door een gietijzeren
exemplaar.
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Holme Fen pole Cambridgeshire, East Anglia

De gietijzeren paal staat nu 4 meter boven de grond. In ruim 160 jaar is de bodem hier dus 4
meter gedaald; hetgeen neerkomt op c. 2,5 cm per jaar.
De bodemdaling in het Holme Fen is alleen het resultaat van ontwatering. Het land is daar
niet ontgonnen. Ware dat wel het geval geweest, dan zou de bodemdaling nog veel sneller
zijn gegaan. Gemeld worden bodemdalingen van 0,5 tot 5 cm per jaar.
Wanneer het veen met een dergelijke snelheid kan verdwijnen, kunnen we ons voorstellen
dat de veenlaag in het Centrale Woldland, waarvan de dikte wordt geschat op 1-2,5 meter,
na 100 jaar al helemaal was verdwenen.

Kerken en kloosters in ontginningsland

Er hebben onwaarschijnlijk veel kerken gestaan in de veengebieden die in de middeleeuwen
zijn ontgonnen. Dat wijst erop dat hier vele mensen hebben gewoond en gewerkt. De
meeste van die kerken bestaan allang niet meer: Beijum, Heidenschap, Steerwolde,
Emderwolde of Lutjewolde, Hemerterwolde (Emmerwolde).
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De zielzorg van Heidenschap is overgenomen door Garmerwolde, die van Steerwolde door
Thesinge, die van Beijum door Zuidwolde, die van Oostbedumerwolde, Ellerhuizen en
Lutjewolde door Bedum en die van Hemerterwolde door Ten Boer.
Het verdwijnen van de bevolking is het gevolg van de ontwikkelingen in dit gebied.
Aanvankelijk moet het een rijk landbouwgebied zijn geweest. Hier werd op de veengrond
rogge geteeld. Door de ontginning daalde de bodem en sloeg vernatting toe.
Waarschijnlijk bloeiden deze kerspelen in de 13e eeuw, maar is het daarna snel bergafwaarts
gegaan. Men kon het water niet kwijt. De mensen trokken weg en de 14e eeuwse pest deed
de rest.
De kloosters Ten Boer en Thesinge zijn wegens armoede omstreeks 1470 samengevoegd.

Alleen het koor van de
kloosterkerk in Thesinge
is er nog

De kerk van
Garmerwolde vanuit het
westen

16

Groningerland, monumentenland

Ook de kerk van Garmerwolde is niet meer dan een overblijfsel van wat er ooit heeft
gestaan. Alleen het transept en het koor zijn er nog, het schip is afgebroken.
De huidige kerk is een tijdgenoot van die van Noorddijk. Ook dit gebouw dateert uit de
periode 1250-1275. Net als die van Noorddijk ligt ook deze kerk op een oudere bewoningsas.
De veronderstelling ligt voor de hand dat ook dit gebouw een houten (?) voorganger heeft
gehad.
De enorme omvang van de 13e-eeuwse kerk lijkt te getuigen van welvaart en volkrijkdom.

Buursterzuidwending of Stadsweg

Uit een 16e-eeuwse tekst weten we dat de Buursterzuidwending – de huidige Stadsweg
tussen Lewenborg en Ten Boer die de waterscheiding was tussen het Winsumer- en
Schaphalsterzijlvest in het noorden en het Scharmerzijlvest (onderdeel van het Generale
Zijlvest der Drie Delfzijlen in het zuiden – jaarlijks onder het winterwater verdween. Dat is
waarschijnlijk ook veel later nog de gewone gang van zaken geweest.

Noordermolen aan de Borgsloot-boven-deRollen

Het lage land werd pas weer bruikbaar door de bemaling. Poldermolens vind je dan ook
vooral in de lage landen.
De Noordermolen ten oosten van Noorddijk maalde water uit de polder. Het gemaaltje op
de voorgrond maalt water uit het Abbemaar op naar de Borgsloot. Vroeger liep het water
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juist andersom: via het Abbemaar en het Geweide, het Kardingermaar en het Winsumerdiep
naar de Winsumerzijl om daar in het Reitdiep uit te komen.

Roggenvoorwerk aan de
Ten Boersterweg onder
Sint Annen (1976)
(GrA 818-13542)
De boerderij is op 14 mei
1982 afgebrand.

Het Roggenvoorwerk dankt zijn naam aan een akte van 1301, waarin gerept wordt van de
Rhoggenamunekan en het Rogghenvoerwerck, een uithof van het klooster te Wittewierum.
De imposante driekapschuur van het Roggenvoorwerk is een illustratie van de toegenomen
welvaart.

Roggenvoorwerk in 2015

Door de vernatting van het gebied binnen de Wolddijk – Innersdijk en Vierendeel – kon er
van akkerbouw geen sprake meer zijn en trok de bevolking weg. Degenen die bleven zijn
overgestapt op de veeteelt. Later is het gebied er weer helemaal bovenop gekomen. Dat is
te danken aan
•
•
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de bemaling, die in de loop van de 19e eeuw het winterwater steeds beter wist weg te
houden;
de aanleg van het Eemskanaal.
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Steenfabriek Ceres (c. 1951)
(GrA T818-12937)

Lage landerijen vinden we ook buiten de middeleeuwse veenontginningen. De bodem
bestaat dan veelal uit knipklei of (Gronings) knikklei.
Knipklei is een zware zeeklei die door het ontbreken van structuur en kalk zo dicht is, dat ze
zeer moeilijk te bewerken is. In natte toestand zwelt de klei snel dicht en neemt geen water
meer op. Bij droogte droogt ze in en wordt keihard. De teelt van landbouwgewassen is onder
deze omstandigheden niet goed mogelijk, knipkleigebieden worden daarom meestal als
grasland voor de melkveehouderij gebruikt. Bovendien is deze kleisoort heel geschikt voor
de steenfabricage, zoals baksteen, stenen buizen en dakpannen.
Kenmerkend voor de knipklei-streken zijn de steenfabrieken, die allemaal in de directe
nabijheid van vaarwegen zijn gesticht.
De steenfabriek Ceres bij Rottum functioneerde van 1857 tot 1968. Er werden in die periode
bakstenen en draineerbuizen gefabriceerd. De fabriek was van groot belang voor de
werkgelegenheid. Na de sluiting werd in 1974 een groot deel van het complex gesloopt.

Afgetichelde percelen bij Rottum

Wie de hoogtekaart van Groningen bekijkt ziet overal in het lage land, in de nabijheid van
waterwegen afgetichelde percelen:
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•

ter weerszijden van het Aduarderdiep tussen de Aduardersteentil en de Schifpot;

•

aan beide zijden van het Winsumerdiep, tussen Winsum en
Onderdendam/Onderwierum;

•

aan het Boterdiep ten westen van Middelstum en bij Fraamklap;

•

aan de noordkant van het Damsterdiep bij Winneweer en Eekwerderdraai.

Ceres nu

Van de steenfabriek Ceres staan alleen de restanten van de twee fabrieksschoorstenen en
een stukje loods nog overeind.

Tot in de 16e eeuw zijn
de hoge venen ongerept
gebleven

De eerste serieuze en grootschalige aanpak van het veen dateert uit de 16e eeuw en staat op
naam van Wigbold van Ewsum. Deze edelman, erfgrietman van Vredewold, heeft een poging
gedaan om vanuit de Nienoord de ontsluiting en exploitatie van de Nienoordse venen te
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organiseren. Hij heeft er veel (geleend) geld in gestoken, maar de onderneming liep op een
fiasco uit.
Ook de poging van enkele Rhenense financiers om de Sappemeerster venen te exploiteren
mislukte.

1612: Groningen start met de
verveningen in het Gorecht

(GrA 1536-5117 uitsnede)

Succes kwam pas toen de stad Groningen zich ermee ging bemoeien. Het begon allemaal
met het graven van een proefkanaal vanuit het Foxholstermeer in oostelijke richting.
Afgezien van Westerwolde is heel Oost-Groningen een door mensenhand geschapen gebied.
Op deze plattegrond (van Bartold Wicheringe) zijn de kanaalgravers al tot het Sappemeer
gevorderd.

Twee fasen uit de exploitatie van de
Sappemeerster venen
(GrA 1536-7237)
Boven: de eerste fase: het graven van een
kanaal en het afgraven van de turf.
Onder: de gewonnen turf wordt per schip
afgevoerd; de eerste behuizingen worden
gebouwd.
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De dikte van het verdwenen veenpakket is in Veendam
aangegeven door een stalen paal

Groningen – met het aangrenzende Drentse Oostermoer – was vanaf de 17e tot in de 19e
eeuw ook een energy valley. De meeste turf werd geëxporteerd naar Holland.
Ook toen daalde de bodem als gevolg van deze energie-winning. In Veendam geeft een
cortenstalen paal de dikte van het verdwenen veenpakket aan.
De manier waarop het veen werd geëxploiteerd verschilt nogal van de werkwijze van de
NAM. De stad Groningen vorderde van de kolonisten ¼ van de gestoken turf, de rest
mochten ze zelf gebruiken of te gelde maken. De NAM geeft de eigenaren en gebruikers van
de grond geen aandeel in de opbrengst, maar laat hen met de schade zitten.

De Koepelkerk in Sappemeer
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In de voordien onbewoonde venen van het Gorecht en het Oldambt ontstond een nieuwe
wereld die vanaf de grondvesten moest worden opgebouwd en ingericht.
In Sappemeer, de eerste echte veenkolonie, moest de overheid, i.c. het Groninger
stadsbestuur, onder meer voor een kerkgebouw zorgen. In 1653 kreeg een commissie vanuit
de Groninger raad de opdracht om een kerk te bouwen naar het voorbeeld van de
koepelkerk te Willemstad (1607). Bouwheer was Coenraet Roelofs. Het dak van het
achtkantige gebouw werd in koper uitgevoerd.
Later heeft rijksbouwmeester C.H. Peters de kerk getekend met de twee kruisende
zadeldaken waarmee men in 1791 de oorspronkelijke koepel heeft vervangen. Bij de
restauratie van 1990 werd de kerk in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Kerk te Sappemeer (getekend
door C.H. Peters)

(GrA 1536-5479)

Het Groninger stadswapen boven de kerkdeur
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Boven de toegangsdeur van de kerk is het wapen van de stad Groningen aangebracht en de
tekst ‘Ao Senatus Populusque Groninganus 1655’ (‘Raad en volk van Groningen 1655’). De
tekst is een rechtstreekse verwijzing naar het roemruchte Rome van de oudheid en geeft
blijk van de trots waarmee de ‘heren van Groningen’ vervuld waren.
Behalve kerken verrezen in de Groninger Nieuwe Wereld later ‘veenborgen’, scheepswerven
en nog later akkerbouw-gerelateerde industrieën.

‘Boog van Ziel’ (1725)

Tot de Bataafs-Franse tijd was de stad Groningen de baas over het Gorecht en het Oldambt.
Overal in die streken zijn de sporen daarvan te vinden.
Over de uitwateringssluis in Termunterzijl ligt een uitbundig versierde brug: de ‘Boog van
Ziel’. Het monumentale bouwwerk getuigt niet alleen van de waterstaatsgeschiedenis (het
Termunterzijldiep was het belangrijkste afwateringskanaal van het Oldambt), maar ook van
manier waarop de stad Groningen gedurende het Ancien Régime betrokken was bij het
bestuur van een groot deel van de huidige provincie en bij de infrastructuur daarvan.
Op de voorgrond zijn de namen en wapens afgebeeld van Scato Gockinga en Peter Berchuijs,
beiden burgemeester van Groningen in 1725. Het bouwwerk is gebouwd door de Groninger
stadsbouwmeester Antoni Verburgh, ter vervanging van de oude sluis uit 1601 in het
Termunterzijldiep. De bijbehorende brug kreeg een natuurstenen borstwering waarop de
namen en wapens werden aangebracht van de zijlvesten, de stad Groningen, het Oldambt
en de verantwoordelijke bestuurders. De naam van de bouwmeester staat in het meest
rechtse cartouche.
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‘Jonge’ inpolderingen

In de loop van vijf eeuwen is veel goede landbouwgrond ingepolderd: de hoog opgeslibde
kwelders aan de Waddenkust en de Dollard. Plaatsen als Usquert en Nieuwolda zijn bekend
vanwege hun kapitale boerderijen.

De Blinke en De
Toekomst

De Dollard kreeg in het begin van de 16e eeuw zijn grootste uitbreiding. Kort daarna werd
het eerste deel alweer ingepolderd. Dat proces is in de loop van de eeuwen doorgegaan en
heeft zijn sporen op de hoogtekaart nagelaten. Naarmate de inpoldering van jonger datum
is, zijn de ingepolderde gronden hoger.
De Dollardklei is bij uitstek geschikt voor de akkerbouw. Geen wonder dat we hier
monumentale Oldambtster boerderijen aantreffen en dat hier industrieën verrezen voor de
verwerking van agrarische producten.
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Aangegeven op het kaartje is de locatie van boerderij De Blinke in Nieuwolda aan de
noordkant van de Dollard en die van strokartonfabriek ‘de Toekomst’ in Scheemda aan de
zuidkant ervan. De fabriek werd vlak bij het Winschoterdiep gebouwd, waarvan de oude en
nieuw loop hier zijn aangegeven.

Boerderij ‘De Blinke’ in
Nieuwolda (1876)

Boerderij ‘De Blinke’ is vooral opmerkelijk door zijn monumentale voorhuis, waarvan het
middendeel is uitgebouwd en bekroond door een tympaan. Het is gedekt door een dwars
schilddak met hoekschoorstenen. Alle vensters van kelder, woonverdieping en zolder
hebben een stucwerk-omlijsting.

Strokartonfabriek De Toekomst na de
restauratie (2013)
Nu Erfgoedpark ‘De Toekomst’

De plaats van deze fabriek is niet toevallig: ze staat vlak bij de rijke graanvelden van de
Dollardpolders en het Winschoterdiep.
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De ‘Coenderskaart’ uit 1677
(GrA 1536-7707: Prov. Groningae et Omlandiae Tabula; reproductie van een kaart van de provincie Groningen.
De titel staat in de bovenrand, met de wapens van Hendrik Casimir II van Nassau en de provincie. In de
benedenrand de aanzichten van de steden Groningen en Appingedam, geflankeerd door de wapens der 3 grote
zijlvesten, links en rechts 12 familiewapens met 12 afbeeldingen van Ommelander borgen. De kaart is gemaakt
door de gebroeders W. en F. Coenders van Helpen, 1677)

De 24 borgen die ter weerszijden van de Coenderskaart staan afgebeeld, zijn een selectie uit
de vele borgen waarmee Groningerland destijds volstond. Er waren er toen meer dan
honderd. De meeste daarvan zijn op de kaart zelf aangegeven.
In de 17e eeuw streefde de Ommelander adel naar een eigen politieke status, los van die van
de stad Groningen en ook los van die van de boeren-landeigenaren (eigenerfden) die van
oudsher gerechtigd waren om zitting te nemen in de Ommelander en Provinciale Staten. Het
idee was dat de bezitters van de aan de randen van de kaart afgebeelde huizen de
‘Ommelander Ridderschap’ vormden.2
Van de 24 afgebeelde borgen zijn er zegge en schrijve drie over: Nienoord, Verhildersum en
de Fraeylemaborg. De rest is allemaal verdwenen als gevolg van het verloren gaan van de
rechten en functies van de borgheren en de daarmee verbonden inkomsten.

2

N. Tonckens, ‘De kaart van de gebroeders Coenders en de plannen tot oprichting van een Ommelander
ridderschap in de 17e eeuw’ (GVA 1961), 20-48.
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De borgen van de ‘Coenderskaart’ op de AHN-hoogtekaart

Vele Ommelander borgen gaan terug op oudere steenhuizen. Het zal geen verbazing wekken
dat we deze in het oude wierdenland vinden waar we ook de middeleeuwse kerken
aantreffen, en in de oudere inpolderingen (Fivelboezem). De enige uitzonderingen zijn De
Eest bij Doezum, de Nienoord bij Leek en de Fraeylemaborg te Slochteren.
Zoals gezegd is de Nienoord in de 16e eeuw de uitvalsbasis geweest voor de poging van
Wigbold van Ewsum om de Nienoordse venen te ontsluiten en tot exploitatie te brengen.
De Fraeylemaborg staat op een zandrug temidden van een voormalig veengebied dat tot ver
in de 15e eeuw als akkerland is gebruikt.
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Fraeylemaborg
Slochteren
De kern van de
Fraeylemaborg wordt
gevormd door een oud
steenhuis.

Het huis is omstreeks 1540 uitgebouwd met bakstenen die afkomstig waren van het blokhuis
dat graaf Edzard van Oost-Friesland bij Delfzijl had laten bouwen en dat na 1536, op grond
van de bepalingen van het met Karel V gesloten tractaat, moest worden afgebroken. De
stadsrekening van 1540-1541 bevat een aantekening over de levering van stenen van het
afgebroken blokhuis te Delfzijl aan wijlen Osebrand Fraeylema te Slochteren.
De borg was in de 17e eeuw de residentie van de ambitieuze Osebrand Johan Rengers. Hij
was een van belangrijkste Ommelander edellieden, aartsvijand van het Groninger
stadsbestuur en voorvechter van de vorming van een Ommelander Ridderschap en. Hij
streefde ernaar heel Duurswold tot zijn heerlijkheid te maken, tot afgunst van zijn
medehoofdelingen in de streek en ten koste van de bevolking. Hij liet zich benoemen tot
erfelijk president (‘opperschepper’) van de waterschap der Drie Delfzijlen.

Rengersdiep

Halverwege de 17e eeuw liet Osebrand Johan Rengers het Slochterdiep graven, nadat hij de
provinciale concessie daarvoor eerst door de diakonie van Slochteren had laten aanvragen.
Langs dit kanaal wilde hij de turf verschepen die hij op zijn bezittingen liet steken. Het
nieuwe kanaal heeft lange tijd Rengersdiep geheten.
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Fraeylemaborg op de
‘chromo-topographische
kaart’
Het landgoed past in de –
nu verdwenen –
middeleeuwse
strokenverkaveling die
kenmerkend was voor
Slochteren en de rest van
Duurswold.

De heer van Slochteren controleerde de verbinding tussen het Oldambt en de stad
Groningen, die langs zijn bezittingen liep (het Rengersdiep). Het kanaal speelde ook een rol
in de plannen voor een alternatieve ontsluiting van het Oldambt toen deze ‘stadsjurisdictie’
halverwege de 17e eeuw tegen de stad Groningen in opstand kwam en daarbij werd
gesteund door de Ommelander heren.

Hanckema te Zuidhorn – afgebroken in 1874

(GrA 1536-350)
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Terugkijkend kunnen we zeggen dat in de loop der eeuwen talloze waardevolle gebouwen
zijn verdwenen doordat ze hun functie en hun basis van onderhoud verloren, aan
verwaarlozing ten prooi vielen waarna sloop tenslotte de enige optie was.
Andere zijn vervangen door modernere, meer efficiënte opstallen. We kennen allemaal de
grijze blikken dozen die de afgelopen decennia in de plaats zijn gekomen van traditionele
kapschuren.

Station Appingedam – afgebrand in
1978 en vervolgens gesloopt
(GrA 818-525)

Een ander voorbeeld in deze categorie is het vroegere station van Appingedam dat op een
voorlopige monumentenlijst stond, door brand werd beschadigd en daarna om
bedrijfseconomische redenen is vervangen door een glazen bushokje.

Station Appingedam nu

Er zijn ook gevallen waarin vandalisme, vermomd als vooruitstrevendheid, de oude meuk
opruimt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een van de treurigste voorbeelden daarvan is
het lot dat de monumentale noordwand van de Grote Markt in Groningen ten deel is
gevallen.
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Grote Markt noordzijde
(c. 1918)

(GrA 1785-4768)

Grote Markt noordzijde
(1945)
(GrA 1785-521)

De gebouwen aan de Grote Markt werden tijdens de gevechten in april 1945 zwaar
beschadigd, maar hadden best herbouwd kunnen worden. Door de sloop van deze ruïnes en
de daarop volgende eigentijdse nieuwbouw wilde Groningen laten zien hoe graag de stad
met haar tijd mee ging.
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Hier stond ooit het slot Oxwerderzijl

Natuur en cultuur, oud en nieuw hebben altijd met elkaar op gespannen voet gestaan. Veel
van wat oorspronkelijk of oud is moet wijken voor vernieuwing en verbetering. Dat kun je
jammer vinden, maar het is niet anders en zo zal het blijven gaan.
Dat geldt voor het landschap zelfs nog meer dan voor de bebouwing. Stads- en
dorpsuitbreiding zijn niet te stuiten, het verkeer verlangt steeds meer en steeds bredere
wegen, en agrarische ondernemers hebben niets met kromme sloten, mini-perceeltjes en
kruinige akkers. Groot, recht, strak en plat is het ideaal.
Het landschap – voor zover niet aangewezen als landschapsmonument of bewoond door
zeldzame beestjes of plantjes – is vogelvrij. Om die reden kun je als niet-officieel monument
beter staan dan liggen.
Veranderingen zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd zijn. Maar de laatste decennia
gaat het – mede onder invloed van de techniek – wel heel grootschalig, radicaal en snel. De
‘markt’ en het ‘beleid’ dicteren de noodzaak en het tempo. Maar ook dat is eigenlijk nooit
anders geweest.
Alleen moet het oude en vertrouwde – en dan bedoel ik vandaag vooral de gebouwde
omgeving en ook het landschap – niet al te snel verdwijnen. Want dan voelen we ons niet
meer thuis in ons eigen land.
Niemand zal ontkennen dat ‘je thuis voelen’ waardevol is. De vraag is alleen hoeveel die
waarde in harde euro’s waard is en of we die waarde ook aan anderen gunnen.
Denk maar aan Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, de twee Turkse parlementariërs die uit de
PvdA-fractie zijn gezet. Zij hebben een radicale oplossing voor de Groningse
aardbevingsproblematiek: draai de gaskraan open, koop de Groningers uit en maak van
Groningerland een natuurgebied.
Gezien hun land van herkomst – in Turkije zijn zware aardbevingen en de bijbehorende
verwoestingen geen zeldzaamheid – is hun standpunt enigszins te begrijpen, maar
respectloos is het wel. Toegegeven: in vergelijking met de schade in echte
aardbevingslanden en de verwoestingen in Syrië zijn de scheuren in onze huizen klein bier.
Maar deze vergelijking gaat niet op, al was het alleen maar vanwege de verschillende
oorzaken van de schade.
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NAM-locatie aan de
Eikenlaan onder Kolham

Aan het eind van dit op het verleden gerichte verhaal wil ik nog even de aandacht te
vestigen op één onderscheidend aspect van het ‘aardbevingsdossier’.
In het verleden waren het eigenaren, gebruikers of lokale en regionale autoriteiten die
verantwoordelijk waren voor de beschadiging, verwaarlozing en uiteindelijke sloop van
monumenten of monument-waardige gebouwen. Ze hadden daarvoor de NAM niet nodig.
In het geval van de aardbevingsschade is het anders: het is een buitenstaander die
andermans bezittingen beschadigt en van hun waarde berooft. De veroorzaker van de
schade erkent inmiddels wel zijn verantwoordelijkheid, maar weigert vooralsnog de
consequenties daarvan te aanvaarden. Zoiets is, voor zover ik weet, nog niet eerder
vertoond. Maar wellicht is dit ons voorland. Het grote bedrijfsleven heeft zijn eigen wereld,
waarin het recht ondergeschikt is aan de markt. Wanneer het Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) wordt aanvaard zullen we dergelijke zaken vaker beleven.

Bordjes bij de aardgaslocatie Kolham

Ik heb eerder gezegd dat landschap en monumenten met elkaar een weefsel vormen.
Vanmiddag heb hiervoor alleen wat losse voorbeelden kunnen geven.
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Het idee verdient wellicht toch verdere uitwerking. Als je over monumenten leest of hoort
praten gaat het meestal over de kunsthistorische of bouwhistorische aspecten ervan. Of, als
het over het landschap gaat, over biologische of ecologische waarden.
De functie van de objecten en hun relatie met de omgeving en al wat zich daar heeft
afgespeeld, komt veel minder aan bod. Dat is begrijpelijk: elk terrein heeft zijn eigen
specialismen en onze kennis is nu eenmaal erg gefragmenteerd. Bovendien is
landschapsgeschiedenis een lastig vak en kleeft er ook nog een ander bezwaar aan. Ze
baseert zich op regionale en zelfs lokale kennis en daarmee kom je in de global denkende
academische wereld niet ver. En dat heeft weer een negatieve uitwerking op het niveau van
het onderzoek.
Maar als je je eigen omgeving en die van de mensen rondom serieus neemt, is het juist wél
zinvol om onderzoek te doen naar de samenhang tussen het land, de bebouwing. de
geschiedenis en de mentaliteit van de bevolking: juist in hun onderlinge samenhang zijn deze
elementen, hoe simpel of slicht ze ook mogen zijn, bepalend voor onze gewestelijke
identiteit en ook voor ons vermogen om ons ‘thuis te voelen’.

In beheer bij de Stichting Oude Groninger
Gaslocaties

Inmiddels zijn zelfs de aardgaslocaties bij Groningerland gaan horen. Daarom moeten we
straks wellicht ook een paar overbodig geworden complexen bewaren als herinnering aan
een tijdperk waarin we dachten dat welvaart gratis was. Er valt vast een aardige speeltuin op
‘apekooi’ van te maken.
Hiermee ben ik aan het einde van mijn oppervlakte-verhaal en kunnen we aan de hand van
Rien Herber de diepte in.
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