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Hans Elerie e.a. (red.), Stroomdallandschap Drentsche Aa: een
arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen
(Groningen 1996).

Ter inleiding
Over de Drentsche Aa is al veel geschreven en er komen nog steeds allerlei publicaties bij. Daarin
gaat het vooral over het in Drenthe gelegen deel van de rivier en over de geologie, het landschap, de
flora en fauna die we daar vinden. Minder aandacht is er voor de cultuur- en waterstaatshistorische
aspecten en het landschap. Dat geldt zeker voor de delen van de rivier die in de provincie Groningen
ligt en daar Hoornsediep, A en Reitdiep heten. Ook de functie van die watergang – en dan vooral zijn
benedenloop – blijft meestal onbesproken.
Over de Drentsche Aa en het Reitdiep heb ik de afgelopen jaren zelf het een en ander uitgezocht en
gepubliceerd. Ik doel op het boek Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze (2011), en
op webpublicaties als Groningen en het Drentse water (2012-2013) en Landschap lezen (2016-2017).
Deze zijn te vinden op de website www.vanlauwerstoteems.nl.
Ten behoeve van een voordracht voor het NIVON Groningen-Assen heb ik informatie over de
Drentsche Aa uit verschillende studies bij elkaar gebracht. Bij het presenteren daarvan kan ik voor de
noodzakelijke annotatie verwijzen naar de betreffende publicaties. Gaandeweg ontdekte ik enkele
bijzonderheden waaraan ik tot dusver geen aandacht had geschonken. De bespreking daarvan heb ik
van een volledige annotatie voorzien.
We reizen langs de Drentsche Aa naar het noorden en besteden onderweg vooral aandacht aan het
Groningse deel. We beginnen in Schipborg en eindigen bij Wierum.
Ik vertel dus geen chronologisch verhaal. Doordat we de topografie als leidraad nemen, hopsen we
een beetje heen en weer door de tijd. Daarbij zal ik vooral aandacht besteden aan minder bekende of
totaal onbekende dingen en beperk me over het algemeen tot het wat verdere verleden.
Deze compilatie bevat weer veel plaatjes. Het doel daarvan is vooral om te laten zien dat er vaak
interessante verhalen zitten achter onaanzienlijke landschapselementen, waaraan je – zelfs als je
meent de omgeving wel te kennen – doorgaans achteloos voorbij fietst of wandelt.
Groningen, 21 november 2019
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De meest recente aanwinst: Theo Spek e.a. (red.),
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (Assen
2015).
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1 ‘Stert van Drentlant’

Jonker Johan Rengers van Ten Post (1542-1626)
Jonker Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) was in zijn tijd de
belangrijkste theoreticus van de onafhankelijke Ommelanden en tegelijk
een Groningen-hater en –kleineerder.1

Volgens Johan Rengers van Ten Post ligt de stad Groningen op een ‘Stert van Drentlant’ en
heeft ze niets met de Ommelanden te maken. Daarbij moet je je realiseren dat dat Drenthe
en de Drenten in de ogen van Rengers minderwaardig waren ten opzichte van Friesland en
de Friezen, waartoe Rengers meende dat de Ommelanden en de Ommelanders behoorden.
Groningen ligt inderdaad op een staart van Drenthe. De hoogtekaart laat dat mooi zien.

Noordoost Nederland op de AHNhoogtekaart

1

De werken van Johan Rengers van Ten Post zijn halverwege de 19e eeuw uitgegeven: H.O. Feith (ed.),
Werken van den ommelander edelman Johan Rengers van Ten Post , I-II, Kronyk (Groningen 1852), III,
Verhandeling van ‘den standt en politie der Ommelanden’ (Groningen 1853).
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We beginnen met een plaatje dat gebaseerd is op het Actueel Hoogtebestand Nederland.
Dankzij de computer kunnen we de hoogteverschillen veel beter zichtbaar maken dan
vroeger mogelijk was.
De hoogtekaart maakt de specifieke problematiek van Groningerland duidelijk: in Drenthe
loopt het water vanzelf weg, maar het Drentse water moet in Groningen door laagland heen
om naar zee te stromen. Ook dat laagland – dat aanvankelijk niet zo laag was, maar aan
voortdurende daling onderhevig was – moest zijn water kwijt. Bovendien had je ook in
Groningerland hogere en lagere gronden die voor hun afwatering op dezelfde natuurlijke
waterlopen waren aangewezen. Tegenwoordig hebben we mechanische hulpmiddelen om
het water kwijt te raken. Dat was vroeger niet het geval. Om het buitenwater te weren
waren dijken nodig en voor het lozen van het eigen en ‘bovenwater’ moest men gebruik
maken van het natuurlijke verval en de getijden. Daarvoor moesten kanalen worden
gegraven en zijlen gelegd. Het spreekt voor zich dat bij een dergelijke stand van zaken
veranderingen in bodemhoogte enorme problemen opleverden.
Aan de hand van het kaartje zijn allerlei bijzonderheden te signaleren. Ik noem er enkele:
• het Drents plateau helt naar het noorden af; de ‘groeven’ daarin zijn sporen van het
terugtrekkende ijs
• aan de zeekant is het land hoog opgeslibd (Waddenkust, Fivelboezem, Dollard); deze
hoogte blokkeert de afwatering
• in gebieden waar ooit een dik veenpakket heeft gelegen, zien we nu uitgestrekte laagten;
vaak liggen daar kleiafzettingen op een venige ondergrond
• keileem- en zandruggen tekenen zich af in het laagland: bijv. Noordhorn-Zuidhorn, de
Hondsrug met Groningen op het noordelijke uiteinde, Schildwolde-Hellum-Siddeburen,
Wagenborgen
• zelfs daar waar de Gorechter venen zijn afgegraven (bij Hoogezand en Sappemeer), is de
bodem nog hoog!; hier heeft een tot 4 meter dik veenpakket gelegen
• het Damsterdiep (de Delf tussen Garrelsweer en Delfzijl) ligt op de grens van hoge en lage
landen
• het Eemskanaal (aangelegd tussen 1866 en 1876) is zichtbaar als een lichte streep. Het is
een langgerekte bak met water die ten dele op het land ligt en daarmee een perfecte
illustratie is van het probleem dat het Drentse water voor Groningerland betekende.
De laagten ter weerszijden van het noordelijke uiteinde van de Hondsrug zijn een gevolg van
de ontginningen van het veen dat zich achter de kwelderwallen had gevormd.
Doordat Groningen aan het ‘voeteneind’ van Drenthe ligt, bestaat de problematiek van het
‘Drentse water’ nog altijd. In 1998 liep het ‘t Groninger Museum binnen. Nadien zijn
waterbergingsgebieden ingericht, zoals de Onlanden, de Westerbroekstermadepolder en de
Onnerpolder.
Het beeld is in de loop van de eeuwen ingrijpend veranderd. Sommige delen zijn hoger
geworden, andere gedaald. Dat laatste komt zeker niet alleen door de gaswinning van de
laatste halve eeuw, maar vooral door de veenontginningen in de middeleeuwen en vanaf de
16e-20e eeuw.
Niet veranderd is dat het water vanaf de hoge pleistocene gronden van Drenthe naar het
2

1 ‘Stert van Drentlant’

noorden stroomt. De belangrijkste vanuit Drenthe naar het noorden stromende waterlopen
zijn het Peizerdiep, de Drentsche Aa en de Hunze.
Op het volgende plaatje zien we de belangrijkste natuurlijke watergangen waarvan de
overblijfsels nog altijd in het landschap herkenbaar zijn.

Groningerland
omstreeks 100
1

2
3
4
5
6

Oude RietWoldstroom met
‘Middagsterriet’
en ‘Meedsterriet’
Peizerdiep met
Gave
Eelderdiep
Drentsche Aa
Hunze
Fivel

De ligging van Groningen
is aangegeven met een
rode stip.
De loop van de te bespreken watergangen is ingetekend in een kaartje dat ontleend is aan het werk van de
paleogeograaf Peter Vos. Donkergroen zijn de jongere, hoger gelegen kwelders. Lichtgroen zijn de oudere en
lagere kweldervlakten. Bruin is het hoogveen; met geel zijn de pleistocene bodems aangegeven. Linksboven is
de oude Hunzeboezem te zien, rechts daarvan de baai waarin de Fivel uitmondde en uiterst rechts de monding
van de Eems.

De ‘Woldstroom’, waarvan de min of meer parallel aan de A7 lopende Oude Riet een deel is,
neemt twee naamloze zijtakken op. De eerste zijtak, ten zuidwesten van Aduard, noem ik
‘Meedsterriet’. Bij Fransum komt er nog een andere watering bij. Vanaf dat punt kronkelt de
rivier, die ik ‘Middagsterriet’ noem, noordwaarts. Een spoor van deze waterloop is nog te
zien tussen de borg Allersma en Ezinge. Tussen Aduard en Zuidhorn kruist de
Friesestraatweg de nog altijd goed herkenbare geïnverteerde bedding van de ‘Woldstroom’
(bij boerderij ‘Osseweide) en de niet-geïnventeerde bedding van de ‘Meedsterriet’ (ten
westen van hotel ‘Aduard’).
Het Peizerdiep werd in Lieuwerderwolde (Hoogkerk en Leegkerk) ‘Hunsinge’ genoemd. Deze
rivier neemt bij Hoogkerk een uit het westen komend zijriviertje op (de Leek?) en kwam ooit
bij Wierum uit in de benedenloop van de Hunze (het latere Reitdiep), maar stond mogelijk
ook in verbinding met de ‘Middagsterriet’.
Het Eelderdiep kwam waarschijnlijk ten noordoosten van Dorkwerd in de benedenloop van
de Hunze uit (de Mude).
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De Drentsche Aa is de rivier waaraan Groningen ligt en die de stad met de zee verbond. De
rivier kwam in de huidige stadswijk Selwerd uit in de Hunze.
De Hunze mondde aanvankelijk ten noorden van Allersma in een wijde baai uit. Daaraan heb
ik in Van Hunze tot Reitdiep (2018) aandacht besteed.
Het is niet zeker of de Fivel een echte zijtak van de Hunze is geweest. Er zijn wel sporen
ontdekt die doen vermoeden dat er een natuurlijke verbinding tussen beide rivieren is
geweest. Deze zou gelopen hebben door het huidige Foxholstermeer en tussen Scharmer en
Kolham.2

Gewelfschotel in het koor van de Martinikerk
Foto Lammert Muller

Terug naar Johan Rengers van Ten Post, volgens wie Groningen op een stert van Drentlant
ligt. Met dat beeld verklaren sommigen ook het wapen van de Groenenbergers. De kleuren
van deze prefectenfamilie (wit-groen-wit) zouden staan voor de twee rivieren met een
groene strook daartussen: het Westerdiep (Drentsche Aa) en het Oosterdiep (Hunze) met de
Hondsrug daartussenin.
De afbeelding van het Groenenberg-wapen met een éénkoppige adelaar in een
gewelfschotel in het koor van de Martinikerk verwijst naar de ‘rijksonmiddellijkheid’ van
Friesland, die in 1417 werd verleend door keizer Sigismund. Wanneer het zo uitkwam
presenteerde de stad Groningen zich graag als onderdeel van Friesland en als beschermster
van de ‘Friese Vrijheid’. In 1433 kwam de dubbelkoppige adelaar in zwang. Hiermee is ook
het koor van de Martinikerk gedateerd: dit deel van de kerk moet vóór of kort na 1433 zijn
gebouwd. In het laatste geval heeft men een ‘ouderwetse’ versie van het rijkssymbool
gebruikt.3

2
3

4

Landschap lezen 4, hoofdstuk 4.1 ‘Fivel’.
Jan van den Broek, ‘”Vrij ende freesch”. Over de middeleeuwen in Stad en Lande’, in: Redmer Alma e.a.,
Canon van Groningen: 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis, Groningen 2008, 16-23.

1 ‘Stert van Drentlant’

Daarmee zitten we in de politieke geschiedenis. Ik ga er in dit verband niet te diep op in. Ik
heb dat elders al uitvoerig gedaan (vooral in mijn Groningen, een stad apart uit 2007). Maar
het is onvermijdelijk om er nog enkele keren op terug te komen tijdens onze reis vanaf
Schipborg naar Paddepoel.

‘doer de lake of over
de knipen’

De fysisch-geografische situatie in Noordoost-Nederland ligt ook ten grondslag aan het
Groningse stapelrecht. Daarop wijst artikel 45 van het tweede boek van ‘het
Oldermansboek’:
‘Want (=omdat) van den ghemeenen coepman de stapell ende de hoghesten markeden van
allen gueden van Vreeslandt gheleghet is to Gronighen, soe en moet gheen vremet man doer
of buten umme Groninghen of doer de Lake of over de Knipen of anders doer of wedder doer
ghenen steden daerboven of beneden trecken of varen in Hunseghelandt, in
Fiuwelinghelandt, in Humerse, in Lancwolt of Vredewolt copenschap daerinne to doene of
guet daer in- of uutvoren of doerdriven of doerrijden uut Vreeslandt, bi eenere marck goldes
to broke’.4
Aangezien de gezamenlijke kooplieden bepaald hebben dat Groningen de belangrijkste
stapel- en marktplaats is voor alle goederen in Friesland, mag geen vreemdeling buiten
Groningen om, via de Lake, de Knipen of enige andere route, naar of vanuit Hunsingo,
Fivelgo, Humsterland, Langewold of Vredewold trekken om daar handel te drijven of van
daaruit goederen uit te voeren, op straffe van 1 mark.

Groningen was in de wijde omtrek de enige plaats waar twee economische – en etnische –
werelden aan elkaar raakten. De regel ‘niemand mag met de Friese landen handeldrijven
buiten de Groninger markt om’ was bedoeld om een voor iedereen gunstige prijsvorming te
bewerkstelligen en oneerlijke concurrentie te voorkomen.
4

GrA 1605-707. H.O. Feith (ed.), Het Oldermansboek (Groningen 1850), 19.
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De interpretatie van de woorden ‘doer de lake of over de knipen’ is niet onomstreden. Ik
denk dat met de Lake de Leek en het Leekstermeer bedoeld zijn en dat de Knipen
vernauwingen zijn in de Hunze ter hoogte van Zuidlaarderveen.5
Het historisch onderzoek wordt gehinderd door de verschillende namen waarmee de
Drentsche Aa en delen daarvan in de loop van de tijd zijn aangeduid. Ik noem: Amnis, Rivus
Hornanus, Aha, Schipborgerdiep, Punterdiep, Oude Aa, Hoornsediep, Westerdiep,
Groningerdiep, Reitdiep, Adiep, Zuiderhaven. Mogelijk zijn er nog meer. En dan hebben we
het alleen over de rivier ten noorden van Schipborg.
Een voorbeeld van de verwarring die kan optreden zien we in het geval van de Tres Lares
(‘Drie Larens’). De ligging van die nederzettingen is aangegeven op een kaart van Menso
Alting uit 1701.6 Bedoeld zijn Noordlaren, Midlaren en Zuidlaren, waarvan het in een oude
bron heet dat ze aan de A of Aha liggen. Daarmee is niet de Drentsche Aa bedoeld,7 maar de
Hunze.8

Groningen en Drenthe op een
kaart van Menso Alting (1701)

5
6

7

8

6

Groningen, een stad apart, 63-64; noot 200.
Mensonis Alting Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem & Amisiam, seu inter Sine & Emese,
secundum medii aevi scriptores, quae est Pars Altera Notitiae Germaniae inferioris, Cis & ultra Rhenum;
quà hodie est in Dicione VII- Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX et commentario [...]
Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium MD CCI (Amsterdam, 1701).
Zoals te lezen saat in Kees Kuiken, ‘Middeleeuwse pastorieën in Groningen: een inleiding’ in: Groninger
Kerken, oktober 2012, 81-88.
Jan van den Broek, Een rondje Zuidlaardermeer. Aantekeningen bij de ‘Drentse oorlog’ (1227-1232) en de
grens tussen Groningen en Drenthe (Groningen 2017).
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Menso Alting refereert aan de vermelding van de drie Larens in een 12e-eeuwse tekst.
Volgens die bron liggen twee van de III Lares aan de rivier Aha, de derde ligt ‘naast de
kemenade van Roelof’.9 In dit geval is het de Hunze die wordt aangeduid met het algemene
woord voor (stromend) water: A (‘Ha’).10 Verwarring ligt hier natuurlijk voor de hand, vooral
door de nabijheid van de Drentsche Aa, die door Menso Alting ‘Horense Aha’ wordt
genoemd.
Alting laat de Drentsche Aa beginnen bij Westrop (Westdorp tussen Schoonloo en Borger).11
Dat komt overeen met wat we op de 17e-eeuwse kaart van Cornelis Pijnacker zien.

De ‘Horense Aha’ bij Menso Alting
Het bijschrift ‘Drie Larens’ (III Lares)
wordt door middel van een accolade
op drie nederzettingen toegepast.
De in de Narracio genoemde
versterking ‘Nutspete’ of ‘Mitspete’
wordt door Alting geïnterpreteerd als
het ‘Fort van de Gelkingen’
(Geliconidarum Castrum).

Oorsprong van de Drentsche Aa
volgens Cornelis Pijnacker
De rivier vormt de grens tussen het
Rolder dingspel en het dingspel
Oostermoer.

Pijnackers kaart dateert van 1634.12 De Drentsche Aa vormt de grens tussen het Rolder
Dingspel en Oostermoer. Op de oude topografische kaart is het grootste deel van het
9
10

11
12

OGD 34 (c. 1160): Lijst van inkomsten der abdij Werden uit goederen in Friesland en Drenthe.
‘A’, ‘AE’ en ook ‘IJ’ zijn algemene aanduidingen voor (stromend) water, die teruggaan op het
Germaanse*ahwō en het indo-europese *h2ekweh2-.
Menso Alting (1701) 1-2.
Afgebeeld is een uitsnede uit GrA 817-2432. Zie over Pijnacker: Paul Brood e.a., De wijde wereld van
Cornelis Pijnacker (1570-1645) (Zwolle 2018).
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verloop goed te herkennen. Er ontbreekt alleen een bedding tussen Grolloo en de
‘Koelanden van Schoonloo’. Het is daarom de vraag of de door Alting en Pijnacker getekende
tracés wel juist zijn. Ook in de recent verschenen ‘Landschapsbiografie van de Drentsche Aa’
laat men de rivier niet in Westdorp ontspringen. Daar wordt de bovenloop van de Drentsche
Aa gevormd door twee stroompjes: het Amerdiep in het westen en het Anderschediep in het
oosten.
Hunze en Drentsche Aa zijn de natuurlijke grenzen van het meest noordelijke stuk van
Drenthe, dat later werd aangeduid als het Gorecht of Gericht van Selwerd. Dit gebied is in
1040 in administratieve en bestuurlijke zin van de rest van Drenthe gescheiden, maar deze
scheiding gaat waarschijnlijk terug op een al langer bestaande situatie.

Het Gorecht: kern en kolonies

De kern van het Gorecht ligt tussen Hunze en Aa. Het ten oosten van de Hunze gelegen land
hoort in fysisch-geografische zin meer bij Fivelgo dan bij Drenthe of het Gorecht. Deze
strook, Drenterwolde genaamd, is een ontginningsgebied dat bij het Utrechtse territorium is
ingelijfd. Tussen dit gebied en de rest van Fivelgo is een kunstmatige grens afgebakend: de
Borgwal en Borgsloot. Ik neem aan dat deze grond gebruikt werd door Fivelgoër Friezen,
maar dat dezen verplicht werden belasting te betalen aan de Utrechtse zetbazen te
Groningen. Voor Friezen was belasting betalen een erkenning van slavernij. Mogelijk staat de
naam Euvelgunne (‘de Friezen werd hun vrijheid niet gegund’) daarmee in verband.13
Euvelgunne is de naam van het gebied waar de Gronenburg heeft gestaan, die – zoals de
kroniek van Wittewierum zegt – was opgericht ‘tegen de Drenterwolders’.14 Het is niet

13

14

8

Zie Landschap lezen 1, 62: ‘Aan deze streek is de naam Euvelgunne verbonden. De naam “Euvelgunne”
komt op verschillende plaatsen voor, onder meer in Oost-Friesland. Een eenduidige verklaring is er echter
niet. Er wordt wel gedacht aan ‘onroerend goed over het bezit waarvan werd getwist’ en waarover dus
naijver kon bestaan. Zou de naam Euvelgunne een herinnering kunnen zijn aan de door de Friezen
betwiste “Utrechtse” zeggenschap met betrekking tot het kolonisatiegebied aan gene zijde van de Hunze?
Uit schriftelijke bronnen weten we dat daarover in de dertiende eeuw geruzied werd.’
Kroniek Wittewierum (ed. 1991) 382-383.
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duidelijk wanneer deze versterking is gebouwd. De kroniek deelt mee dat ze in 1250 is
verwoest, het jaar waarin Hunsingoërs en Fivelgoërs zich samen op Groningen stortten.15
Ten westen van de Drentsche Aa, de natuurlijke westgrens van het Gorecht, lag vooral
moerassig land dat door menselijke ingrepen reeds vanaf de elfde eeuw geschikt was
gemaakt om als hooi- of weiland te dienen voor de bewoners van nederzettingen op de
Hondsrug. Ook vanuit het westen (het Drentse Eelde) zal er belangstelling zijn geweest voor
dit ‘onland’. Van Winter beschreef deze streek als ‘een schraal en drassig madelandschap,
waar het Peizerdiep en Eelderdiep naar het noorden stromen en waar in vroeger eeuwen,
toen de diocesen van Utrecht en Münster werden gevormd, waarschijnlijk een soort
niemandsland heeft gelegen. Pas later is het door bedrijvigheid, bijvoorbeeld van de heren
van Peize en Eelde, ten dele voor Drenthe gewonnen. Het hoe en waarom ontgaat ons.’16

De stad Groningen en haar buren

Op het bovenstaande plaatje is de prefectuur (het ambtsgebied van de prefect) aangegeven
met een roodachtige kleur. Daarbinnen is de ‘Stadstafel’ wat feller rood gekleurd: hier gold
het Groninger stadsrecht. Waar deze verzameling van rechtsregels precies vandaan komt is
niet bekend. Het in de rest van de prefectuur geldende recht heeft Drentse kenmerken en
onderscheidt zich van dat van de Friese Ommelanden (Hunsingo en Fivelgo). Ten zuiden van
Fivelgo ligt het Oldambt, maar het op dit plaatje zichtbare deel ervan bestond uit hoogveen
en was niet bewoond. Een duidelijke grens met het Gorecht was er om die reden niet.
Op het kaartje komt ten noorden van de Stadstafel de afgezonderde ligging van het landje
Selwerd goed uit. Het lag als een schiereiland tussen de Drentsche Aa en de Hunze, die
vermoedelijk al sinds de 12e of 13e eeuw in de Paddepoel bij elkaar kwamen (de Mude). Het
landje was een afzonderlijke heerlijkheid. De eigenaar ervan had er een kasteel (kasteel
Selwerd) en even ten noorden daarvan is in het begin van de 13e eeuw een klooster gesticht.

15
16

Zie voor Drenterwolde ook www.vanlauwerstoteems.nl/drenterwolde.html.
P.J. van Winter, ‘Hoe heeft de provincie Groningen haar grenzen gekregen?’, in: Groningse Volksalmanak
1942, 1-78, hier 36.
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In zijn boekje De pilaren ende peerlen van Groningen wijst de 17e eeuwse stadssyndicus
(‘stadsadvocaat’) Bernhard Alting erop dat men vanuit de stad Groningen vrijwel uitsluitend
over Gorechts gebied naar de Friese Ommelanden en Drenthe kan gaan. Alleen aan de
westzijde is er ‘een gering spatie’ waar het stadsgebied rechtstreeks grenst aan de
Ommelanden en Drenthe.17 Dat is wat anders dan ik in 2007 in Een stad apart heb beweerd.
Daar heb ik de bewuste passage zo gelezen dat aan de westzijde van de Aa slechts een
smalle strook land bij het Gorecht hoort.18 Het plaatje is een duidelijke illustratie van Altings
woorden. Alleen tussen de Onlandsedijk in het zuiden en de Penningsdijk in het noorden
grenst de Stadstafel aan Drenthe en Hunsingo.

Met een rode cirkel is de Mude aangegeven:
de plek waar A en Hunze bij elkaar kwamen
en de rechtstoelen (later gemeenten) Aduard,
Adorp en Noorddijk aan elkaar grenzen

Dorkwerd ligt in de voormalige gemeente Hoogkerk, ten oosten van Adorp ligt het kerspel
Zuidwolde (gemeente Bedum). Ten noorden van Dorkwerd lag nog de minuscule rechtstoel
Kolde Ovent-Platvoetshuis. Het territorium daarvan viel later onder Hoogkerk, maar zal een
zelfstandige rechtstoel zijn geworden toen de Groningers (kort na 1400) een kanaaltje
groeven om de benedenloop van de Drentsche Aa (het Groningerdiep) te verbinden met de
afwateringssloot van Lieuwerderwolde-Dorkwerd (nu het rechte stuk van het Reitdiep
tussen Dorkwerd en Wierumerschouw). Dat moet kort na het graven van het Aduarderdiep
zijn geweest.19
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Vanaf Schipborg naar het noorden is de Drentsche Aa bevaarbaar. Tussen Schipborg en De
Punt heet de rivier Westerdiep; bij Schipborg heet hij Schipborgerdiep.
Uit de archieven weten we dat particulieren, gasthuizen en geestelijke stichtingen landerijen
in Drenthe bezaten en dat de daar geteelde rogge naar Groningen werd gebracht om
verkocht of ‘opgezolderd’ te worden.

Knooppunt Schipborg
Op dit kaartje zijn de
Drentsche Aa en enkele
doorgaande landwegen
ingetekend op de
kadastrale minuut van
1832. In die tijd bestond
Drenthe nog uit
eilandjes in een zee van
ongecultiveerde
heidevelden.

In 1645 wordt melding gemaakt van ‘Evert Harmens schuitenschuivershof’ te Borck en uit de
18e eeuw is een dienstregeling bekend voor een veerdienst tussen Schipborg en de stad
Groningen.20 In 1740 verwierven twee Groninger burgers, leden van de familie Lieftinck,
octrooi voor het ‘van nieuws aanleggen’ van een veerschip tussen Groningen en Schipborg.
Daarmee beoogden ze het transport van granen en andere ‘coopmanschappen’; iets wat,
zoals het heette, ‘tot groot commoditeit van wederzijtse ingesetenen’ zou strekken. Ze zullen
daarbij niet alleen het oog gehad hebben op de enkele inwoners die Borck telde, maar ook
gedacht hebben aan die van naburige gehuchten en dorpen. Uit het feit dat er sprake is van
het ‘van nieuws aanleggen’ van een veerschip valt op te maken dat er ook vóór 1740 al een
veerdienst was geweest.
Het was de bedoeling dat er 1 of 2 keer per week werd gevaren, en dan alleen in het
winterseizoen. In de zomer stond er waarschijnlijk te weinig water. Op dinsdag, om 1 uur of
later, al naar gelang het getij, vertrok de boot vanaf de Reitemakersrijge in Groningen
richting Schipborg; op donderdag voer hij vanuit Schipborg weer naar Groningen. In
Schipborg legde men aan bij de brug of bij de Steenkuil. Vermoedelijk was die plek alleen
bereikbaar wanneer het schip onder de brug door kon. Hieruit volgt dat we de Steenkuil ten
20

A.T. Schuitema Meijer, ‘Een vertoef in historisch Schipborg’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 82 (1964)
109-146, aldaar 110-111. ‘Hopman en vaandrig Lieftinck, Groningse burgers, verkregen in 1740 octrooi
voor het “van nieuws aanleggen” van een veerschip van Groningen naar Schipborg v.v., waarmee zij
beoogden transport van granen en andere “coopmanschappen”.’ Ook vóór 1740 was er dus een
veerdienst geweest.
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zuiden van de brug moeten zoeken. Mogelijk is daarmee het gat bedoeld dat even ten
zuidoosten van de brug in een scherpe lus van het Schipborgsediep ligt (achter Ruiterweg 68). Het woord ‘steenkuil’ kan wijzen op de aanwezigheid van zwerfkeien of aan klei die
gewonnen werd voor het maken van baksteen. De bodem is hier venig, zodat we
waarschijnlijk niet aan klei, maar aan zwerfkeien moeten denken.

Bij de Schipborgerbrug
(Google maps)
Ten westen van de brug
loopt de Zeegsersteeg
vlak langs de rivier. Dat
lijkt een geschikte plaats
om vaartuigen te
beladen en te lossen.

De haven van Schipborg?
Een ten noorden van de
Zeegsersteeg gelegen
weiland dat voor
driekwart door de
Drentsche Aa wordt
omgeven is een voor de
hand liggend
‘haventerrein’.

Er is discussie over de naam ‘Schipborg’. Documenten uit de jaren 1298-1304 noemen de
plaats Borc; in 1634 heet de nederzetting voor het eerst Schipbork. In een recent werk over
plaatsnamen vond ik: ‘Bork betekent “boom, misschien berk, of boomschors”. “Schip” wordt
door sommigen opgevat als vaartuig. Anderen zien hierin een meervoud van fri. skêp
“schaap”, hetgeen, gezien het ontbreken in de oudste vermeldingen en buiten het Friese
gebied, niet waarschijnlijk is.’21 Op grond van de rol die dit ‘Bork’ voor het vervoer over
21
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Gerald van Berkel en Kees Samplonius, Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie (Utrecht 2007)
399.

2 Schipborg

water heeft gespeeld denk ik dat we de schapen kunnen vergeten en dat ‘Schip’ inderdaad
‘vaartuig’ betekent.
In archiefbronnen wordt Schipborg ook wel aangeduid als Genneborck of Geneborck. Op de
kaart van Pijnacker heet de plaats ‘Geuneborch’, maar dat is waarschijnlijk een vergissing van
de graveur. Met het element ‘Gene-’, waarvan de betekenis onzeker is, wordt onderscheid
gemaakt met een ander ‘Borck’: Westerbork.

Achter Ruiterweg 6-8
Kan het zijn dat we de Steenkuil op
deze plaats moeten zoeken? Wanneer
het water in de Drentsche Aa zo laag
stond dat het veerschip onder de
Schipborgerburg door kon, heeft
mogelijk ook de oever bij de Steenkuil
als laad- en losplaats gediend.

Schipborgerbrug
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Schipborgerbrug op een oude
ansichtkaart
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‘Hoorendiep’ op de kaart van
Cornelis Pijnacker (1634)22
Volgens deze kaart wijkt de grens
tussen Drenthe en het Gorecht al
vanaf Oosterbroek af van de loop
van de Drentsche Aa. Dat komt
overeen met de huidige situatie.
Van het Dingspel Noordenveld is
een flink stuk te zien. Aan de
oostzijde grenst dit gebied aan het
Dingspel Oostermoer, in het zuiden
aan het Rolder Dingspel.
Drenthe was oorspronkelijk één
geheel en Groningen hoorde
daarbij.

Koning Hendrik III en Agnes van Poitou
Groningen en het Gorecht zijn in 1040 formeel van de rest
van Drenthe gescheiden, maar deze scheiding gaat wellicht
terug op een oudere verdeling. In het genoemde jaar schonk
koning Hendrik het noordelijke deel van Drenthe aan de
kerk van Utrecht.

22

GrA 817-2432 (uitsnede).
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Rooms-koning (vanaf 1046 keizer) Hendrik en zijn vrouw Agnes vertrouwden belangrijke
rechten en functies toe aan bisschoppen en abten van grote kloosters, daarbij de hoge adel
passerend. De schenking van 1040 paste in dat beleid. Vanaf het midden van de 12 e eeuw
werden in Groningen de rechten van de bisschop beheerd door een prefect.
In de loop van de eeuwen zijn de landsheerlijke rechten van de bisschop verwaarloosd.
Daardoor is de stad Groningen zich vrijwel onafhankelijk gaan voelen; aan het einde van de
14e eeuw heeft het stadsbestuur zelfs de overheidsrechten over het Gorecht van het
Utrechtse domkapittel gepacht.
In het begin van de 13e eeuw zijn de Drenten onder leiding van de heren van Coevorden in
opstand gekomen tegen de bisschop van Utrecht, terwijl de prefect van Groningen trouw
bleef. Er zijn geen schriftelijke bronnen die duidelijk maken wat de oorzaak van de Drentse
opstand was. Het lijkt er echter op dat de bisschop van Utrecht op grond van het koninklijke
recht op de woeste grond (het zgn. ‘foreestrecht’) een veel grotere claim legde op Drenthe
dan acceptabel was voor de inwoners van dit gebied.

Aanhef van de Quedam Narracio
Op dit plaatje zien we de aanhef van de Narracio in het ‘Liber
donationum’, een register over de jaren 722-1333, waarin
vooral keizerlijke schenkingsakten zijn afgeschreven, maar
ook twee kronieken zijn opgenomen. Het boek is bewaard
gebleven in een afschrift, dat halverwege de 15e eeuw is
gemaakt.23

Onze kennis van de 12e- en 13e-eeuwse geschiedenis van Noordoost-Nederland danken we
voor een belangrijk deel aan enkele verhalende bronnen, zoals de kroniek van de
Wittewierumer abten Emo en Menko en een tekst die geen echte titel heeft, door een
anonieme schrijver is opgetekend en om die reden eenvoudig Quedam Narracio
(‘’n verhaal’) genoemd wordt.
Het relaas gaat over de oorlog die de bisschop van Utrecht met zijn bondgenoten in de jaren
1227-1234 tegen zijn onderdanen, de heren van Coevorden en de Drenten, heeft gevoerd.
De aanleiding van de oorlog was een gewelddadig conflict in de stad Groningen. Tegenover
elkaar stonden daar omstreeks 1225 aan de ene kant prefect Egbert, vazal van de Utrechtse
23
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bisschop Otto van Lippe (1216-1227), en zijn ‘borgmannen’ of ridders, en aan de andere kant
een partij die ‘de Gelkingen’ wordt genoemd en die gesteund werd door de tegen de
bisschop rebellerende ridder Roelof van Coevorden. Deze laatste beheerde het kasteel van
Coevorden en had ook de jurisdictie over Drenthe in handen.
De Gelkingen slaagden erin de prefect uit Groningen te verjagen, maar die wist op zijn beurt
met hulp van vrienden en magen uit de Ommelanden zijn tegenstanders te verslaan. Daarbij
ging de stad Groningen grotendeels in vlammen op. De Gelkingen weken uit en sloten zich
aan bij de Drenten en Coevorders. Toen de laatsten opnieuw probeerden om Groningen – of
wat daarvan over was – in handen te krijgen, besloot bisschop Otto in te grijpen. Hij wilde
zijn trouwe vazal in Groningen helpen door de Drenten vanuit het zuiden aan te vallen en
hen op die manier te dwingen de belegering van Groningen te staken. Het resultaat was de
nederlaag van de bisschop en zijn ridders in het moeras bij Ane (22 juli 1227).
Om deze schande te wreken heeft Otto’s opvolger, bisschop Wilbrand van Oldenburg (12271233), enkele jaren lang oorlog gevoerd tegen de Drenten. In deze ‘Drentse Oorlog’ werd de
bisschop trouw bijgestaan door de Westerlauwerse Friezen en de prefecten van de stad
Groningen.
Na enkele jaren eindigde de oorlog met de capitulatie van de Drenten (1234?) en een
overwinning van de bisschopsgezinde partij.

Laagte tussen Glimmen en
Noordlaren
Het voormalige beekdal dat
tussen Glimmen in het noorden
en Noordlaren in het zuiden de
Hondsrug doorsnijdt, vormt de
natuurlijke grens tussen het bij
Groningen horende Gorecht en
Drenthe.

In de strijd tussen de Drenten en de bisschop van Utrecht (en diens zetbaas in Groningen)
speelt ook de Drentsche Aa een rol. De oude doorbraak van de rivier door de Hondsrug,
tussen Glimmen en Noordlaren (het Besloten Veen), was een natuurlijke barrière die door
de Drenten benut werd om er een bolwerk op te werpen.24

24

Over dit en het navolgende uitgebreid: Een rondje Zuidlaardermeer op www.vanlauwerstoteems.nl onder
Mengelwerk.
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Het Drentse Bolwerk op de
AHN-hoogtekaart
Het pijltje wijst naar de
cirkelvormige sporen van het
Bolwerk.
Menso Alting veronderstelde
dat deze versterking het
Geliconidarum Castrum ‘kasteel
van de Gelkingen’) was.
1
2
3
4
5
6
7

Hoge Hereweg
Zuidlaarderweg
Vogelzangsteeg
Lageweg
Beslotenveenseweg
Herberg ‘de Blankehoeve’
Kampsteeg.

De provinciegrens tussen Groningen en
Drenthe
Zowel ten westen als ten oosten van het
Zuidlaardermeer zijn tijdens de ‘Drentse
Oorlog’ bolwerken gelegd ter afsluiting van de
landwegen.

Vóór de ‘Drentse oorlog’ hoorde het dorp Noordlaren bij Drenthe. Het was de hoofdplaats
van een in middeleeuwse bronnen als ‘Lare’ aangeduid gebied. We zagen al eerder dat daar
drie nederzettingen lagen: Noordlaren, Midlaren en Zuidlaren.
Ik vermoed dat de oorlog tussen de Drenten en de bisschop heeft geleid tot de huidige, in
vergelijking met de natuurlijke grens door het Besloten Veen, erg kunstmatig aandoende
strakke provinciegrens tussen Noordlaren en Midlaren. Ook de knik die de grens in het
midden van het Zuidlaardermeer maakt, is verklaarbaar: hij heeft te maken met een raailijn
die vanaf een hoogte ten oosten van het meer op de kerk van Noordlaren is gezet. Daardoor
kwam ook een bij Wolfsbarge opgeworpen kleiner bolwerk in het Gorecht te liggen.
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Het oostelijke deel van de
grens bepaald
Met een witte stippellijn is de
veronderstelde ‘logische’
scheidslijn tussen Noordlaren
en Midlaren aangegeven. Deze
loopt op een (nu verdwenen)
bultje in het latere
Wolfsbarge. De huidige
provinciegrens maakt
halverwege het
Zuidlaardermeer een knik. Het
oostelijke deel ervan is geraaid
op de kerk van Noordlaren. Dit
is aangegeven met een rood
stippellijntje.

Men heeft de kerk van Noordlaren gepeild vanaf het bultje bij de Steeg (de oude Veenweg), hier aangegeven
met een rood pijltje. De top ligt daar op ruim 3 meter boven NAP, d.w.z. 1-2 meter boven het omringende land.
Ook de locatie van het Bolwerkje bij Wolfsbarge is weer aangegeven. Op het kaartje is links boven nog net de
‘pas’ te zien door het Besloten Veen.

We keren terug naar de huidige loop van de Drentsche Aa ten westen van de Hondsrug.
Tussen Schipborg en Glimmen hebben langs de rivier verschillende versterkingen gelegen,
alle in de buurt van De Punt. Het zijn het kasteel van prefect Egbert te Glimmen (1227), een
versterking van bisschop Frederik van Blankenheim die ‘Blankevoort’ heette (c. 1400), en
een door graaf Edzard van Oost-Friesland opgeworpen schans die ‘Weerdenbras’ werd
genoemd (1505).
Er heeft lange tijd veel verwarring bestaan over de plaats waar deze versterkingen hebben
gelegen. Anderzijds zijn er in dit gebied ook sporen aangetroffen waarvan het niet duidelijk
is wat ze te betekenen hebben. Alvorens de objecten afzonderlijk te bespreken, laat ik
enkele overzichtsplaatjes zien.
Ik heb steeds gedacht dat Blankevoort gelegen heeft op de plaats waar graaf Edzard later
zijn fort Weerdenbras bouwde, maar bij nader inzien kan bisschop Frederik zijn versterking
bij de doorwaadbare plaats in de Aa ook wel ten westen van de Aa hebben laten aanleggen.
Daar heeft tot 1981 een huis (herberg de Drentsche Punt, later ‘Hotel van Bruggen’) gestaan,
ten oosten waarvan een perceel met misschien oude grachten ligt.
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De Drentsche Aa tussen Eelde
en Glimmen

Op het bovenstaande plaatje is de Drentsche Aa met een kronkelende blauwe lijn
aangegeven. Rode lijnen markeren de oude wegen. Ook aangegeven zijn de Punterbrug die
in 1456 is gelegd op de plaats waar zich eerder een voorde bevond, het kasteel van Egbert
ten noordwesten van Glimmen, het huis Oosterbroek bij Eelde, de versterking ‘Blankevoort’
ten westen van de Drentsche Aa (?), ‘Weerdenbras’ ten oosten van de rivier en (in de cirkel)
de plaats waar tot dusver niet geïdentificeerde sporen te zien waren die nu grotendeels
verdwenen zijn.

Hetzelfde gebied op de AHNhoogtekaart

Als je alle verstorende elementen wegdenkt is het dal van de Drentsche Aa bij het Huis te
Glimmen veel breder dan bij De Punt. Dat is dus een veel minder voor de hand liggende
plaats voor een voorde. Er ontbreekt daar ook een belangrijke oude landweg die aan beide
kanten van de rivier doorloopt. Nog duidelijker zijn de verschillen wanneer we de
bodemkaart bekijken.
20
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Hetzelfde gebied op de
bodemkaart

Het Huis te Glimmen staat op een minerale grondsoort, beschreven als ‘beekeerdgronden;
lemig fijn zand’; ten westen daarvan ligt een brede zone met paarsachtige kleuren. Deze
duiden op moerige gronden, die beschreven worden als koopveen, zeggeveen,
rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen; Blankevoort (?) en Weerdenbras liggen ter
weerszijden van een smalle moerige zone, en wel op de rand van het zand, dat door
bodemkundigen wordt beschreven als ‘veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn
zand’. De bodem van Oosterbroek wordt aangegeven als ‘minerale bodem;
laarpodzolgronden; lemig fijn zand’.
De in de cirkel aangetroffen sporen liggen in een moerige bodem.

Blankevoort (?) en Weerdenbras op de bodemkaart (links) en de hoogtekaart (rechts)
Zoals we op het vorige plaatje al zagen, liggen de veronderstelde sterkte Blankevoort van c. 1400 en
Weerdenbras van 1505 op een zandige bodem ter weerszijden van het venige rivierdal. Op het linkerplaatje is
de bodemkaart gecombineerd met de kadastrale minuut van 1832 en de topografische kaart van c. 1960. Links
zien we (vaag) de driesprong waar de ‘Ydermade’ geheten weg uitkomt op de Groningerstraat.
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Ten oosten van de driesprong staat een huis dat gebouwd is op de plaats van de voormalige herberg ‘‘t
Fortuyn, die later ‘de Drentsche Punt’ heette en nog weer later ‘Hotel van Bruggen’ is geworden. Rechts van
het huis bevindt zich een onbebouwd, met bomen begroeid perceel dat omsloten wordt door een singel. Dit
zou de plaats van de sterkte Blankevoort kunnen zijn. Het door Frederik van Blankenheim gebouwde fort om
de passage van de Drentsche Aa te verhinderen.
Op het rechterplaatje zien we ten oosten van de rivier – achter het huis ‘de Groninger Punt’ – het terrein van
de sterkte Weerdenbras met een opmerkelijke steile rand. Die rand moet het gevolg zijn van het afgraven van
zand op de voormalige borgstee. Over het eigendom van dit perceel had het stadsbestuur ruzie met de
buurman. Volgens de Groningers had de stad het borgterrein in 1516 gekocht van de graaf van Bentheim, maar
de buurman – die stadsmeier was – zei dat het land van hem was. De eigendomskwestie bleef ongeregeld,
maar afgesproken werd wel dat op dit perceel zand mocht worden afgegraven voor het maken van de dijk en
het aanaarden van de Punterbrug.25 In de bewaard gebleven pachtcontracten van het weg- en bruggeld wordt
dit steeds bevestigd en ook de in zeventiende-eeuwse resoluties zien we bij herhaling vermeld, dat ten
behoeve van de Punterdijk en –brug zand van de Weerdenbras moest worden gestoken.26

Zegel van bisschop Frederik van Blankenheim

We zagen zojuist dat koning Hendrik III in 1040 Groningen aan de kerk van Utrecht heeft
geschonken en dat deze schenking paste in zijn beleid. Hij vertrouwde stukken
overheidsgezag toe aan hooggeplaatste geestelijken, zoals abten en bisschoppen, om hen
aan zich te binden. Op die manier wilde hij voorkomen dat wereldlijke vorsten zich ervan
meester zouden maken. Doordat dezen dynastieën vormden en hun goederen aan hun
erfgenamen konden nalaten, zou het Rijk op den duur uiteenvallen.
Frederik van Blankenheim was een bekwaam bestuurder die een serieuze poging heeft
gedaan om het in de loop van de jaren verwaterde bisschoppelijke gezag in het Oversticht te
herstellen. Uiteindelijk slaagde hij er ook in om zich door de stad Groningen als landsheer te
laten erkennen (1419).
Voor wat betreft de achtergronden en bijzonderheden van deze episode volsta ik hier met
de mededeling dat bisschop Frederik in de zomer van 1400 heeft geprobeerd om door
onderhandelingen met de Groningers tot een akkoord te komen. Toen dat niet lukte, sloot
25
26
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hij de hoofdweg over de Hondsrug af door een sterkte te leggen tussen Glimmen en
Noordlaren (‘Blankeweer’) en een andere bij de voorde over de Drentse Aa, daar waar later
de Punterbrug is gelegd. Het volgende jaar kwam Frederik met een leger terug om
Groningen te belegeren. Aangezien de noordelijke aanvoerlijnen naar de stad buiten bereik
van de bisschop bleven, konden de Groningers volop hulp en proviand uit de Ommelanden
krijgen. De Ommelander Friezen – althans een deel van hen – beschouwden de stad
Groningen als een bolwerk ter bescherming van hun ‘Friese Vrijheid’.

Operatie ‘verwurging
Groningen’

Na drie weken zag Frederik in dat het zinloos was om de belegering voort te zetten en
besloot het over een andere boeg te gooien. Hij gaf opdracht alle verbindingswegen tussen
de stad en het Sticht af te snijden. De bisschop hoopte de stad op die manier in haar
belangrijkste functie – die van handelscentrum – te raken, precies zoals een kleine twee
eeuwen later ook Willem Lodewijk zou proberen de stad Groningen op de knieën te krijgen.
Uiteindelijk kreeg Frederik zijn zin: de Groningers erkenden zijn autoriteit en de bisschop hief
de blokkade van de verbindingswegen op.
Uit een van de akten die bij de beëindiging van de vete werden opgesteld, blijkt waar de
bisschoppelijke versterkingen hadden gelegen: te Peize en Eelde, bij Blankevoort,
Blankeweer en Ammerkehorn.
Het kasteel Ammerkehorn (‘Hamrikhorn’) is genoemd naar de plaats waar het is gebouwd:
de oostelijke uithoek (horn) van het Helper-Oosterhamrik, die half omsloten werd door de
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oude bedding van de Hunze en zich bevond aan het begin van de Olgerweg, die de grens was
tussen Middelbert en Engelbert.27
De versterking in Peize moeten we waarschijnlijk aan de hoge noordzijde van het dorp
zoeken, even ten oosten van de huidige Groningerweg. Deze weg begint in Groningen als
Peizerweg (vroeger Drentselaan) en loopt over Peizermade door het laagland zuidwaarts. ’s
Winters stond het laagland blank, zodat de weg alleen in de zomer kon worden gebruikt.
In Eelde kan de bisschoppelijke versterking gelegen hebben op de hoogte tussen de Hooiweg
en Hoofdweg, even ten zuiden van de Vennerstraat in Paterswolde. Ook deze wegen waren
alleen ’s zomers begaanbaar.
In dit verband zijn alleen de twee vestingen in de buurt van de Drentsche Aa van belang.
Waarschijnlijk maakte Frederik gebruik van het in de 13e eeuw door de Drenten aangelegde
en zojuist besproken Bolwerk (Blankeweer) tussen Glimmen en Noordlaren en heeft hij deze
versterking uitgebreid met landweren ter weerszijden van het fort.
De vanaf Glimmen naar Vries aftakkende weg sloot hij af door een versterking te bouwen bij
de voorde door de Aa (Blankevoort). Het is niet zeker waar het fort precies lag, ten westen of
ten oosten van de rivier. In het laatste geval kan graaf Edzard van Oost-Friesland in 1505,
toen hij het fort Weerdenbras bouwde, de overblijfselen hebben benut van de een eeuw
eerder door bisschop Frederik van Blankenheim aangelegde versterking.
Maar Blankevoort kan ook nog op een andere plek worden vermoed. Op ARCHIS wordt AMK
2024, enkele honderden meters ten noorden van de Punterbrug, als zodanig aangewezen.28
Ik kom hierop terug bij de bespreking van de sporen in de Nije Waarken.

De Oevelgunne
Uitsnede uit de kaart van de provincie
Groningen door Nicolaas Visscher,
opgedragen aan Ludolf Tjarda van
Starkenborgh. De kaart is gemaakt in de jaren
1680-1690; de uitgave is van 1719-1725.29
Met ‘de Oevelgunne’ is mogelijk het huis
bedoeld dat ten westen van Blankevoort is
gebouwd. De naam ‘Euvelgunne’ komt vaker
voor als aanduiding van een kasteel. Het zou
zoiets als ‘afgunst’ of ‘vijandschap’ kunnen
betekenen.
Met ‘t Meer is de laagte aangegeven waardoor nu de ‘Ydermade’ geheten weg loopt.
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Zie ook Van Hunze tot Reitdiep (2018) 22-23 en Landschap lezen 6 (2017) 34. Eerder veronderstelde ik
verband met de ‘hamriksdijken’ van Middelbert en Engelbert (‘Drie vergeten toponiemen: Omerke, Edikan
en Ammerkehorn’, in: Stad & Lande jrg. 25 nr. 1, 1e kwartaal 2016, 12-17).
J. Molema e.a., Nota Archeologiebeleid gemeente Haren, 2012. Waarschijnlijk gaat dit vermoeden terug
op C.A.J. von Frijtag Drabbe, die nog ter sprake komt. Ook Ingrid Schenk (2016) meent dat Blankevoort
tussen Oosterbroek en het Huis te Glimmen lag.
GrA 1536-5145.
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Vanouds heeft de van de Hondsrug aftakkende landweg naar Yde en Vries ten zuiden van
Glimmen de Drentsche Aa gekruist. Aanvankelijk benutte het landverkeer de voorde ter
plaatse, vervolgens kwam er een punt of pont, zodat het verkeer ook bij hogere waterstand
de rivier kon oversteken, en tenslotte is er een brug geslagen.
Over de voorde die hier in Frederik van Blankenheims tijd geweest moet zijn, is niets bekend,
maar de pont en het bijbehorende recht van overvaart zijn in 1467 door de stad Groningen
aangekocht van enkele leden van de familie Van den Clooster, via welke een verbinding met
het Sticht Utrecht vermoed kan worden.30
Hotel van Bruggen
(‘de Drentsche Punt’)
(GrA 1986-21591a)
Hotel van Bruggen heette
eerder ‘De Drentsche Punt’ en
daarvoor ‘‘t Fortuyn’.
Wellicht was ‘t Fortuyn de
opvolger van een herberg die
‘de Ovelgunne’ werd genoemd
en is die herberg gebouwd ten
westen van de versterking
Blankevoort.

Groningerstraat 128 (de
Drentsche Punt)
Op de plaats van Hotel van
Bruggen staat nu een eigentijds
woonhuis.

30

GrA 2100-210 (RF 1467.4).
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Gracht van Blankevoort?

Punterbrug

Punterbrug
Dank zij de ’Groninger Annalen’ (1425-1478), opgenomen in de kroniek van Sicke Benninge,
weten we dat ‘de nije brugge to Glijmmen’ in het jaar 1456 is gebouwd.31 We mogen
aannemen dat met ‘de brug te Glimmen’ de Punterbrug is bedoeld. Het feit dat de
kroniekschrijver het over een ‘nieuwe brug’ heeft, zou erop kunnen wijzen dat de in 1456
gebouwde brug een ouder kunstwerk verving. Daarover is echter niets bekend. De brug is
gebouwd op de plaats waar eerder een voorde was die alleen in droge tijden gebruikt kon
worden. De rest van het jaar moest men hier de rivier oversteken met behulp van een pont.
Het heerlijke recht op de overvaart is van oorsprong een ‘koninklijk regaal’, een voorrecht
van de koning dus. De onderliggende overweging is dat rivieren, net zoals (bijvoorbeeld) de
wind en de zwanen van niemand zijn en dus aan de koning behoren. Veerrecht, molenrecht
en zwanendrift zijn dus ‘heerlijke rechten’. Het recht op de overvaart van de Drentsche Aa is
door de schenkingen van keizer Hendrik II en koning Koenraad II aan de Utrechtse kerk
gekomen (1024 en 1025). In 1467 was het in handen van leden van de familie Van den
31
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Sicke Benninge (ed. 2012) 81.
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Clooster, die leenmannen waren van de bisschop van Utrecht. Eerder was het in bezit van
een andere leenman, Theso van Stralen te Eelde.
Het is niet duidelijk wie de nieuwe Punterbrug in 1456 heeft gebouwd: Theso van Stralen of
de familie Van den Clooster. Duidelijk is wel dat de stad Groningen belang moet hebben
gehad bij deze essentiële schakel in haar wegennet.

Groningen koopt ‘de
Punt’ (1467)
Akte van verkoop en
overdracht door de
gebroeders Johan, Steven
en Herman van den
Clooster en hun neven
Geert en Reinold van den
Clooster aan de Raad van
de stad Groningen van de
vaart, geheten ‘de Punt’,
met toebehoren, gelegen
in de marken van Yde en
Glimmen, 12 mei 1467.32

De door de neven Van den Clooster verkochte eigendommen worden in de tekst van de
afgebeelde oorkonde als volgt beschreven:
‘alsodane vaert, gheheten de Punte myt allen eygendome, vrijheit ende tobehoer als de Punte

hevet in der marken tot IJde ende Glummen, mijt den acker opp de ostersijd der Punten in der
marken tot Glimmen daer nu dat hus opp steet ende als de Punte vorg. ons anghekomen ende
anghestorven is van Thezen Stralen saliger dachten’.
‘de vaart, “de Punt” geheten, met alle eigendommen, rechten en toebehoren die de Punt
heeft in de marken van Yde en Glimmen, met de in de marke van Glimmen gelegen akker
ten oosten van de Punt waarop nu het huis staat en die, net zoals de Punt zelf, in ons bezit
is gekomen uit de nalatenschap van wijlen Theso Stralen.

De Punt ligt dus in de marken van Yde en Glimmen. Dit klopt: het recht van overvaart betreft
de rivier zelf met inbegrip van de beide oevers die in Drenthe en het Gorecht liggen. Bij de
koop is inbegrepen de akker ten oosten van de rivier ‘waar het huis op staat’. Of het huis zelf
ook wordt verkocht is niet waarschijnlijk. Wellicht was dat eigendom van de meier die de
grond gebruikte.

32

GrA 2100-210.
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De aankoop van dit recht van veer is voor de stad Groningen een belangrijke stap geweest
voor wat betreft de controle over de verkeerswegen.
Al eerder heb ik vermeld dat de sterkte ‘Blankevoort’ mogelijk niet ten westen van de
Drentsche Aa (de locatie ‘Euvelgunne’) heeft gelegen, maar ten oosten ervan.33 De in de akte
van 1467 genoemde akker kan heel goed de plek zijn geweest waar de versterking stond.
Zeker is dat Edzard van Oost-Friesland een eeuw later op deze plek een tegen Groningen
gerichte versterking heeft laten opwerpen: Weerdenbras.34

De Groninger Punt
Het huis staat op een perceel dat in
1467 door de stad Groningen is gekocht
van de gebroeders en neven Van den
Clooster. Ten zuidoosten van dit
perceel heeft graaf Edzard van OostFriesland in 1505 het fort Weerdenbras
opgeworpen. Dit fort is in 1516
ontmanteld.

Volgens Sicke Benninge beheerde de graaf van Bentheim het blokhuis Weerdenbras namens
de hertog van Saksen. Maar toen die zich uit Friesland terugtrok, wilde de graaf van deze
kostbare versterking af.35 Toen de Groningers daarvan hoorden, zijn ze in Haren overleg
gaan voeren met de graaf. Daarbij is besloten dat de graaf alle wapentuig en onroerende
zaken uit het fort zou weghalen en ook de opstallen zou slopen. Daarna zouden de
Groningers het in bezit nemen en ermee mogen doen wat ze wilden. Ze zouden daarvoor
700 rijnse guldens betalen. De Groningers riepen vervolgens de Drenten uit de buurt, die van
het Gorecht en ook de inwoners van de Friese landschappen Vredewold en Langewold op
om het bolwerk te komen slechten.
In het gedenkboek dat in 1947 is uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
prof. A.E. van Giffen als directeur van het Biologisch Archeologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen, stond een artikel van C.A.J. von Frijtag Drabbe over het nut van
luchtfoto’s voor de archeologie.36 Op een van de bijbehorende foto’s waren grondsporen te
zien aan de oostzijde van de Drentsche Aa, ongeveer een halve kilometer ten noordwesten
33
34

35
36
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Zie pp. 19 en 24.
P. Baks, ‘Weerdenbras: een laat-middeleeuwse versterking in de provincie Groningen’, in: Paleo-Aktueel 1
(Groningen 1989) 126-130.
Sicke Benninge (ed. 2012) 395.
C.A.J. von Frijtag Drabbe, ‘De luchtfoto in dienst van de archeoloog’, in: H.E. van Gelder e.a. (red.), Een
kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen, directeur van het
biologisch-archaeologisch instituut der rijksuniversiteit te Groningen, 1922 - 17 juni - 1947 (Meppel 1947),
491-497.
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van de Punterbrug. L. Brandts Buys, architect-supervisor der Provinciale Groningse
Schoonheidscommissie, vertelde erover tijdens een lezing voor de vereniging ‘Stad en Lande’
en zette daarmee de archiefmedewerker A. Pathuis aan tot een onderzoek ter verklaring van
de sporen.

Sporen op een luchtfoto, opgenomen in een gedenkboek ter ere
van prof. Van Giffen (1947)
De grote plas rechtsonder is de ‘Vlasmeerkolk’ of ‘Vlasmeerskolk’,
die in 1969 voor het laatst op de topografische kaart staat
ingetekend. Het daaraan gelegen land heette ‘het Vlasmeer’.37

Pathuis publiceerde zijn bevindingen in enkele artikelen in het Nieuwsblad van het Noorden
(voorjaar 1953). Volgens hem moesten de sporen afkomstig zijn van het in het begin van de
16e eeuw aangelegde fort Weerdenbras. Per ingezonden brief liet Berend van der Veen Czn.,
een geducht Groningen-kenner, weten dat dit niet juist was: de sporen waren volgens hem
van het kasteel dat prefect Egbert in 1227 te Glimmen had gebouwd.

Artikel van A. Pathuis in het Nieuwsblad van
het Noorden van 16 mei 1953, p. 9.

In zijn artikel in het gedenkboek voor Van Giffen had Cornelis von Frijtag Drabbe geen
toelichting gegeven op het plaatje van de grondsporen bij de Drentsche Aa. In een in 1948
verschenen boek liet hij echter weten dat het hier moest gaan om de door Frederik van

37

Zie GrA 2241-1135.
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Blankenheim opgeworpen versterking Blankenvoorde of Blankevoort.38
We zagen al dat het erg onwaarschijnlijk is dat we Blankevoort hier moeten zoeken. Het dal
is hier breed, de bodem moerig en er ontbreekt een belangrijke weg in de onmiddellijke
omgeving.

Uit de ‘natte plekkenkaart’ van Cornelis von Frijtag Drabbe
(1948)
Uitsnede uit de ‘natte plekken-kaart’ van Cornelis von Frijtag
Drabbe. De sporen bij de Drentsche Aa zijn aangegeven met
vierkantjes.

Na de publicaties van Von Frijtag Drabbe (1948) en Pathuis (1953) heeft de Provinciale
Planologische Dienst van Groningen een inventarisatie uitgevoerd naar de voormalige
vestingterreinen in Groningerland. Volgens de PPD’ers kunnen de sporen bij Glimmen de
overblijfselen zijn van het kasteel van Egbert uit 1227 of van ‘Weerdenbras’. Ze maakten dus
geen keuze tussen de opvattingen van Pathuis en Van der Veen en negeerden de suggestie
van Von Frijtag Drabbe, die hier de sporen van Blankevoort meende te zien.

De sporen op een kaart van de PPD uit 1955
(GrA 817-4069.2; hoort bij GrA 1769-368: Historische
vestingwerken in de provincie Groningen. Inventarisatie van
bestaande of gedeeltelijk verdwenen vestingwerken PPD
Groningen 1955)

38
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C.A.J. von Frijtag Drabbe, ‘Het lezen en interpreteren van verticale luchtfoto’s’, in: J.H.G. Schepers (red.),
Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto’s met toelichtende tekst (Leiden 1948) foto 17.
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De gesignaleerde vierkante patronen zijn in 1954 voor het eerst ingetekend op de topografische
kaart. Die van 2004 is de laatste waarop ze te zien zijn.

De visie van Gerrit Overdiep (1984)
Het zwarte pijltje (in de rode cirkel) wijst naar de plaats
waar volgens Overdiep de ‘woontoren’ van prefect
Egbert heeft gestaan.

Ook Gerrit Overdiep heeft zijn licht over de besproken luchtfoto laten schijnen. In een
publicatie van 1984 schreef hij dat de vierkante sporen niet de overblijfselen waren van
Blankevoort, maar van Weerdenbras.39 Daarmee verwierp hij de opvatting van Von Frijtag
Drabbe en sloot hij zich aan bij het idee dat Pathuis in 1953 al had verkondigd.
Maar volgens Overdiep stond ook de in 1227 door prefect Egbert gebouwde ‘stenen
woontoren’ op de foto. Met een zwart pijltje gaf hij de plek aan waar dat volgens hem was
geweest.
Wat we op de foto zien is het spoor van een oude meander van de Drentsche Aa. In theorie
zou daarbinnen (aan de noordzijde van de rivier dus) wel een versterking kunnen hebben
gelegen, maar dat is in dit geval wel heel onwaarschijnlijk. De bodem ligt hier laag en bestaat
uit slap veen. Daardoor is dit een bij uitstek ongeschikte plaats voor een fort en a fortiori
voor een ‘stenen woontoren’.
Net als het Bolwerk bij Noordlaren dateert ook het kasteel van prefect Egbert bij Glimmen
uit de tijd van de ‘Drentse oorlog’. Het wordt genoemd in de Narracio. Zoals ik naar
aanleiding van de hoogte- en bodemkaarten al heb gezegd (en laten zien), meen ik dat we
Egberts kasteel ter plaatse van het Huis te Glimmen moeten zoeken.
De Drenten beschouwden het bouwen van een versterking bij Glimmen als een vijandige
daad. Meer specifiek: als een inbreuk op de wapenstilstand die bisschop Otto van Lippe tot
stand had gebracht tussen de prefect enerzijds en anderzijds de Gelkingen, die zich met
steun van de Drenten tegen de prefect verzetten.
39

G. Overdiep, De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565. Vorming
en vernietiging van een kaartbeeld (Alphen aan den Rijn, 1984) [36] Afb. 19.’Grondsporen (zie het pijltje)
van de stenen woontoren van de prefekt Egbert in de bocht van de A in 1936. De vierkante grondsporen
zijn van Weerdenbras uit 1505. Luchtfoto van de Topografische dienst te Delft, minute 115, nr. 550’.
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Mijn bezwaar tegen de identificatie van de door Overdiep aangewezen plek als die van
Egberts kasteel geldt uiteraard ook de opvatting van Berend van der Veen Czn., die het al
vaker genoemde terrein ten oosten van de Drentsche Aa aanwees als locatie van het kasteel
van Egbert. Ook die plek was veel te nat en te slap.

Het ‘Huis te Glimmen’
(GrA 1536-2739)
Tekening door E.J. Hemsing; c. 1875

Op de archeologische monumentenkaart (AMK) heeft het terrein van de luchtfoto het
nummer 2024. In de legenda wordt het gekwalificeerd als een ‘terrein van zeer hoge
archeologische waarde’. Het is mij niet bekend waarop deze kwalificatie precies berust. Ook
het door Overdiep als locatie van het fort van Egbert aangewezen terrein ten zuiden van het
water – dus op Drents grondgebied – is op de AMK gemarkeerd als een terrein van ‘hoge
archeologische waarde’ (AMK 2026). Waarschijnlijk is deze aanwijzing gebaseerd op de
suggestie van Overdiep uit 1984.

Archeologische Beleidskaart Haren (detail)
AMK 2024 is aangegeven met een rood blokje
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Volgens de Nota Archeologiebeleid van de gemeente Haren uit 201240 gaat het bij AMK 2024
om
(1) het kloostervoorwerk ‘Den Hoorn’ en/of (naar R.H.J. Klok)
(2) het kasteel van Egbert en/of (naar Berend van der Veen Czn.)
(3) de dwangburcht Blankevoort uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd (naar Von Frijtag
Drabbe).41
De opstellers van dit stuk hebben – terecht – afscheid genomen van het idee van Pathuis, die
meende hier Weerdenbras te zien. In publicaties van 1989 en 1993 heeft Paul Baks
genoegzaam aangetoond dat Weerdenbras bij De Punt heeft gelegen. Over de
onwaarschijnlijkheid van de onder 2 en 3 genoemde mogelijkheden hebben we het al gehad.
Nieuw is nu de suggestie dat AMK 2024 iets te maken zou kunnen hebben met het klooster
‘Den Hoorn’.
Het klooster van Maria ten Hoorn lag bij de Pishorn, een bocht in de Drentsche Aa ter hoogte
van de huidige stadswijk Corpus den Hoorn. Ik kom daarop in het vervolg terug. Het is niet
bekend dat dit klooster grond heeft bezeten in de buurt van Glimmen. Ik vermoed dat het
idee over een verband tussen het klooster en de vestingsporen bij Glimmen is opgekomen
door een aantekening in de in 1584 opgemaakte legger van de Stadsgoederen.42 Daarin zien
we op p. 278 bij de vermelding van de akker ten oosten van de Punterbrug: ‘is gekofft van
Cloosters gebroeders’. De toenmalige rentmeester heeft deze informatie ongetwijfeld
overgenomen uit de stadsrekening van dr. Hieronymus Frederici over de jaren 1547. Daarin
staat op fol. 37: ‘gekofft van kloesters gebroeders’.43 Wie niet weet dat de gebroeders Van
den Clooster in 1467 ‘De Punt’ aan de stad Groningen hebben verkocht, zou kunnen denken
dat hier ‘kloosterbroeders’ zijn bedoeld. De gedachte dat AMK 2024 bij het klooster van
Maria ten Hoorn hoort, vinden we in het ‘archeologische reisboek’ van R.H.J. Klok uit 1977. 44
Als de sporen van AMK 2024 niet van het kasteel van Egbert zijn, niet van Blankevoort en
ook niet van Weerdenbras, wat kan hier dan wel hebben gestaan?
Alvorens een poging te doen deze vraag te beantwoorden, laat ik nog even een uitsnede zien
uit een ‘werkkaart’ van de bodemkundige J. Wieringa, die later medewerker werd van het
Nedersaksisch Instituut van de RUG. Wieringa legde in de jaren 60 en 70 een verzameling
van veldnamen aan en concentreerde zich daarbij vooral op Drenthe. Hij heeft echter ook
enkele uitstapjes naar Groningerland gemaakt. De gemeente Haren, met Noordlaren, Onnen
en Glimmen, is door hem onderzocht. Op zijn kaart van Glimmen heet het terrein waarvan
AMK 2024 het meest westelijke deel is, de Nije Waarken.

40

41

42
43
44

J. Molema, M. de Jong, A. Mennens-van Zeist, Nota Archeologiebeleid Gemeente Haren (Libau, afdeling
archeologie) februari 2012, 44.
De opvatting dat AMK 2024 de sporen bevat van Blankevoort vinden we nog bij P.A.C. Prins-Poorter,
Onder het wakend oog van de Stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa (Glimmen
2005), hoofdstuk 4, ‘Voorden en versterkingen bij de Drentsche Aa’.
GrA 2100-9.
GrA 2100-7.6 (1546-1547).
R.H.J. Klok, Archeologisch reisboek voor Nederland (Haarlem 1977).
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Veldnamenkaart van
J. Wieringa
(Uitsnede uit GrA 1854-69)
Middenboven zien we het ‘Huis
te Glimmen’. Het daarbij
gelegen land heet Börg. Ten
zuiden van het huis ligt Groot
Kaamp, ten westen, aan de
overkant van de Aa, ligt
Overdaips må. Ten zuiden
daarvan liggen de Nije waarken.

Wieringa zal de veldnaam Nije Waarken opgetekend hebben uit de mond van een kenner
van de situatie ter plaatse. Ik vond de naam – weliswaar in het enkelvoud – ook in de
stokleggingsbrief van 20 juni 1797, waarbij de rentmeester van Groningen het huis ‘De Punt’
aankoopt, samen met enkele verspreid gelegen landerijen onder Glimmen. Een van de
aangekochte percelen wordt beschreven als ‘zes matten hooiland te Glimmen, het “Nieuwe
werk” genaamd, aan de noordzijde begrensd door het Hoornsediep, aan de oostkant door
de weduwe Hammink en consorten, ten zuiden door de verkopers en ten westen door het
Hoornsediep’.45 Op de kadastrale minuut van 1832 is dit het perceel Haren H 321.
De vraag is natuurlijk wat dit toponiem te betekenen heeft. Met ‘nieuwe werken’ worden in
de buurt van Groningen – maar ook elders – meestal nieuwe vestingwerken aangeduid. In
het geval van Groningen gaat het dan vrijwel altijd over de ‘Linie van Helpman’ die na de
mislukte belegering van de stad door bisschop Bernard van Galen (1672) is aangelegd. Mij is
echter niet bekend dat toen – omstreeks 1700 – ook in de buurt van Glimmen nieuwe
versterkingen tot stand zijn gebracht.
Wel past de vorm van de sporen van de Nije Waarken bij versterkingen uit die tijd. Dat
bewijst een kaartje uit het Huisarchief van de Nienoord.46 Pathuis heeft daar in 1953 al op
gewezen. Het grondplan van de ‘Snoeckerschans’ lijkt sterk op de vierkantjes van de Nije
Waarken. De genoemde schans heeft een rol gespeeld in een gewapend conflict tussen
Georg Wilhelm van In- en Kniphuizen, heer van Nienoord, en Ludolf Coenders, dat in de
jaren 1669-1671 bij het ‘Bollemeer’ bij Zevenhuizen in het Westerkwartier is uitgevochten.

45

46
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De beschrijving klopt niet helemaal met wat we op de kaart zien. Er is op de kadasterkaart geen zuidelijke
zwet. Ook aan de zuidzijde wordt H 321 begrensd door het Hoornsediep. Misschien is een streepje land
van de verkopers tussen 1797 en 1832 in handen van de stad Groningen gekomen.
GrA 817-1309: Ichnographia ofte de grond van de Snoecker Schans. Plattegrond van de Snoekerschans
met op inzetkaartje: Ortographia ofte profil van de redoute Snoeker Shans genoemt (profiel van de
redoute). Huisarchief de Nienoord (GrA 626-587). Zie: L.J. Noordhoff, ‘De strijd om het bezit der venen bij
het Bollemeer en de “slag” bij de Snoekerschans, (1669-1671), in GVA 1957, bl. 53-75.
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Plattegrond van de
‘Snoekerschans’ uit c. 1670
Het Bolmeer of Rondemeer
bestaat nog. Het ligt ten zuiden
van Marum, ruim 3 km ten
oosten van De Wilp en 2 km ten
westen van Zevenhuizen.

Omdat ze zo aardig zijn, laat ik ook nog twee andere afbeeldingen van deze schans zien.

Vogelvluchtaanzichten van de ‘Snoekerschans’ uit c. 1670, links zonder en rechts met overkapping

De vorm van de op AMK 2024 aangetroffen sporen en het toponiem ‘nieuwe werken’ wijzen
in de richting van een in de 17e of 18e eeuw opgeworpen versterking. Daartegen pleit echter
dat de sporen – voor zover ik weet – op geen enkele oude kaart te vinden zijn en ook
nergens worden genoemd.
Mijn collega Thijs Boekema wees me op een bron die een aanwijzing zou kunnen bevatten
voor de oplossing van het raadsel.
In januari 1785 heeft majoor-ingenieur Rudolph Rummerink in opdracht van de Commissie
der Defensie een ‘plan van defensie’ voor de Provincie Stad en Lande opgesteld. Bij het plan
hoort een door de opsteller bewerkte kaart van Beckeringh.47 Een afbeelding daarvan staat
op de volgende pagina. Het project voorzag in grootschalige inundaties. Deze zijn op de kaart
47

GrA 817-832.4.
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aangegeven met groene vlakken. De verschillende inundatiegebieden zijn door Rummerink
met hoofdletters gemerkt. Die zijn op deze afbeelding niet herkenbaar. Dat geldt ook voor
de met rode inkt aangebrachte tekeningetjes van nieuw te maken vestingbouwkundige
objecten.
Volgens het ‘plan-Rummerink’ moest er een steunpunt gebouwd worden ‘bij Paterswolde,
aan het einde van de Hoornsedijk’. Door de aanleg daarvan zou men kunnen verhinderen
dat een vijand de Hoornsedijk zou doorsteken en op die manier de inundatie van het gebied
tussen de Hondsrug en de Drentsche Aa hinderen. Via een gat in de dijk langs de huidige
Meerweg of Hoornsedijk zou het water van de Drentsche Aa immers naar het lage land ten
noorden en noordwesten daarvan stromen (daar bevinden zich nu het Paterswoldsemeer en
de Onlanden, door Rummerink aangegeven als behorend bij het ‘inundatiegebied D’) en zou
er geen water overblijven om de zuidelijke flank van de stad Groningen te beschermen.48

‘Plan van Defensie’ van R. Rummerink (1785), ingetekend in de provinciekaart van Theodorus Beckeringh
Met groene vlakken zijn de onder water te zetten gebieden gemarkeerd. Ook de delen van de Dollard en de
Eems die bij eb niet droogvallen zijn groen gekleurd.
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Door Rummerink op zijn kaart aangegeven als ‘inundatiegebied A’. Tegenwoordig is het verschil tussen
het Winschoterpeil (Eemskanaal) en het Hunsingo- of Westerkwartierpeil (Peizerdiep, Hoendiep en
Aduarderdiep) 1,55 m. Ook nu zou het Hoornsediep of Noord-Willemskanaal zowat droogvallen wanneer
er een gat zou ontstaan de Hoornsedijk.

3 Van Schipborg tot Glimmen

Voor zover ik weet zijn er bij Paterswolde of in de buurt van Café Friescheveen en de
Meerwegbrug geen sporen van een versterking aangetroffen. Op Rummerinks kaart is ook
niets van dien aard ingetekend.
De vermelding van een te Paterswolde te bouwen redoute doet echter wel denken aan de
twee vierkantjes te Glimmen. In Rummerinks tekst is sprake van een geschutstelling en een
onderkomen voor een compagnie soldaten. Glimmen is echter niet Paterswolde en de
Hoornsedijk loopt niet helemaal door tot Glimmen.
We zagen zojuist dat de sporen van AMK 2024 doen denken aan 17e-eeuwse redoutes en dat
de term ‘nieuwe werken’ in de richting wijst van de ‘Linie van Helpman’ en de daarmee
samenhangende versterkingen. Op grond hiervan zou men kunnen denken dat de sporen
van AMK 2024 uit de 17e of 18e eeuw dateren. Maar het feit dat Rummerink in zijn plan
zwijgt over bestaande versterkingen ten westen van Glimmen, maakt het onwaarschijnlijk
dat deze redoutes er in 1785 al waren. Ook op de schetskaart die Beckeringh op 1 mei 1753
van dit gebied maakte, ontbreken ze.49 Er zijn ook geen andere oude kaarten waarop de
sporen wél staan.

17e-eeuwse redoute

Rummerinks plan is op 16 juni 1785 door de provinciale Commissie van Defensie
goedgekeurd, maar onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Wel weten we dat de directeurgeneraal der fortificatiën, Carel Diederik du Moulin (1727-1793), enkele jaren later van
mening was dat de door Rummerink voorgestelde inundaties veel te veel schade zouden
veroorzaken. Het middel leek hem erger dan de kwaal. Du Moulin stelde in 1792 voor het
plan van defensie opnieuw te bekijken.50 Bekend is ook dat met uitvoering van het plan is
begonnen, maar wat er precies is gedaan weten we niet. Documenten daarover ontbreken.
De intocht van de Franse troepen in februari 1795 zal daaraan niet vreemd zijn.
Ook al ontbreken er schriftelijke bewijzen voor het plan om een tweetal redoutes bij
Glimmen te maken, het is mogelijk dat men niet lang vóór de intocht van de Franse troepen
begonnen is met de aanleg van de versterkingen en dat men het werk gestaakt heeft na de
inval van de Fransen. We weten alleen met zekerheid dat het terrein in 1797 weer in
particuliere handen was. Het werd toen verkocht aan de stad Groningen.51
49
50
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GrA 2849-83.
J.P. Koster, De provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen (Groningen 1874), 82-83.
Blijkens de gegevens van HisGIS was het terrein in 1832 nog eigendom van de stad Groningen. In 1950
was het van E.M.J. Hesselink te Groningen. Deze bezat ook Oosterbroek in Eelde en de Kooikamp in
Glimmen.
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Zo’n korte levensduur zou ook de verklaring kunnen zijn voor het feit dat noch op de kaarten
van Hottinger (1773-1794) en Huguenin (1819-1829), noch op die van Van Rees (1818 en
1823)52 en de kadastrale minuut van 1832 sporen van de versterkingen zijn te zien.
Een door Pathuis in een derde artikel over de sporen bij Glimmen aangehaalde, maar niet
met name genoemde deskundige van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek stelde ook in 1953 al dat de sporen waarschijnlijk ‘niet zeer oud’ waren.
Een archeologisch onderzoek op deze plaats achtte hij ook weinig zinvol en in elk geval –
vanwege de hoge grondwaterstand – erg kostbaar.53
Ook al zijn er tot dusver geen schriftelijke bronnen gevonden waaruit blijkt dat een
versterking tussen het Huis te Glimmen en de Punterbrug bij Rummerinks inundatieplan
hoort, de hieronder afgebeelde uitsnede uit de bijbehorende kaart maakt wel duidelijk
waarom een dergelijke voorziening heel goed in dat kader zou passen. Het plaatje laat zien
dat Rummerink het hele Drentsche Aa-dal tussen Schipborg en de stad Groningen onder
water wilde zetten.

Inundaties ter weerszijden van de Hondsrug
(Uitsnede uit het Plan-Rummerink; GrA 817832.4)
Op deze uitsnede zijn de hoofdletters
herkenbaar waarmee Rummerink de
verschillende inundatiegebied aangaf:
A
B
C
D

het dal van de Drentsche Aa
het Hunzedal
het laagland van Engelbert, Middelbert
en Duurswold
het gebied ten westen van de
Hoornsedijk

Het pijltje wijst naar de plek bij de Nije
Waarken, waar een dam kan zijn gelegd.

Dit betekent dat men, nadat eerst het stroomafwaarts gelegen deel van het dal –
bijvoorbeeld vanaf Hemmen tot de stad – was geïnundeerd, ook het daarboven gelegen deel
onder water moest zetten. Daartoe kan een dam of ‘knijp’ gelegd zijn tussen de Punterbrug
en het Huis te Hemmen. Een dergelijke dam zou echter gemakkelijk vernield kunnen worden
52
53
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Resp. GrA 817-2764 en 817-2545.1.
NvhN 20 juni 1953, blad 9. In de publicaties van de KNOB uit de jaren 1943-1958 heb ik niets gevonden
wat ons zou kunnen helpen.
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en een eventuele vijand zou hem ook kunnen gebruiken om de rivier over te steken. Alle
reden dus om voor permanente bewaking te zorgen. In dit geval zouden de wallen van de
twee vierkante redoutes het bewakingsdetachement niet alleen hebben moeten
beschermen tegen de vijand, maar ook tegen het water dat hier zou moeten worden
opgestuwd. Een kortstondig bestaan hebbende voorde in deze buurt zou de achtergrond
kunnen zijn van de vooralsnog niet door betrouwbare bronnen bevestigde vermelding van
een ‘peerdenvoorde’ bij de A-weg te Glimmen.54
Tot mijn spijt moet ik het raadsel van de Nije waarken onopgelost laten. Het ontbreekt mij
aan tijd (en moed) om verder te graven in hier of elders bewaard gebleven archieven. Het
blijft overigens vreemd dat de aard van de Nije waarken vrijwel volledig uit het collectieve
bewustzijn is verdwenen.

54

Het is mij niet duidelijk geworden waar het verhaal over de ‘peerdenvoorde’ vandaan komt. Volgens de
Nota Archeologiebeleid Gemeente Haren (Libau, afdeling archeologie, februari 2012, 27) lag in de
middeleeuwen een “peerdenvoorde” in de Drentsche Aa, en wel in het verlengde van de oude Aa-weg.
Welke plek precies is bedoeld wordt uit dit stuk niet duidelijk. Volgens het door het bureau BügelHajema
opgestelde, maar door de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 ingehaalde ‘Bestemmingsplan
Buitengebied Haren’ was deze doorwaadbare plaats het door bisschop Frederik van Blankenheim
aangelegde ’Blankevoort’. Ook in dit stuk wordt de exacte plaats niet aangegeven. Mevrouw P.A.C. PrinsPoorter noemt in haar boek ‘Onder het wakend oog van de Stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen
aan de Drentsche Aa (Glimmen 2005) wel een voorde in de Drentsche Aa ‘achter de A-weg in Glimmen’,
maar noemt die niet ‘peerdenvoorde’. Ook zij denkt dat hier de Blankenvoorde heeft gelegen.
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4 Van Glimmen naar Groningen
Ik was aanvankelijk van plan om alleen iets over de Pishorn en Westerdijk te zeggen. Maar
door mijn onderzoek naar de Nije Waarken en de omgeving van het Huis te Glimmen zag ik
dat ook de loop van de Drentse Aa bij het Huis te Glimmen vragen oproept. Het heeft er veel
van weg dat hier een stukje Drenthe is afgesneden en bij het Gorecht getrokken. Het
bedoelde stukje heet Glimmermade.
Verder lijkt het erop dat de kanalisatie van de Drentsche Aa, net zoals die van de Hunze die
ik vorig jaar heb besproken, zich in ten minste vier fasen heeft voltrokken. Ik onderscheid:
1
2
3
4

de afsnijding van een grote bocht bij het Huis te Glimmen (c. 1225?)
het graven van het Hoornsediep van Hemrik tot Hemmen en wellicht ook de kanalisatie
van het stuk Hemmen-Groningen (c. 1400?)
het graven van het Noord-Willemskanaal (1850-1860)
de verbreding van het Noord-Willemskanaal (1960-1970).

De materie is ingewikkeld, de aard van sommige landschapselementen is in de loop van de
tijd veranderd en ook de namen waarmee ze worden aangeduid zijn niet altijd hetzelfde
gebleven. Daarom laat ik eerst een op een oude topografische kaart gebaseerd plaatje zien
waarin de te bespreken onderdelen in beeld zijn gebracht.
Het tracé van Glimmen naar Groningen is ook te lang om in één keer te overzien. We
beginnen daarom met het zuidelijke stuk, dat loopt vanaf de Punterbrug tot aan de huidige
Meerweg, waar Eelderdijk en Hoornsedijk bij elkaar komen.
Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: overzicht
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Eelderdijk, ook wel
Hoornsedijk genoemd
Hoornsedijk
Oude Aa
Hoornsediep, later
opgenomen in het
Noord- Willemskanaal
Rijksstraatweg
(Hereweg)
Oude Aa
(afsnijdingskanaal;
later grens tussen
Groningen en Drenthe)
Glimmermade
Hemrik
Drentsche Aa
Rijksstraatweg
Hoge Hereweg

De spoorlijn Groningen-Assen is aangegeven met een zwarte lijn. Donkerblauwe lijnen geven natuurlijke
waterlopen aan, met lichtblauwe lijnen zijn gegraven kanalen gemarkeerd.
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Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: hoogtekaart

We kijken eerst naar het reliëf. De hoogteverschillen zijn immers bepalend geweest voor de
bodemvorming en het bodemgebruik. Ingetekend zijn de Rijksstraatweg, Hoge Hereweg,
Drentsche Aa, Punterbrug en het Huis te Glimmen. De tracés van de spoorlijn GroningenAssen, de A28 en het Noord-Willemskanaal zijn op de AHN-hoogtekaart duidelijk
herkenbaar.
Ten noorden van de Punterbrug verbreedt zich het dal tussen de rug van Oosterbroek en
Paterswolde in het westen en die van Glimmen en Haren (de Hondsrug) in het oosten. Nog
verder naar het noordwesten bevindt zich een groot moerasgebied dat zich naar het westen
uitstrekt tot Midwolde. Een deel daarvan staat nu bekend als ‘de Onlanden’.

Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: bodemkaart
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De hogere gronden zijn altijd voor bewoning geschikt geweest. Daar lagen zandige bodems.
De lager gelegen gebieden stonden gedurende grote delen van het jaar onder water. Daar
vormde zich veen. Zolang dit land niet werd ingepolderd, was het onbruikbaar ‘onland’.
Zandige gronden zijn op de bodemkaart aangegeven met gele en rode tinten, venige of
moerige bodems hebben een paarse kleur, zijn lila of donkerblauw. Nog beter dan op de
hoogtekaart is op de bodemkaart te zien hoe de moerassige laagte zich in noordelijke
richting verbreedt.
Het Friescheveen en het Paterswoldsemeer zijn niet oud. Ze zijn het resultaat van 18e-19e
eeuwse turfwinning.
De donkergroene vlek bij de huidige Meerweg (linksboven) geeft een zware kleibodem aan.
Tot hier is de zee via de bedding van de Drentsche Aa het land binnengedrongen en heeft
slib afgezet.

Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: kadaster en
Drentsche Aa

De kadastrale minuut van 1832 laat zien hoe het land in het afgebeelde gebied werd
gebruikt. Hooiland is aangegeven met het lichtste groen, weiland is ‘halfgroen’ en bos is het
donkerst. Wit is akkerland. De ongebruikte heide is lila. De natte, venige laagte wordt alleen
als hooiland gebruikt. Daarin kronkelt de Drentsche Aa, waarvan de bedding – op een klein
stukje na – nog in het landschap te volgen is.
Op de zuidelijke helft van het plaatje zien we de nog altijd functionerende oorspronkelijke
bedding van de Drentsche Aa; in het noordelijke deel domineert het rechte Hoornsediep; ten
westen daarvan loopt de oude bedding van de Aa.
Het oude cultuurland vertoont een blokvormige verkaveling; in ontginningsgebieden
overheersen stroken. In de laagte gaat het om vrij grote blokken, waarin parallelle sloten zijn
gegraven. Het betreft hier vooral hooiland. Ook op de hogere gronden zien we dit patroon,
maar de ontginningsblokken zijn daar kleiner. Hier gaat het om stukken heide die tot
akkerland zijn gemaakt.
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Er is geen landweg tussen Paterswolde en Haren. De Meerweg (met brug over het NoordWillemskanaal) verschijnt in 1913 voor het eerst op de topografische kaart. De Punterbrug
is, vanuit de stad Groningen gezien, de eerste oeververbinding tussen Drenthe en
Groningerland.

Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: afsnijding
Drentsche Aa (c. 1225?)

Ingetekend is het min of meer rechte kanaaltje waarmee de kronkelende loop van de
Drentsche Aa is afgesneden. Deze waterloop staat op de topografische kaart aangegeven als
‘Oude Aa’ en vormt de grens tussen Drenthe en het Gorecht. Ik vermoed dat de naam van
dit kanaaltje eigenlijk niet juist is. De oude Drentsche Aa liep langs het Huis te Glimmen.
Er zijn geen bronnen die duidelijk maken wanneer deze afsnijding tot stand is gekomen en
wat het doel ervan is geweest. Het graven ervan kan echter samenhangen met de ‘Drentse
oorlog’ die in het tweede kwart van de 13e eeuw heeft gewoed. Ik vertelde al dat de prefect
van Groningen en zijn getrouwen toen tegenover rebellen stonden die ‘de Gelkingen’
genoemd werden. De prefect werd gesteund door de bisschop van Utrecht, zijn
tegenstanders kregen hulp van de heren van Coevorden en de Drenten. In de Narracio lezen
we dat prefect Egbert in 1227 te Glimmen een kasteel bouwde en dat de Drenten dit
verwoestten. Het graven van de afsnijding zou bij deze episode kunnen passen. Door de
Drentsche Aa af te leiden via een kanaaltje moet het voor de bezetting van het Huis te
Glimmen gemakkelijker zijn geweest om vanuit het westen komende aanvallers op afstand
te houden. Dat daarbij een stukje Drents onland werd ingepikt zou dan niet meer dan een
bijkomend gevolg zijn geweest.
Tussen de noordwesthoek van de Nije Waarken55 en een punt vlak ten westen van het
Noord-Willemskanaal56 loopt het afsnijdingskanaaltje (Oude Aa) over gebied dat in fysischgeografische zin onder Drenthe valt. Het door de rivierbedding en Oude Aa omsloten gebied
heet Glimmermade. De as van de Glimmermade, waarop de kavelsloten knikken, wordt
55
56
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GPS 53.135514, 6.614392.
GPS 53.144742, 6.599882.
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gevormd door een kronkelende dijk waarover nu het fietspad loopt dat vanaf de
Oosterbroekweg naar de Witte Molen en verder langs het kanaal noordwaarts loopt. Dit stuk
van de Glimmermade ligt tussen het Noord-Willemskanaal in het westen en de A28 in het
oosten. Ten zuiden van de Witte Molen doorsnijdt het Noord-Willemskanaal de oude dijk,
maar aan de westkant van het kanaal bestaat ook nog een stukje van de dijk. De weg die
erop ligt heet Hooidijk. Mij dunkt echter dat dit stuk niet meer meetelt: we bevinden ons
hier al op de rechteroever van de oude Drentsche Aa, die hier een eind naar het westen
loopt.
De dijk waarop het genoemde fietspad ligt lijkt me overigens niet zozeer een waterkering als
een weg die toegang gaf tot de hooilanden van de Glimmermade. Iets dergelijks zien we ook
aan de oostkant van de Hondsrug. Ook daar takt een dijk, tevens toegangsweg, ten westen
van de Hunze (die ter plaatse ‘Drentsche Diep’ heet) vanaf de Osdijk naar het noorden af. Hij
vormt de as van de Noordlaarder Oeverpolder (Oostpolder) en komt tegenover de
uitmonding van het Foxholstermeer uit.57

Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: Hoornsediep
De oude loop van de Drentsche
Aa en het 13e-eeuwse
afsnijdingskanaaltje vormen de
grens tussen Drenthe
(aangegeven met een gele
kleur) en het Gorecht (groen).

Volgens de Narracio is Egberts kasteel te Glimmen in 1227 door de Drenten verwoest. Dat
wil niet zeggen dat de plek daarna niet meer bewoond is geweest. Integendeel, ik denk dat
er al snel weer een huis is gebouwd. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de afsnijding van
de Drentsche Aa een aanzienlijke tijd heeft gefunctioneerd in die zin, dat een deel van het
rivierwater via de kortere route naar het noordwesten heeft gestroomd. De oude bedding
bleef echter bestaan.
Vanaf de plek waar deze oude bedding scherp naar het westen zwenkte is – we weten niet
wanneer – het Hoornsediep gegraven. In de archieven en andere geschreven bronnen is
daarover niets te vinden. De ingreep lijkt echter sterk op de kanalisatie van de Hunze. Het

57

Landschap lezen 7, hoofdstuk 4, ‘Bochten afgesneden’.
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Drentsche Diep en Schuitendiep lijken mij omstreeks 1400 te zijn gegraven.58 Wellicht is de
Drentsche Aa in diezelfde tijd gekanaliseerd met het doel het Drentse water sneller af te
voeren en op die manier de bruikbaarheid van de lage hooilanden te verbeteren. Het kan
ook zijn dat men vooral de vaarroute heeft willen verbeteren. Turf zal alleen via het meest
noordelijke deel van de Drentsche Aa – vanaf Hemmen – zijn aangevoerd; het
stroomopwaarts gelegen deel van de rivier zal echter al vroeg zijn gebruikt om rogge en
andere landbouwproducten naar Groningen te transporteren.
Het lijkt erop dat de Drentsche Aa ten noorden van het Huis te Glimmen in een moeras
uitkwam. In droge tijden stond er waarschijnlijk zo weinig water in de bedding dat er geen
scheepvaart mogelijk was. Mogelijk heeft men dit probleem willen oplossen door een geul te
graven door het moeras. Ten noorden van de huidige Meerweg lijken er geen bochten te zijn
afgesneden.

Tussen Punterbrug en
Hoornsedijk: de huidige
situatie

De tracés van het Noord-Willemskanaal en de A28 bemoeilijken het herkennen van de
sporen van de oude structuur. Deze grootschalige stukken infrastructuur doorsnijden de
oude bedding van de Drentsche Aa, het afsnijdingskanaaltje (‘Oude Aa’) en gaan door de
polder ‘Glimmermaden’.
Voor de oude bedding van de Drentsche Aa is ten noorden van de Glimmermade een nieuwe
uitmonding in het Noord-Willemskanaal gemaakt. Als ik het goed zie is daarvoor gebruik
gemaakt van een stukje van de oude bedding van de Drentsche Aa, dat als gevolg van het
graven van het Hoornsediep zijn functie had verloren. De monding bevindt zich tussen de
Witte Molen en het daarnaar genoemde tankstation.

58
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Zie Groningen en het Drentse water 7, ‘De Hunze omgeleid (c. 1400)’ (2015) en Landschap lezen 6, ‘Op
zoek naar het verdwenen Drenterwolde’ (2017).
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Eerder noemde ik al R.H.J. Klok en zijn Archeologisch reisboek voor Nederland uit 1977. We
zagen toen dat deze auteur in de sporen van AMK 2024 de overblijfsels zag van een
voorwerk of uithof van het voormalige klooster te Assen. Dit voorwerk heette volgens hem
‘Den Hoorn’ en lag op het punt van waaruit het naar deze boerderij genoemde Hoornsediep
werd gegraven naar de stad Groningen. Ik heb al gezegd dat de sporen in het terrein van de
Nije Waarken waarschijnlijk niet zo oud zijn en dat de associatie met een klooster op een
misverstand berust.

R.H.J. Klok, Archeologisch reisboek voor Nederland
(Haarlem 1977)

Ook Kloks beweringen over de herkomst van de naam van het Hoornsediep en het punt
vanaf waar het zou zijn gegraven, kloppen niet. De naam van het Hoornsediep is ontleend
aan de ‘Pishorn’, die ook de naamgever is van het klooster ‘Maria ten Hoorn’ (en de huidige
Groninger stadswijk Corpus den Hoorn). Zoals we op de hiervoor getoonde kaartjes al
hebben gezien, begint het Hoornsediep ten noorden van het Huis te Glimmen, en wel op de
plek waar de Drentsche Aa de A28 kruist. 59 Wel is het juist dat vanaf de noordwesthoek van
AMK 2024 graafwerk is verricht. We hebben dat al gezien, maar ik kom daarop nog even
terug.
Klok haalt twee dingen door elkaar:
1 de verlegging van de grens tussen Drenthe en het Gorecht in westelijke richting waardoor
de Glimmermade, fysisch-geografisch onderdeel van Drenthe, bij het Gorecht is
getrokken;
2 de kanalisatie van de Drentsche Aa, resp. de aanleg van het Hoornsediep.
De verwarring wordt in de hand gewerkt doordat de sloot die een deel van de verlegde
grens vormt, ‘Oude Aa’ genoemd wordt.60 Het gedeelte van de ‘Oude Aa’ genoemde
59
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GPS 53.146456, 6.606425 (tussen de Witte Molen en het daarnaar genoemde tankstation).
Zie de kaarten van Beckeringh en Van Rees (1818). Op latere topkaarten staat het modernere ‘Oude A’.
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watergang dat tussen de Meerweg en GPS 53.144742, 6.599882 ligt, is inderdaad de oude
Drentsche Aa, maar het stuk vanaf het genoemde GPS-punt naar de noordwesthoek van de
Nije Waarken is een gegraven sloot en zeker geen onderdeel van de Drentsche Aa.
Wanneer sprake is van de kanalisatie van natuurlijke waterlopen, komt steeds de vraag op
hoe de richting van de kunstmatige watergang kan zijn bepaald. In het geval van het
Hoornsediep is niet op het eerste gezicht duidelijk waar de oriëntatie van het kanaal
vandaan komt. Op de kaart zien we wel dat het ongeveer haaks staat op de hoofdkavellijnen
in de Glimmerpolder, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat dit gegeven een rol heeft
gespeeld bij de vaststelling van het tracé van het Hoornsediep.
Als we wat beter kijken zien we dat het kanaal vanaf het beginpunt bij Hemrik
(Harendermolen) naar het punt loopt waar de Eelderdijk61 een haakse bocht maakt en
aansluit op de vanuit het noorden komende Hoornsedijk. Ik kan mij voorstellen dat men zich
bij het graven van het Hoornsediep op dat punt heeft gericht.

Het tracé van het Hoornsediep tussen
Hemrik en Hemmen
Met witte stippels is de oriëntatielijn
aangegeven die men kan trekken tussen het
zuidelijke beginpunt van het Hoornsediep ten
westen van Harendermolen (1) en de plaats
waar de Eelderdijk en de Hoornsedijk bij
elkaar komen (2).

Op de plek waar blijkens oudere kaarten vroeger vanuit het westen een van oorsprong
natuurlijke watering kwam, maakt het Hoornsediep een knikje van 12o, waardoor het tracé
een iets noordelijker richting neemt. Vanaf het knikje loopt het diep naar de plek van de
Overvaart, waarover ik nog kom te spreken. Mogelijk is daar in het verre verleden een
voorde geweest.
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In 1339 wordt de Eelderdijk voor het eerst genoemd (Eletherdike). Zie OGD 357 (5 juni 1339; GrA 2100-69;
RF 1339.2).
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De ‘Oude Aa’ op een kaart van W. van Rees uit 1818
Afgebeeld is een deel van de in 1818 door W. van Rees gemaakte ‘Kaart van den uitloop der Drentsche Aa
bekend onder den naam van het Hoornsche Diep met de wederzijdsche oevers en de grens tusschen de
provincies Groningen en Drenth’.62
Het noorden is links; rechts zien we de Punterbrug, midden boven ligt Harendermolen; het Huis te Glimmen is
aangegeven met een rood blokje.
1
2
3
4

Hoornsediep
Oude Aa
Nije Waarken
Drentsche Aa

Opmerkelijk is dat de Oude Aa (‘limietscheiding’ tussen Drenthe en Groningen) op de
bovenstaande kaart niet in verbinding staat met de Drentsche Aa. Dit geeft aanleiding tot
speculaties over de loop van de ontwikkeling.
Ik veronderstel dat de Oude Aa omstreeks 1225 is gegraven om een bocht van de Drentsche
Aa af te snijden en dat defensieve overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. Een groot
deel van het Drentse water zal via het nieuw gegraven kanaaltje hebben gestroomd.
Daaraan kwam een einde toen omstreeks 1400 het Hoornsediep werd gegraven vanaf het
Hemrik (’t Hemmerick op de kaart). Vanaf dat moment werd de oude bedding van de
Drentsche Aa langs het Huis te Glimmen weer het belangrijkste voor de waterafvoer.
Misschien is toen zelfs de verbinding tussen de rivier en de Oude Aa doelbewust afgesloten.

62

GrA 817-2764.
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Hoornsediep en Noord-Willemskanaal
c. 1925
(GrA 2705-12.48)
De beschrijving van deze foto luidt:
‘Langs het Noord-Willemskanaal van
Assen tot Groningen, 1924-1928;
Hooge Til over het Horensche diep
Drentsche A.’

De foto is gemaakt op de plaats waar nu het tankstation ‘De Witte Molen’ is. Hier lag een brug over de
Drentsche Aa, of liever: over het meest zuidelijke stuk van het Hoornsediep. Vanuit Harendermolen kwam het
Madepad bij het Hoornsediep, later Noord-Willemskanaal uit. Vóór het graven van het kanaal verbond de brug
dit Madepad met de Boerlandsdijk aan de Eelder kant.
We kijken naar het zuiden. Links zien we het stukje Hoornsediep dat vermoedelijk omstreeks 1400 vanaf
Hemrik noordwaarts is gegraven. Rechts loopt het Noord-Willemskanaal dat dwars door de Glimmermade en
de oude loop van de Drentsche Aa is gegraven.

Het Noord-Willemskanaal en de
Witte Molen nu
Het punt vanaf waar de foto’s zijn
gemaakt is op de onderstaande kaartjes
aangegeven met een rode stip.

Hoornsediep en Noord-Willemskanaal op de oude (links) en moderne topografische kaart
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Op de oude topografische kaart zien we ten noorden van de stip het Madepad vanuit Harendermolen bij het
kanaal uitkomen. Tussen het ‘Hoornschediep’ en het kanaal loopt een sloot die we waarschijnlijk als een
overblijfsel van de oorspronkelijke bedding van de Drentsche Aa mogen zien.

Kruising Drentsche Aa-A28 en NoordWillemskanaal
Midden boven bevindt zich het tankstation
‘De Witte Molen’. De molen zelf staat
ongeveer in het midden van het plaatje.
Het rode pijltje wijst naar het noordelijke
uiteinde van het kanaaltje waarmee
vermoedelijk in de 13e eeuw de bocht bij het
Huis te Glimmen is afgesneden en een stukje
Drenthe bij het Gorecht is getrokken.

De Drentsche Aa (Hoornsediep) komt van rechts en gaat onder de A28 door. De waterloop staat ten westen
van de snelweg in verbinding met het Noord-Willemskanaal, zij het dat in het verbindingskanaaltje een
beweegbare stuw is geplaatst. Die moet voorkomen dat vervuild kanaalwater in de Drentsche Aa zou kunnen
lopen.
Ten oosten van die stuw is vanuit het verbindingskanaaltje een watergang gegraven die de vorm heeft van een
hockeystick of paardensprong. Door dit kanaaltje wordt water van de Drentsche Aa door middel van een sifon
of onderleiding onder het Noord-Willemskanaal doorgeleid. Om te voorkomen dat het peil in het
bovenstroomse deel van de Drentsche Aa te laag zou worden, is bij het begin van de watergang een
beweegbare stuw geplaatst. Het peilverschil boven en beneden de stuw is aanzienlijk, minstens een halve
meter.
Door deze ingreep komt er weer schoon Drents water in de voordien afgesloten bedding van de Oude Aa
tussen de Polder Lappenvoort en de Glimmerpolder. Zoals bekend wil men nu bij Café Friescheveen een
verbinding maken tussen de Oude Aa en het Paterswoldsemeer.

Waar de Drentsche Aa onder de A28
doorgaat [oost]
Aan de overkant van de snelweg liggen
tankstation en parkeerplaats ‘De Witte
Molen’.
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Waar de Drentsche Aa onder de A28
doorgaat [west]
Even verder naar het zuidwesten is een
sifon of onderleiding gemaakt
waarlangs het (schone) water van de
Drentsche Aa onder het NoordWillemskanaal doorstroomt en de oude
bedding – die halverwege de 19e eeuw
door het graven van het kanaal was
afgesneden – van vers (en schoon)
water voorziet.

Onderleiding onder het NoordWillemskanaal, gezien vanaf de
westzijde
Aan de westkant van het kanaal is de
sifon afgesloten met een klep.

Voetbrug over de Oude Aa
Een halve kilometer ten noorden van
het huis Vosbergen maakt de Oude Aa
(Drentsche Aa) een haakse bocht in
noordelijke richting. Even ten noorden
van de bocht ligt dit voetbruggetje dat
toegang geeft tot de Boerlandsdijk in
de Glimmerpolder.
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Drentsche Aa ten zuiden van de
Meerweg

Van de Meerweg tot Groningen
1
2
3
4
5
6
7

Hoornsedijk
Hoornsediep (later NoordWillemskanaal)
Het Maar of Zijlmaar
Helpermaar
Hemmerdijk
Eelderdijk
Oude Aa (Drentsche Aa)

Groene lijnen zijn dijken. Met
lichtblauwe lijntjes zijn gegraven
watergangen aangegeven;
donkerblauwe lijnen zijn natuurlijke
waterlopen. Het is overigens de vraag
of het Helpermaar als een natuurlijke
watergang moet worden gezien.
De Meerweg loopt ten noorden van de
Eelderdijk.

De Meerweg loopt langs een ‘zuidwending’ (dwars op de rivier staande dijk) die in oude
stukken ‘Eelderdijk’ wordt genoemd, maar ook wel als onderdeel van de Hoornsedijk werd
beschouwd. De ‘eigenlijke’ Hoornsedijk liep vanaf de plaats van het huidige café
Friescheveen naar de stad Groningen. Deze dijk was op zijn beurt ook weer onderdeel van
een veel langere kering, die tot ver voorbij de stad doorliep, Deze lange dijk werd, net zoals
het door hem beschermde land, ‘Westerdijk’ genoemd.
53

Langs de Drentsche Aa

Wanneer deze dijk is gelegd weten we niet. Een tekst uit het jaar 1422 betreft een dijk die
begon bij ‘een grote steen te Paterswolde’ – nu ligt daar een rotonde – en eindigde bij het
Hooihuis dat tussen Groningen en Dorkwerd lag. Het Hooihuis bestaat nog steeds en ligt ten
zuiden van de Friesestraatweg. Het als ‘Westerdijk’ aangeduide gebied viel onder
verschillende jurisdicties. Het zuidelijke deel hoorde bij het Gericht van Selwerd of Gorecht,
het middendeel maakte deel uit van de Stadstafel en het noordelijke viel onder de grietenij
van Hoogkerk en die van Leegkerk en Dorkwerd. Uiteraard liep de dijk langs de ten noorden
van de stad Groningen gelegen benedenloop van de Drentsche Aa – die wordt daar
Westerdiep, Groningerdiep of Reitdiep genoemd – ook ten noorden van het Hooihuis door.
Over die kering zijn mij geen oude documenten bekend (maar ik heb er ook niet naar
gezocht).

Hoornsedijk, Hoornsediep en
de Overvaart op een
schetskaart van Theodorus
Beckeringh
(GrA 2849-84; uitsnede)

Alvorens verder te gaan met de Hoornsedijk, wil ik even aandacht schenken aan de situatie
bij de huidige Meerweg. Ik doe dat aan de hand van een schetstekening van Theodorus
Beckeringh. Daarop is de Hoornsedijk met een dubbele lijn aangegeven. Langs het zuidelijke
west-oost lopende stuk van de dijk ligt nu de Meerweg. Ten noorden daarvan zien we
streepjes die de wijken (zijkanaaltjes) in ‘Warmolts Baggerveen’ aanduiden. Vanuit het
zuiden komt het Hoornsediep; dit kanaal is met een enkele lijn aangegeven. In Beckeringhs
tijd lagen er tussen Glimmen en de Eelderdijk/Hoornsedijk nog geen dijken langs het
Hoornsediep. Ten westen van Hemmen kwam de ‘Hemmerdijk’ met daarop een landweg bij
het Hoornsediep uit.63 Hier bevond zich een overzetmogelijkheid. Het aan de westzijde van
het diep staande huis heette daarom ‘Overvaart’. Het is eind jaren 60 van de 20 e eeuw
afgebroken om plaats te maken voor de verbreding van het Noord-Willemskanaal.
De huidige, aan de noordzijde van de Eelderdijk lopende Meerweg maakt bij de
Meerwegbrug een slinger en loopt dan rechtdoor naar Haren (Emmalaan). Op het kaartje
van Beckeringh ontbreekt een dergelijke landweg. Hij heeft echter wel – ongeveer op de
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De Hemmerdijk was de grens tussen de marken van Haren en Glimmen en wordt als zodanig in 1491
genoemd (GrA 2041-1475).
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plaats van de huidige Meerwegbrug – een klap over het Hoornsediep getekend. Deze was
bereikbaar via een weg die tegenover de ‘Overvaart’ van de Hemmerdijk aftakte. De op
Beckeringhs kaart met een streepje aangegeven weg over de Hemmerdijk liep door naar de
Rijksstraatweg en kwam mogelijk even ten noorden van de Vondellaan daarop uit.
De Meerweg (met brug over het Noord-Willemskanaal) verschijnt in 1913 voor het eerst op
de topografische kaart.
Het huis ‘Overvaart’ aan de
Hoornsedijk en het NoordWillemskanaal
(GrA 2138-790)
Het huis ‘Overvaart’ op een vanaf de
oostelijke oever van het NoordWillemskanaal genomen foto.64
Toen het kanaal in de jaren 60 werd
verbreed van 23 naar 32 meter, is de
weg over de Hoornsedijk een eindje
in westelijke richting verlegd. In
verband daarmee is het huis
gesloopt.

Al vóór de aanleg van het Noord-Willemskanaal (c. 1860) bevond zich hier een overvaart
over het Hoornsediep. Aanvankelijk was hier een veerpont, later werd een voetbrug
gebouwd. Op de foto zien we die brug in afgedraaide toestand.

Plan voor de aanleg van het Noord-Willemskanaal (1858)
(GrA 817-2891.2; uitsnede)

64

Het huis stond op het punt GPS 53.169904, 6.588527.
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Gedeelte van een tekening van het Noord-Willemskanaal en Hoornsediep tussen De Punt en de stad
Groningen. De kaart is in 1858 gemaakt door J. Witsen Elias ten behoeve van de besluitvorming over de aanleg
van het kanaal door de provinciale besturen van Groningen en Drenthe en het ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Het ontworpen (en gerealiseerde tracé) volgt in grote lijn de loop van de oude Drentsche Aa; alleen kleinere
meanders zijn afgesneden. Door deze kanalisatie ontstond de situatie die ook nu nog herkenbaar is tussen de
huidige Meerweg en de Van Ketwich Verschuurbrug.
Het onderstaande plaatje is het rechterdeel van de op de vorige pagina afgebeelde kaart.

Plan voor de aanleg van het Noord-Willemskanaal (1858)
(GrA 817-2891.2; uitsnede)
Links van het midden is de afsnijding getekend van een grote bocht: de ‘Pishorn’. Deze oude kronkel is nu
herkenbaar in het kromme tracé van de Henri Dunantlaan.

Hoe oud de Hoornsedijk precies is weten we niet. De dijk zelf, niet de naam ‘Hoornsedijk’,
komt voor het eerst in 1415 in een schriftelijke bron voor. In de kroniek van Johan van
Lemego lezen we op dat jaar:
‘Item noch van dussen voerscreven lueden; doe sie Gronnigen wonnen, doe weren desse
voerscreven lueden voergaddert toe saemen toe Eelden in Drenthe, ende ginghen [van]
Potterswolde den dieck langes toe Gronnigen’.65
Over deze lieden [de Vetkopers] is nog het volgende te melden: alvorens Groningen in te
nemen hadden ze zich verzameld in het Drentse Eelde en zijn vanuit Paterswolde via de
dijk naar Groningen gegaan.’

Met deze ‘dieck’ kan geen andere dijk zijn bedoeld dan de Hoornsedijk.
65
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Sicke Benninge (ed. 2012) 43.
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De dijkrol van Lieuwerderwolde (1422)
(GrA 705-32)

Wie vanuit Drenthe naar Groningen wilde, stak bij De Punt de Drentsche Aa over en ging
over de Hereweg naar het noorden. Wanneer het lange tijd droog was geweest, kon wellicht
ook de ‘zomerweg’ over Peizermade worden gebruikt. De route over de Hoornsedijk lag
allerminst voor de hand. Daarvoor was de dijk veel te smal: aan de basis mat hij 2,40 meter
en aan de top niet meer dan 1,20 meter.66 De Vetkopers die in 1415 naar de stad trokken,
zullen voor deze route gekozen hebben op grond van de overweging dat de Schieringers die
toen in Groningen de baas waren, geen rekening zouden houden met een aanval van deze
kant.
Ik vermoed dat de dijk toen ook nog vrij nieuw was en dat hij gelegd is om wateroverlast in
Neerwolde te verhinderen. Door de ontwatering moet de bodem in dit gebied zozeer zijn
gedaald, dat het land bij herhaling werd overstroomd door het Drentse bovenwater dat door
de Drentsche Aa werd aangevoerd. Om dit te verhinderen heeft men waarschijnlijk
omstreeks het jaar 1400 vanuit Groningen een dijkje gelegd dat in het zuiden aansloot op de
vanuit Paterswolde oostwaarts lopende ‘zuidwending’ (de Eelderdijk langs de Meerweg).

66

GrA 705-32 reg.nr. 6 (Aduarderzijlvest; 21 februari 1422); J.A. Feith, Catalogus, 212 nr. 3: ‘Zijlbrief’, akte
van overeenkomst over het kiezen van dijkrechters en het beheer van de dijken’. Gedrukt: P. Gerbenzon
e.a., Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten (Zutphen 1980) 37-40. Feiths beschrijving is niet
juist. Dit stuk is geen ‘zijlbrief’, maar een zogenaamde ‘dijkrol’.
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Als dit scenario juist is, zou de op de voorgaande pagina afgebeelde, in 1422 getroffen
regeling voor het dijkonderhoud betrekking hebben op een nog niet lang tevoren
aangelegde kering. Zoals uit het opschrift van een van de afschriften blijkt, begon de dijk bij
het Hooihuis, liep over Donghorn tot aan Pishorn en ging dan verder de bocht om en
eindigde ‘bij de steen die in Paterswolde ligt’.
Zoals gezegd viel het door deze dijk beschermde gebied onder verschillende jurisdicties:
Lieuwerderwolde, de stad Groningen en het Gericht van Selwerd. Volgens de regeling van
1422 machtigde het Groninger stadsbestuur, in overleg met de buren van Lieuwerderwolde
en degenen die land gebruikten in het door de dijk beschermde gebied, de dijkrechters van
Lieuwerderwolde om zelf hun opvolgers te kiezen en stelde regels op voor de manier
waarop de dijkrechters hun werk zouden doen. Wanneer iemand weigerde de bevelen van
de dijkrechters op te volgen, zou de Raad van Groningen assistentie verlenen.
Uit het feit dat in deze tekst alleen sprake is van de buren van Lieuwerderwolde en dat de
Lieuwerderwolder dijkrechters bevoegd gemaakt werden voor de hele dijk tot aan
Paterswolde toe, valt op te maken dat er in het lage gebied ten westen van het Hoornsediep
geen mensen woonden aan wie het dijkbeheer kon worden toevertrouwd.67 Wel waren er
lieden die er land hadden liggen. Dat was al heel lang zo. In dit gebied zijn c. 200
‘veenterpen’ aangetroffen die uit de 11e en 12e eeuw dateren.68 Ook een vermelding in een
van de goederenlijsten van het klooster Werden aan de Ruhr wijst erop dat in deze
contreien al vroeg sprake was van landgebruik. Een lijst die gedateerd wordt op 1030-1050,
vermeldt het toponiem Hevunorowalda.69 Met dit toponiem, dat heel goed een onjuiste
lezing van Hemmerowalda kan zijn, moet het woldland van Hemmen, ‘Hemmerwolde’ dus,
bedoeld zijn.70 Het in de 11e en 12e eeuw vermelde landgebruik heeft waarschijnlijk de
bodemdaling in dit gebied veroorzaakt.
In deze dijkrol worden ook de maten van de dijk genoemd. I+k maakte al melding van de
onwaarschijnlijk kleine afmetingen van de dijk van het Hooihuis tot aan de Pishorn: 2,4
meter aan de basis en 1,2 meter aan de kruin. Over de hoogte wordt niets meegedeeld. Uit
een ongeveer gelijktijdige, want uit 1435 daterende akte weten we dat een dijk in de
Paddepoel niet meer dan 0,6 meter hoog was!71
Gedurende de 20 jaren die volgden op het treffen van de besproken regeling, lijkt de situatie
ten zuidwesten van de stad ingrijpend te zijn veranderd. Dat blijkt uit de nieuwe regeling
voor het onderhoud van de dijk tussen Paterswolde en het Hooihuis, die in 1441 is
67

68

69
70

71
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Hierin kunnen we aanleiding zien voor de veronderstelling dat het conventshuis van Assen op de Hoorn
niet meer werd bewoond (vanwege de wateroverlast verlaten?) en dat het latere klooster Maria ten
Hoorn nog niet bestond.
W.A. Casparie, ‘Laat-middeleeuwse veenterpen in Neerwolde’ in: Terpen en wierden in het FriesGroningse kustgebied (Groningen 1988). Over het doel en de aard van deze verhogingen zijn verschillende
theorieën geopperd. Inmiddels is bekend dat het gewone huisplaatsen betreft die mogelijk door klink van
het omringende veen wat hoger zijn komen te liggen. Zie Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen
in het getijdenbekken van de Hunze. Een interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de
paleogeografie, ontginning en waterhuishouding (ca 800 - ca 1500) (diss. Groningen 2016) 122.
OGD 10 (c. 1000).
Groningen, een stad apart, 219. Zie ook Kees Kuiken, ‘Van “niemandsland” tot Meerschap. Duizend jaar
waterstaat in Haren bewesten de Hondsrug’, in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 19 (2010) 2, 4556.
GrA 172-24 reg.nr. 159 (1435).
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getroffen.72 Burgemeesters en raad van Groningen beoorkondden toen een overeenkomst
tussen de buren van Lieuwerderwolde, Gelkingeland en de Middel- en Zuiderbuurschap van
Neerwolde. Het stuk regelt de verantwoordelijkheid voor het dijkonderhoud in het
betreffende gebied en weerspiegelt de complexe situatie die hier, ten westen van de
Drentsche Aa en het Reitdiep, bestond. Deze had vooral te maken met het feit dat de
genoemde gebieden onder verschillende rechtskringen ressorteerden.
De betrokken partijen spraken met elkaar af dat ze jaarlijks op de feestdag van Sint Petrus’
Stoel (22 februari) bij elkaar zouden komen. Ze moesten zich op die dag ’s middags op het
Akerkhof bij het luiden van de grote klok verzamelen. Wie niet kwam opdagen verbeurde
een kan wijn.

Een nieuwe regeling voor de dijk van ‘Potterwolde voert neder tot
Hayhuserlant’ (1441)
De strook perkament waarop deze tekst is gesteld is ruim 47 cm lang.

72

GrA 2100-171 (1441) ‘Akte van overeenkomst tussen de buren van Lieuwerderwolde, Gelkingeland, de
Middel- en de Zuiderbuurschap inzake de verkiezing van dijkrechters en de aanleg en het onderhoud van
de dijk van Paterswolde tot Hooihuisterland, 22 februari 1441. 1 stuk (afschrift op een strook perkament).’
Gedrukt bij Driessen, Monumenta IV, 808-809 en Gedrukt: J.M. Nap, ‘Ommelander zijl- en dijkrechten uit
de 15e en 16e eeuw’, Verslagen en mededeelingen [van de] Vereeniging tot uitgave der bronnen van het
oude vaderlandsche recht, vierde deel, no. II (1899) 148-150.
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De jaarlijkse bijeenkomst diende voor het bespreken van gemeenschappelijke zaken en het
kiezen van nieuwe dijkrechters. Anders dan in 1422, toen de dijkrechters van
Lieuwerderwolde voor de hele dijk competent waren en de zittende functionarissen hun
eigen opvolgers moesten aanwijzen, zouden vanaf 1441 de buren van Lieuwerderwolde uit
hun eigen midden één dijkrechter kiezen en een tweede uit de ingelanden van het onder de
stad Groningen ressorterende Gelkingeland; twee andere dijkrechters moesten uit het
overige, tot de marke Helpman behorende deel van Neerwolde komen, één uit de
Middelbuurschap en één uit de Zuiderbuurschap, te kiezen door de ingelanden van
Lieuwerderwolde en Gelkingeland gezamenlijk. In totaal zouden er dus vier dijkrechters zijn.
Uit deze regeling blijkt dat er nu wel mensen in het onland wonen. Er zijn dan buren in de
Middel- en Zuiderbuurschap van Neerwolde. Opmerkelijk is wel dat de ingelanden van de
Middelbuurschap en Zuiderbuurschap niet hun eigen dijkrechters mochten kiezen, maar dat
dezen door de benedenstrooms gelegen ingelanden werden aangewezen.

Westerdijk en zijn onderdelen
Enigszins gewijzigde afbeelding uit Groningen, een
stad apart (2007) 234.
Tekening Henk Kampen
Het als ‘Westerdijk’ aangeduide gebied is
waarschijnlijk in het begin van de 15e eeuw verder in
zuidelijke richting tot ontwikkeling gebracht.
Het maaiveld lag er lager dan het waterpeil van de
Drentsche Aa/Hoornsediep. Afwatering via die
watergang was dus uitgesloten. Voor de lozing van
het overtollige water was Westerdijk aangewezen op
de Wegsloot, Woldsloot, Eelder- en Peizerdiep. De
waterlozing via die route is na c. 1400 verbeterd door
de aanleg van het Aduarderdiep en het leggen van de
Aduarderzijl ten noorden van Feerwerd. Over een
formele toetreding van Westerdijk tot het
Aduarderzijlvest is niets bekend, maar in 1422 moet
het gebied de facto allang deel hebben uitgemaakt
van het zijlvest.

Over de bewoners van de twee genoemde buurschappen is niets bekend. Ik vermoed dat het
later in de Middelbuurschap gelegen klooster Maria ten Hoorn in 1422 nog niet bestond. De
precieze datum van de stichting van dat klooster is niet bekend. De gronden waarop het
klooster werd gesticht, worden in de veertiende eeuw wel genoemd, maar dan als eigendom
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van het klooster te Assen. Dat klooster moet hier een uithof of voorwerk hebben gehad,
want er is sprake van een grangarius qui pro tempore fuit in Horna’ (‘de dan functionerende
hofmeester op de Hoorn’).73 Ook in 1384 lijkt het ‘monnikenhuis van Assen’ bij den Hoorn
nog te bestaan.74 De veronderstelling ligt voor de hand dat het voorwerk daarna verlaten is,
waarschijnlijk als gevolg van wateroverlast. Daardoor konden de landerijen hooguit als
hooiland worden gebruikt. Wellicht was dat ook nog het geval toen ze in 1412 werden
verpacht aan een priester uit de stad. De volgende vermelding dateert uit 1456, waarbij er
voor het eerst sprake is van een klooster Up den Hoorn. Het lijkt er dus op dat het klooster
tussen 1412 en 1456 is gesticht.
We zagen al dat tot Westerdijk ook een gebied behoorde dat Neerwolde werd genoemd. Het
lijkt te bestaat uit drie of vier buurschappen, de zuider-, middel- en *noorderbuurschap en –
misschien – ook Hemmerwolde. De zuiderbuurschap van Neerwolde heet ook eenvoudig
‘Zuiderbuurschap’. De Middelbuurschap werd echter ook wel kortweg met ‘den Hoorn’
aangeduid: het is het gebied waar in de jaren twintig van de 14e eeuw de al genoemde uithof
van het klooster te Assen lag en waar later het klooster van ‘Onze Lieve Vrouw ten Hoorn’
stond.75 Zuider- en Middelbuurschap van Neerwolde vielen buiten de stadsvrijheid en
behoorden mogelijk tot de marke van Helpman. Het gebied tussen de Zuiderbuurschap en
de Eelderdijk zou het in de 11e eeuw genoemde Hemmerwolde kunnen zijn. Hoe dit precies
zit weet ik niet. Mogelijk is dit al eens uitgezocht, maar daarvan heb ik geen kennis.
De *Noorderbuurschap van Neerwolde heet te liggen tussen ‘den Hoorn’ en de ‘Langelaan’
(de huidige Peizerweg) en maakte deel uit van Gelkingeland, dat op zijn beurt tot de
Stadstafel van Groningen behoorde.
Hierbij dient te worden aangetekend dat de benaming ‘Noorderbuurschap’, voor zover mij
bekend, in de bronnen niet voorkomt. Waar sprake is van een ‘zuiderbuurschap’ en een
‘middelbuurschap’ kan echter ook het bestaan van een *‘noorderbuurschap’ worden
aangenomen. Deze aanduiding kan in onbruik zijn geraakt doordat het betreffende gebied
later bij het Gelkingeland en de Stadstafel getrokken is.
Het Woldgebied ten westen van de Drentsche Aa zou mogelijk het verder niet
gedocumenteerde *Westerwolde kunnen zijn, waarvan het bestaan mag worden
verondersteld op grond van het feit dat het ten oosten van de Hunze gelegen deel van het
Gorecht ‘Oosterwolde’ heeft geheten.76
De noordelijke grens van de Groninger Stadstafel loopt langs een lijn die bij de Hunze begint,
een knikje maakt op de Paddepoelsterweg en vanaf daar in een rechte lijn, de Penningsdijk
volgend, over het Hooihuis op Leegkerk lijkt te zijn geraaid. Even ten oosten kruist deze lijn
een andere lijn. Deze lijkt te zijn getrokken tussen Dorkwerd en Eelde, maar kan ook op een
andere manier zijn geconstrueerd.77 Die kruisende lijn vormt de grens tussen het Friese
Lieuwerderwolde in het westen en de Groninger Stadstafel in het oosten en verdeelt het
rietmoeras (‘reitland’) dat hier ooit heeft gelegen. Deze grens is wellicht ouder dan de sloot
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OGD 277 (1323); zie F.J.Bakker, Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594 (Assen 1988) 153.
OGD 735 (1384).
Zie over dit klooster: Bakker (1988) 153-154, en Kees Kuiken, ‘Begijnen aan de rand van Stad en kerk. De
zusters ten Hoorn (1455-1571)’ in: Catrien Santing e.a. (red.), Historisch Jaarboek Groningen 2018, 16-31.
Zie Landschap lezen 7: ‘Rond het Zuidlaardermeer’, 32.
Zie Landschap lezen 1: ‘Middeleeuwse ontginningen in Groningerland’, 39.
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die ter ontwatering van het moeras is gegraven en die we nu kennen als het Reitdiep tussen
Donghorn en Dorkwerd.
Het Hooihuis aan de Friesestraatweg
Deze oude boerderij gold als het
noordelijke grenspunt van Westerdijk.
De oriëntatie van het Hooihuis wijkt af
van die van de in de 19e eeuw
aangelegde Friesestraatweg
(voorgrond), maar past bij die van de
middeleeuwse verkaveling van dit
gebied. Die is ‘opgehangen’ aan een lijn
die te trekken valt vanaf de
Paddepoelsterweg en via de
Penningsdijk (grens tussen Groningen
en Selwerd) en het Hooihuis op de kerk
van Leegkerk loopt.

Het lijkt erop dat de partners die betrokken waren bij de ontginning van het reit- en
woldland ten noordwesten van Groningen, het gebied doelbewust in twee ongeveer gelijke
helften hebben verdeeld.

De lijn Leegkerk-HooihuisPenningsdijk
Het grondgebied van de Groninger
Stadstafel is aangegeven met een
transparant kleurvlak.

Voor de lijn Leegkerk-Hooihuis-Penningsdijk, die ten oosten van het Reitdiep ook de nieuwe
noordgrens van de Groninger stadsvrijheid werd, kunnen verschillende verklaringen
geopperd worden. Het snijpunt met de Paddepoelsterweg kan de uitkomst zijn geweest van
het in oostelijke richting doortrekken van de lijn Leegkerk-Hooihuis, maar het is ook mogelijk
dat dit punt zelf het uitgangspunt van de grensbepaling is geweest.

62

4 Van Glimmen naar Groningen

Tussen Pishorn en Donghorn
Tekening Henk Kampen

Het is verleidelijk om een verband aan te nemen tussen de toponiemen ‘Pishorn’ ten
zuidwesten van Groningen en ‘Donghorn’ ten noordwesten van de stad. De beide hornen
worden vermeld in een akte van 1339, en wel als de zuidelijke en noordelijke begrenzing van
het gebied waarbinnen de bij deze gelegenheid afgesproken regels gelden (de zgn.
‘Stadstafel’).78
Het woord ‘Donghorn’ of ‘Dodingehorn’ is zonder enige twijfel afgeleid van de mansnaam
Dodo of Doede, maar in de streektaal betekent ‘dong’ mest. Nadat de oorsprong van ‘Dong-’
in de vergetelheid was weggezakt, kan zich in het bewustzijn van de Groningers de associatie
van ‘poep’ en ‘pies’ hebben vastgezet. Ik heb deze onsmakelijke materie in 2007
besproken.79
Het volgende kaartje geeft de situatie weer zoals die vóór het graven van het NoordWillemskanaal was. Zoals we zagen is bij die gelegenheid de bocht van de Pishorn
afgesneden.
Bij de Pishorn en Ammerkehorn gaat het in oorsprong om opvallende, vrijwel halfronde
bochten in een rivier. Bij de Pishorn is de Drentsche Aa in het spel, bij de Ammerkehorn de
Hunze. De plekken hebben niets met elkaar te maken, maar de overeenkomst tussen beide –
ze liggen ook ongeveer even ver van de stad Groningen – is zo opvallend dat ik er even de
aandacht op vestig.
Het toponiem Pishorn komt alleen voor in akten van 1339 en 1442 en heeft betrekking op
een markante plek die als het begin of einde van een gebied of dijkpand gold. Het element
‘horn’ herkennen we in tal van plaatsnamen en ook in de naam van de Groninger stadswijk
‘Corpus den Hoorn’. De wijk heet zo omdat hier het ‘corpusland’ lag dat bij het
middeleeuwse klooster van Maria ten Hoorn hoorde.

78
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OGD 357 (GrA 2100-69; 5 juni 1339).
Groningen, een stad apart (2007) 235.
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Den Hoorn en de
Pishorn op de TMK van
1850
Het klooster ‘Maria ten
Hoorn’ lag in Neerwolde,
even ten zuidwesten van
de Pishorn. Het rode
pijltje wijst de
betreffende plek aan.
Het omringende gebied
heette
‘Middelbuurschap’.

Pishorn en
Ammerkehorn
Op dit overzichtskaartje
is behalve de Pishorn ook
de ten oosten van de
Hondsrug gelegen
Ammerkehorn
aangegeven.
Met lichtblauwe lijntjes
zijn vroege (13e
eeuwse?)
bochtafsnijdingen in de
Hunze aangegeven.

Het woord Ammerkehorn heb ik nergens anders aangetroffen dan in een Utrechts stuk uit
1405, of het moet zijn dat met de Dijxhorn die in een resolutie van het Groninger
stadsbestuur van 1651 wordt genoemd, de plek is bedoeld waar 250 jaar eerder door
Frederik van Blankenheim een versterking werd opgericht. De kans daarop lijkt me groot. Op
21 juni 1651 gaf het stadsbestuur een commissie opdracht om een plan te maken voor ‘de
reparatie van de Olgerweg, de weg naar Westerbroek en de weg van Dijkshorn langs de dijk
tot aan beide Roodehaanen’.80 De verklaring van het element ‘Ammerke’ is niet helemaal
zeker. Het kan gaan om de ‘Ommerke’ of ‘Ammerke’ (een bij Engelbert horende dijk), maar
80
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GrA 1605-314.10, 414 (21 juni 1651).
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het is ook denkbaar en zelfs meer waarschijnlijk, dat het afkomstig is van het Helper
Oosterhamrik. De Ammerkehorn zou dan de uiterste hoek van dit hamrik zijn.81

De Pishorn heet nu Henri Dunantlaan
De bocht die de Pishorn zijn naam gaf,
is nog altijd herkenbaar. Ze bevindt
zich tussen het Overwinningsplein in
het noorden en de Galenuslaan in het
zuiden. De Henri Dunantlaan ligt op de
linkeroever van de rivier en het
geknikte tracé van de laan herinnert
aan deze oude rivierbocht.

Ten noorden van de Pishorn doorsnijdt het Hoornsediep een ouder verkavelingspatroon. Dat
wijst erop dat dit deel van het diep een gegraven kanaal is. Duidelijke sporen van een
oorspronkelijke rivierbedding zijn er niet. De situatie lijkt wel wat op die van het Reitdiep ten
noordwesten van de stad, die we hierna nog zullen zien. Ook daar lopen de kavelscheidingen
ter weerszijden van de watergang door en zijn geen oorspronkelijke rivierbeddingen
herkenbaar.
Mogelijk vormde de Hoornsedijk (nu Paterswoldseweg) de westelijke begrenzing van een
breed moerasgebied. Het wat verder naar het oosten gelegen ‘Zijlmaar’ (dat in het verlengde
ligt van het Helpermaar), vertoont weliswaar een recht tracé, maar kan ook wel een
natuurlijke oorsprong hebben gehad en onderdeel zijn geweest van het systeem van
waterlopen waarlangs het Drentse water noordwaarts stroomde. Op deze watergang
verspringen de kavellijnen, zodat we moeten aannemen dat men bij de indeling van het land
rekening heeft moeten houden met deze waterloop.
In 1556 is er een kwestie geweest tussen Jurgen Jarges, een Groninger landeigenaar die ter
weerszijden van het Hoornsediep land had liggen, en de ingezetenen van Helpman, Dilgt,
Hemmen, Haren, Glimmen, Paterswolde, Eelde en Yde.82 De genoemde dorpen werden in
het vrije gebruik van het Hoornsediep beknot door Jarges. De aard van de kwestie is
onduidelijk, maar van belang is dat stadssecretaris Egbert Alting in een vonnis van 23 juli
1556 het Hoornsediep aanduidt als ghemeente Westerdiep.83 Het lijkt erop dat de secretaris
zich heeft vergist en dat hij ‘gemene Westerdiep’ bedoelde. Het adjectief ‘gemene’ zou een
herinnering kunnen zijn aan het feit dat het kanaal door de ingezetenen van de genoemde
nederzettingen gezamenlijk is aangelegd en ook door hen allen als vaarweg werd gebruikt.
81
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Zie pp. 23-24.
W.J. Formsma en R. van Roijen (eds.), Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. RGP grote serie 111
(’s-Gravenhage 1964) 59.
GrA 1534-236 (rechterlijke archieven III b 1 ‘stadsordelboek’ (1553-1566) 163-164, 23 juli 1556.
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Het Hoornsediep doorsnijdt oude perceelsgrenzen

We weten niet wanneer het op het bovenstaande plaatje afgebeelde deel van het
Hoornsediep is gegraven. In geografisch opzicht lijkt de situatie op die van de Hunze ten
oosten van de Hondsrug. Die rivier is vermoedelijk aan het einde van de 14e eeuw
gekanaliseerd; dat geldt niet alleen voor de afleiding van de Hunze vanaf Waterhuizen naar
de stad, maar ook voor het gedeelte tussen het Zuidlaardermeer en Waterhuizen.84 Mogelijk
is men in die tijd ook ten westen van de Hondsrug aan het graven gegaan en is toen ook het
Hoornsediep aangelegd. Ook hier is sprake van twee stukken: een zuidelijk deel vanaf het
Huis te Glimmen (Hemrik) naar de Eelderdijk (hoek van de Hoornsedijk ten westen van
Haren) en een noordelijk deel vanaf de Pishorn naar de stad.
Alles hangt hier met elkaar samen: de vernatting van het gebied ten zuidwesten van
Groningen kan het gevolg zijn van vroege, 11e-12e-eeuwse ontginningen – waarvan de
veenterpen de overblijfsels zijn. De wateroverlast en misschien ook de pest die halverwege
de 14e eeuw toesloeg en een groot deel van de bevolking het graf in joeg, zullen er de
oorzaak van zijn geweest dat het gebied ten westen van de Drentsche Aa ontvolkt raakte.
Door de aanleg van de Hoornsedijk en de kanalisatie van de Drentsche Aa (=aanleg van het
Hoornsediep) verbeterde de situatie. Daardoor kon er in ‘Westerdijk’ weer gewoond
worden.85
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Zie Van Hunze tot Reitdiep, hoofdstuk 5, ‘Scheepvaart’ in de rubriek Mengelwerk op website
www.vanlauwerstoteems.nl.
Ook Gert Kortekaas heeft gewezen op het bestaan van lacunes in de bewoningsgeschiedenis van
verschillende gebieden. Het lijkt erop dat in de 14e (en ook nog 15e) eeuw eerder bewoonde
nederzettingen zijn opgegeven. Zie Gert Kortekaas, ‘Droge voeten krijgen en houden’, in: Lammert
Doedens e.a., Beijum toen en nu. Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum
(Groningen 2012) 17-32, hier 31.
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Vorst Mstislav Davidovitsj van Smolensk sluit een
handelsverdrag met een Duitse hanze waartoe ook
twee Groningers behoren (1229)
Foto van het originele stuk in het Staatsarchief van
Letland.

De Drentsche Aa – in de stad kortweg A genoemd – is voor het oudste Groningen een
levensader geweest. Het was deze rivier, niet de op 1 kilometer ten oosten van de stad
stromende Hunze, die maakte dat je kon spreken over ‘Groningen aan zee’. De zeevaart en
handel hebben van Groningen een welvarende plaats gemaakt. In de Vita Walfridi van c.
1100 heet Groningen al een villa opulenta (‘rijke stad’).86 In het Staatsarchief van Letland ligt
een oorkonde uit 1229 waaruit blijkt dat twee Groningers, Volker en Bernard, behoren bij
een hanze van Duitse kooplieden, die op Gotland handel drijven met collega’s uit het gebied
van vorst Mstislav Davidovitsj van Smolensk. Volgens de al vaker geciteerde Narracio was
Groningen toen, in het begin van de 13e eeuw, zelfs een civitas opulentissima (‘steenrijke
stad’).87 En uit 1258 dateert een akte waarbij de Engelse koning de Groningers voorrechten
verleent in de havens van Lynn, Londen, Bristol en andere Engelse steden.88
Over de manier waarop de Drentsche Aa Groningen binnenkwam, lopen de meningen
uiteen. De kwestie is enkele jaren geleden besproken door de archeoloog Rogier Kruisman.

86
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Remi van Schaïk, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering (Groningen 1985)
136.
Narracio (ed. 1989) 32.
OGD 124 (GrA 2100-51; 16 mei 1258).
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Aan diens masterscriptie uit 2012 is het hierna volgende plaatje ontleend.89 Op een uitsnede
van de stadsplattegrond, die Jacob van Deventer omstreeks 1565 van Groningen maakte,
heeft hij de verschillende visies ingetekend. De blauwe lijn geeft de door Jacob van Deventer
getekende loop van de Drentsche Aa aan, de rode streepjeslijn is de reconstructie van G.
Acker Stratingh, de groene die van Van Giffen en Praamstra, de oranje die van Clingenborg,
Kortekaas en anderen en de paarse is de lijn die ik zelf in een aantal plaatjes in Groningen,
een stad apart (2007) heb opgenomen.90

De verschillende visies op de loop van de A in
en bij Groningen, ingetekend op de
stadsplattegrond van Jacob van Deventer (c.
1565)
De afbeelding is ontleend aan de
masterscriptie van Rogier Kruisman uit 2012.
Het rode stippellijntje is door mij toegevoegd.

Ik heb me destijds bij het tekenen van de paarse lijn laten leiden door een artikel van Bea
Havinga en A. Ufkes over een archeologisch onderzoek aan de Reitemakersrijge (1994) en
een constatering van de bodemkundige A.E. Clingeborg over de locatie van ‘het Hunzehuys’
ten oosten van het Hoofdstation (1990).91 Havinga en Ufkes deelden mee dat ze tussen de
Schuitemakersstraat en de Reitemakersrijge maar liefst drie beddingen van de Drentsche Aa
hadden gevonden, daterend uit de 12e en 13e eeuw, en volgens Clingeborg staat het (in
1981 opgeleverde) Hunzehuys op afzettingen van de Drentsche Aa. Achteraf gezien denk ik
dat ik destijds wat meer tijd aan deze kwestie had moeten besteden, want ook toen al had ik
kunnen bevroeden dat de door mij getekende loop wel heel onwaarschijnlijk is.
In 2016 is aan de Reitemakersrijge archeologisch onderzoek verricht. Het daarover
opgemaakte rapport is niet erg duidelijk over de aard van de bedding die in het
onderzoeksgebied is aangetroffen.92 Er wordt melding gemaakt van een uit de 14e of 15e
89
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Rogier Kruisman, ‘In Litore Amnis’. Een reconstructie van de bewoningsontwikkeling en het ruimtegebruik
in de Wester- en Utinghekluft in de stad Groningen en het gebied binnen de Bourgondische
verdedigingswerken ten westen van de rivier de A. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen ReMa Art
History and Archaeology (S1491997) November 2012; het plaatje staat op p. 32.
Afbeeldingen op pp. 234, 242, 249, 251, 265.
B. Havinga en A. Ufkes, ‘De opgraving aan de Reitemakersrijge te Groningen’ in: Paleo-Aktueel 5, 130-133;
A.E. Clingeborg, ‘De bodem in en rond de stad Groningen’, in: Groningen 1040 (Bedum 1990), 17-32.
M.J.M. de Wit e.a., Archeologisch onderzoek aan de Reitemakersrijge 2-8 te Groningen. MUG-publicatie
2016-97 (Leek 2016).
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eeuw daterende ‘gedempte gracht’ en een ‘oude geul van de Drentse Aa’.93 Eerder (in 2006)
zijn hier boringen uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de bedding zich bevindt onder
antropogene lagen (‘steigeraarde’) van minimaal 2 m dikte.
Het lukt mij niet om uit dit rapport op te maken hoe de daarin genoemde gracht en geul zich
tot elkaar verhouden. In weerwil van wat op p. 5 van het rapport wordt beweerd, lezen we
op p. 45 en 53 dat de aangetroffen afzettingen waarschijnlijk niet van de Drentsche Aa
afkomstig zijn.
Een in 1994 tussen Schuitemakersstraat en Reitemakersrijge aangetroffen waterloop zou al
in de 11e eeuw gekanaliseerd zijn. De vraag is en blijft wat voor water hier kan hebben
gestroomd als het niet de Drentsche Aa kan zijn?
Kan het zijn dat de in het rapport van 2016 bedoelde oude bedding een voorhistorische
voorganger is van de historische loop van de Drentsche Aa, die mogelijk door mensenhand is
bewerkt en hier voor een gracht is gehouden? De ‘gemene watering’ die later ten zuiden van
de Schuitemakersstraat en ten noorden van de stadsmuur heeft gelopen, kan een
overblijfsel van die oude, maar enigszins gekanaliseerde bedding zijn.94
Met een rode stippellijn heb ik aangegeven hoe ik, na het raadplegen van de laatste
publicaties die in dit verband van belang zijn, mij de oude loop van de Drentsche Aa voorstel.
Rogier Kruisman acht het niet aannemelijk dat de A vanuit het oosten in westelijke richting is
verlegd; volgens hem zal de rivier eerder vanuit het westen oostwaarts zijn verlegd, waarbij
het denkbaar is dat men een natuurlijke brede, ondiepe A-loop ter hoogte van het
Hoornsediep, en mogelijk ook langs de Pottenbakkersrijge, al vroeg vanuit beide richtingen
heeft gekanaliseerd tot de huidige loop.

‘Hunzehuys’ en Hoofdstation
Er zullen niet veel Groningers
zijn die het in gele baksteen
uitgevoerde ‘Hunzehuys’ een
glanzend hoogtepunt van
architectuur vinden.
Ook de naam deugt niet. Het
gebouw heeft niets met de
Hunze te maken; het westelijke
deel ervan staat op afzettingen
van de Drentsche Aa.

93
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A.w. p. 2, 11, 20, 45-46, 52-53 en 5
GrA 7.6 (stadsrekening over 1547) f. 88.
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Stad Groningen; bodemkaart
De groen-blauwe kleuren geven
mariene afzettingen aan, de geelbruine zijn de pleistocene bodems die
we op de Hondsrug aantreffen. Het
westelijke deel van het Hunzehuys
(aangegeven in rood) staat inderdaad
op afzettingen die bij het stroomgebied
van de Drentsche Aa horen. Van een
rivieroever lijkt op die plek echter geen
sprake te zijn. Het is ook de vraag of de
tussen Schuitemakersstraat en
Reitemakersrijge aangetroffen
beddingen bij de Drentsche Aa horen.

Stad Groningen; hoogtekaart
Het beeld van de bodemkaart komt –
niet verrassend natuurlijk – aardig
overeen met dat van de hoogtekaart.

Over de suggestie dat de A vanuit het westen is verlegd durf ik niets te zeggen. Het lijkt me
echter wel zeker dat een oudere bedding ten oosten van de huidige heeft gelopen. De
watergang(en) die tussen de Schuitemakersstraat en de Reitemakersrijge zijn aangetroffen,
kunnen moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als sporen van de Drentsche Aa. We
zagen al dat dit gebied met c. 2 meter grond is opgehoogd. Desondanks ligt de bodem hier
laag. In het verleden moet die dus nog veel lager zijn geweest. Het kan haast niet anders of
dit gebied was vrijwel permanent aan overstroming blootgesteld. Misschien heeft de
Drentsche Aa zich ten zuidwesten van Groningen in verschillende kleine waterloopjes
gesplitst. Duidelijk is wel dat in deze hoek van de binnenstad successievelijk een pakket van
2 meter grond is opgebracht.
Ten zuidwesten van de binnenstad van Groningen heeft de Drentsche Aa door een brede
laagte gestroomd. Daarop wijzen ook de mariene afzettingen die we op de bodemkaart
zagen. Dat het hier een lage en natte wereld is geweest, wordt bevestigd door het toponiem
‘de Zegge’, dat we hier in de buurt moeten lokaliseren en dat verwijst naar het moerasgras
dat er groeide. De Zegge wordt genoemd in de beschrijving van de stad Groningen, die
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burgemeester en hoogleraar Johan Huninga maakte ten behoeve van de in 1649 uitgegeven
stedenatlas van Joan Blaeu.95
Huninga vertelt daar dat het maaiveld in veengebieden door de praktijk van het
‘veenbranden’ zo ver daalt, dat het door zeewater wordt bedekt en dat de bodem er door de
afzetting van slib kwalitatief op vooruitgaat. Volgens hem is dat ook het geval op de Segge
op de Suyd-wester-Stadtsgraft gelegen. In dit verband kan ook de vermelding – in 1657 –
genoemd worden van ‘landt ende grondt de Segge genaemt, gelegen ten suidwesten dichte
voor onse stadt, tusschen de Heer ende Der A poorte’.96

Johan Huninga (1584-1639) schreef een beschrijving van de
stad Groningen voor het ‘Toonneel der steden van de
Vereenighde Nederlanden’ van Joan Blaeu (Amsterdam 1649)
(GrA 1536-4233)

Over de ligging van de stad en de loop van de Drentsche Aa deelt Huninga verder het
volgende mee:
De stad ligt tussen zes diepen, waarvan drie, het Schuyten-diep (by oudts Hunes-ee), het
Hoorense-diep (by oudts A, en Hoornster-e) en uyt der selver te samen-loop gemaeckte Reyddiep, zijn opene en in de Zee uytloopende Rivieren; op welcker te samenloop en drie-stroom
dese Stadt is gelegen. En de drie, het damster-diep (by oudts Fivel-ee), Hoen-diep en Botterdiep, sijn gegravene diepen, en aen de Zeekant met sluysen te samen beslooten, uytgeseydt het
Hoen-diep met vijf paer steenen beeren, en vijf deels enkelde deels twee en drie dubbele
steenen boogen; en door een-en-twintigh deels steenen deels houten bruggen, in door en uyt de
Stadt geleydet. [....]
Alle de welcke diepen eerst niet aen des Stadt hebben geloopen, uytgeseydt de A, (die
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I.H. [Johan Huninga], ‘Beschrijvinge van de stadt Groningen’ , in: Joan Blaeu (ed.), Toonneel der steden van
de Vereenighde Nederlanden (Amsterdam (1649) 1-10 [GrA 1769-11417].
GrA 1534-3973 [oud RA III x 39] f. 206-206v (26 oktober 1657).
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uyt de opgevulde grondt en overblijfselen van schepen en touwen, diep onder de aerde
gevonden,) betoont word over ’t vis- en de breemerckt, langs Ebbingestraet, beneden de Stadt
in de oude Hunes-ee, nu Selwerder-diep geloopen, en de haven van dese Stadt geweest te sijn;
behoudende de naem van de A, tot haest aen de Zee, of tot aan de selve in de naem van ’t vlie
oft Fliet is verandert; gelijck de dorpen A-dorp in Upga, en Fliet-dorp in de Marne (zijnde
mogelijck de Romeynsche Marnarmanis portus Marnemans Haven) noch aen de selve oude
rivieren gelegen, klaerlijck getuygen.

Volgens Huninga – die blijkbaar geen idee heeft gehad van het reliëf – heeft de Drentsche Aa
dus schuin door de binnenstad gelopen, beginnend vanaf de zuidwestelijke hoek en
uitkomend in het uiterste noordoosten. Het door hem bedoelde tracé wordt gevormd door
de Schuitemakersstraat (waar, in samenhang met de genoemde oude bedding, inderdaad
overblijfselen van schepen en touwen kunnen zijn gevonden), Vismarkt, Grote Markt en
Ebbingestraat, met uitstroom in het Selwerderdiep (later Boterdiep).
Op het volgende plaatje zien we ten zuiden van de Akerk (op de kaart aangegeven als ‘St.
Marie’) de muur die in 2016 bij de eerder vermelde opgravingen aan de Reitemakersrijge is
aangetroffen en die ook is afgebeeld op de grote plattegrond van Van Deventer en op die
van Braun en Hogenberg uit 1575. Volgens de archeologen is deze muur in het begin van de
15e eeuw gebouwd. Dit is opmerkelijk, want in de tot dusver bekende chronologie van de
Groninger verdedigingswerken ontbreekt deze periode. Daarin is steeds sprake van een
muur uit c. 1260 en een bolwerk uit c. 1470. Daartussen lijkt niets te zijn gebeurd.

Muren en torens op een bijkaartje bij de
plattegrond van Jacob van Deventer (1565)
Aan de westzijde van de stad zien we twee parallel
aan elkaar lopende wateringen. De oostelijke is de A,
de westelijke is de stadsgracht. De A lijkt twee armen
te hebben, die een klein eilandje omsluiten. De linker
‘arm’ is een overblijfsel van het Menrediep of
Mennersdiep.
Met rode lijnen zijn de stadsmuren aangegeven; een
rode stip markeert de plek van de oude Kranepoort.
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Aangenomen wordt dat de ook door Van Deventer getekende muur langs de latere
Reitemakersrijge geen oudere voorganger heeft gehad. De reden voor het ontbreken van
een oudere muur op deze plek is, dat het zuidwestelijk deel van de stad zo zompig was, dat
uit die richting geen gevaar te duchten was. Dat in het begin van de 15e eeuw ook aan deze
zijde en wellicht ook langs de oostelijke oever van de A een muur is gebouwd, kan
samenhangen met de verandering van de condities als gevolg van de kanalisering van de
Drentsche Aa en de ophoging van de bodem in het zuidwesten van de stad en de daarmee
gepaard gaande uitbreiding van het bebouwbare areaal. Ook de mislukte belegering van de
stad door bisschop Frederik van Blankenheim in 1400-1401 – waarbij de stad met ‘bussen’
(primitieve kanonnen) is beschoten – zal hebben duidelijk gemaakt dat de Groningers iets
aan hun verdediging moesten gaan doen.
Ook al stond er in 1415 een muur, de zuidwesthoek van de stad was een ‘blinde hoek’.
Aanvallers die de muur op deze plek wilden overklimmen waren vanaf de 600 meter verder
naar het oosten gelegen Herepoort niet te zien. Vanaf de 100 meter noordelijker gelegen
Apoort of Abrug waren ze natuurlijk wel zichtbaar, maar de Vetkopers die op 14 september
1415 hun slag sloegen,97 zullen wel zo slim geweest zijn om voor een plek te kiezen die een
paar meter ten zuidoosten van de hoek lag. Daar konden ze ook vanaf de Apoort
onopgemerkt hun gang gaan. Ik neem daarbij aan dat de torens die op de knikpunten van de
muur waren gebouwd, niet permanent bemand waren.
In 1587 was de zuidwesthoek van Groningen nog altijd kwetsbaar. Dat is de reden waarom
de Staatse stadhouder graaf Willem Lodewijk van Nassau in de herfst van dat jaar nog eens
geprobeerd heeft om op deze plek de stad binnen te komen.98
Aan de bovenkant van het vorige plaatje zien we de muur bij de oude of Kleine Kranepoort
(nu bij de Vishoek) en een muur met torens langs de Noorderhaven. Ik vermoed dat de
westelijke muur en ook het poortje niet behoren tot de 13e-eeuwse verdedigingswerken,
maar eerst aan het begin van de 15e eeuw zijn gebouwd als onderdeel van een complex van
onderling samenhangende ingrepen.
Aan de oostkant van de A of Hoornsediep (aan het Hoge der A dus, oudtijds ‘ten noorden bij
de A’ geheten) heeft Jacob van Deventer geen rood lijntje getekend. Dat moet betekenen dat
hij daar geen muur heeft gezien. Het is mogelijk dat daar ook nooit een muur gestaan heeft
omdat de Groningers ervan uitgingen dat het land ten westen van de A zo laag en vochtig
was, dat hun stad niet vanuit het westen kon worden aangevallen. Anderzijds is er een
redenering op te zetten ter ondersteuning van de gedachte dat in het kader van de
genoemde ingrepen aan het begin van de 15e eeuw ook op de oostelijke oever van de A een
muur is gebouwd, en dat deze in 1565 al weer verdwenen was.
Dat er in de 13e eeuw al een muur heeft gestaan, lijkt me erg onwaarschijnlijk. De huizen aan
het Hoge der A zijn oud en opvallend groot. Men verklaart deze omvang door aan te nemen
dat de percelen aan deze kant van het water hebben gediend voor de opslag van
handelswaar die vanaf deze oever werd verscheept of hier per schip arriveerde. De
vaartuigen – zo wordt aangenomen – werden hier aan land getrokken en konden zo worden
gelost of beladen.
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Sicke Benninge (ed. 2012) 43.
Zie ‘Dansen om de bruid. Staatse plannen om Groningen te veroveren (1587)’, in: Jan van den Broek,
Groningen, een stad apart (Groningen 2007) 517-593.
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Wanneer aan het einde van 14e eeuw-begin 15e eeuw de waterstaatkundige situatie ten
westen van de stad verandert, de omgeving minder zompig wordt en ook vijanden de stad
van die kant kunnen benaderen, terwijl tegelijkertijd ook de inzet van ‘bussen’ nieuwe eisen
stelt aan de stedelijke verdedigingswerken, is het voorstelbaar dat men een muur heeft
gebouwd op de oostelijke oever en ten westen van de A een kanaal − het Menrediep − heeft
gegraven om eventuele aanvallers beter op afstand te kunnen houden.
Nadat er een muur op de oostoever van de A was gezet, konden daar geen vaartuigen meer
aanlanden. De westelijke oever van de A en de oevers van het Menrediep zullen sindsdien
als ‘haven’ dienst zijn gaan doen.
Het Menrediep is er op het kaartje van Jacob van Deventer – dat 150 jaar later is gemaakt –
wat bekaaid van af gekomen. Bij hem is de watergang al bijna helemaal verdwenen. Beter is
hij herkenbaar op de ongeveer gelijktijdige vogelvluchtkaart van Braun en Hogenberg die ik
op een van de volgende plaatjes laat zien.
Maar alvorens naar het Menrediep te kijken, wil ik nog even terugkeren naar de
zuidwesthoek van de stad.

Hoornsediep en het Maar op de ‘Austinplattegrond’

Zoals gezegd moet vóór 1400 ten zuidwesten van de stad Groningen een groot moeras
hebben gelegen dat gevoed werd door de Drentsche Aa. Ik neem aan dat er verschillende
beddingen door dat moeras naar het noorden hebben gelopen. De meest oostelijke was het
Helpermaar, dat ook gewoon Maar, Oestermaer en Zijlmaar wordt genoemd. Op de
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‘Austinkaart’ van c. 157499 zien we hoe het Maar ten zuidwesten van een bolwerk in de 16 eeeuwse stadsgracht uitkomt. Voordat die wal en gracht werden aangelegd, heeft het water
naar het noorden doorgelopen. Vermoedelijk maakte het een bocht tussen Reitemakersrijge
en Schuitemakersstraat en is de bedding daar meerdere malen naar het zuiden verlegd.100
Ik neem aan dat kort na 1400, toen de stadsmuur ten noorden van de Reitemakersrijge werd
gebouwd, ook de benedenloop van het Maar enigszins is verlegd. De scherpe bocht die het
toen kreeg, zien we ten noorden van het Olde Rondeel dat in 1594 door de Staatse
belegeraars ‘Bremerbuik’ werd genoemd. Dit bastion heeft pal tegenover het Hoofdstation
gelegen. Het Maar heeft dus vlak ten westen van het stationsgebouw gelopen. Dit verklaart
de ‘afzettingen van de A’ waarop volgens A.E. Klungel het ‘Hunzehuys’ is gebouwd.
Waarschijnlijk is omstreeks 1400 ten behoeve van de scheepvaart en de afwatering dwars
door het moeras een nieuw kanaal gegraven door allen die daar belang bij hadden: de
inwoners van de Drentse nederzettingen Yde, Eelde en Paterswolde en die van de Gorechter
nederzettingen Glimmen, Haren, Hemmen, Dilgt en Helpman. Het door hen gegraven diep
werd aangeduid als een schutsloet (schipsloot) en werd ‘Westerdiep’ of ‘Hoornsediep’
genoemd.
Tussen het Hoornsediep en het Maar lag een eiland, dat ‘t Oech (‘het Oog’) werd genoemd.
De ‘Austinkaart’ laat weliswaar goed de twee watergangen zien waarom het hier gaat, maar
‘t Oog zelf is minder goed herkenbaar. Daarvoor moeten we weer naar de plattegrond van
Jacob van Deventer kijken.

Het Hoornsediep en ‘t Oog bij Jacob van Deventer
Midden onder op deze uitsnede uit de
stadsplattegrond van Jacob van Deventer zien we
twee parallel aan elkaar lopende wegen die aan de
noordzijde met elkaar verbonden zijn. Er staan
huisjes langs. Blijkbaar gaat het om dijken. Het
gebied tussen de dijken wordt doorsneden door het
Hoornsediep.
De linkerdijk kennen we: dat is de Potterwolderdijk
of Hoornsedijk, nu Paterswoldseweg. De rechterdijk
is onbekend. Ik vermoed dat het een dijk is die ten
westen van het Maar heeft gelopen. Deze
waterloop, die ten noorden van het Olde Rondeel
aansluiting heeft gehad op de buitengracht langs de
Reitemakersrijge, is door Van Deventer niet
getekend.
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Meindert Schroor en Charles van den Heuvel, De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit
de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572 (Leeuwarden 1998) 96.
B. Havinga en A. Ufkes, ‘De opgraving aan de Reitemakersrijge te Groningen’ in: Paleo-Aktueel 5 (1994)
130-133.
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Beter dan de plattegrond van Jacob van Deventer laten de ‘Austinkaart’ en die van Braun en
Hogenberg de loop van het Menrediep zien. Dit was een zogenaamd ‘lopend diep’, wat wil
zeggen dat het water daarin stroomde en niet stilstond, zoals in de stadsgrachten. Het lijkt
erop dat de genoemde kaarten de situatie weergaven zoals die in het verleden was geweest.
Uit de kaart van Van Deventer blijkt dat de watergang omstreeks 1565 al grotendeels was
gedempt.
We weten niet wanneer het Menrediep is gegraven. Sommige onderzoekers menen dat het
in de 14e eeuw is aangelegd, maar directe aanwijzingen daarvoor zijn er niet. Ik houd het
erop dat het kanaal kan zijn gegraven in verband met de kanalisatie van het Hoornsediep en
dat er wellicht ook samenhang is met de bouw van een stadsmuur op de oostelijke oever
van de A, die daardoor zijn havenfunctie kwijtraakte. De havenactiviteiten werden na de
aanleg van het Menrediep naar het westen verplaatst. Vaartuigen konden op de lage
westelijke oever van de A (het huidige Lage der A) aan land worden getrokken en dat kon
ook aan de twee oevers van het Menrediep.

Het ‘Menrediep’ bij
Braun en Hogenberg
(1575)
(Bewerkte uitsnede uit
GrA 1536-5210)
Toegevoegd zijn de
markering van het
Menrediep en de
Turftoren en (bij de ‘M’
van Menrediep).

Het woord ‘Menrediep’ komen we voor het eerst in 1454 tegen en is een echt appellatief:
het duidt de watergang aan door degenen te noemen die er belang bij hadden. Der menre
dyep betekent immers ‘het diep van de menners’. Met menners worden de mannen bedoeld
die de paarden menden die de met lasten beladen sleden vanaf de haven de stad in trokken
en natuurlijk ook voor het vervoer in omgekeerde richting zorgden.
Een ander voordeel van het Menrediep heb ik al genoemd: door de aanleg van deze nieuwe
watergang moesten aanvallers met hun ‘bussen’ op een flinke afstand van de stad blijven.
Het verhaal over de muur op de oostelijke oever van de A is en blijft onzeker. Het is ook
mogelijk dat het Menrediep eenvoudig is gegraven om met zijn vlakke oevers extraaanlandingsplaatsen te creëren; en ook zonder stadsmuur aan het Hoge der A kan de wens
de vijand op afstand te houden een motief zijn geweest voor het graven van het kanaal.
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Het vorige plaatje is een uitsnede uit de bekende stadsplattegrond van Braun en Hogenberg
van 1575, maar ik heb er een eigenlijk ontoelaatbare verandering in aangebracht: op de
smalle strook land tussen het Menrediep en de A heb ik een toren geplakt. Op die plek heeft
tussen 1404-1552 de Turftoren gestaan.101 In eerdere publicaties heb ik beweerd, de
mogelijkheid opengehouden of het waarschijnlijk genoemd dat de Turftoren aan de oostzijde
van de A heeft gestaan.102 Nu ik de samenhang van de dingen beter meen te zien, denk ik dat
de toren een soort voorpost ten westen van de A is geweest. Het woord ‘turf’ verwijst
ongetwijfeld naar de brandstof die via het Hoornsediep naar Groningen werd gebracht en
hier werd ontscheept.
De bouw van de toren zal samenhangen met het graven van het Menrediep. Mogelijk is hij in
de jaren 1469-1471 opgenomen in de wal die toen op het langgerekte eiland is aangelegd en
waarbij ook de Apoort behoorde die op de kaart van Braun en Hogenberg zo prominent te
zien is en, in tegenstelling tot de Turftoren, wél door de 16e-eeuwse kaartmakers op die plek
is gezet.
Toen later, in de Gelderse tijd, de verdedigingswerken opnieuw werden verbeterd en de wal
een eindje verder naar het westen werd gelegd, en zeker na de verdere modernisering
omstreeks 1550, verviel de functie van de Turftoren en werd hij afgebroken.103 Dat moet de
reden zijn dat hij op de plattegronden van Van Deventer en Braun en Hogenberg ontbreekt.
De vermelding van de Gelderse tijd herinnert me eraan dat ik moet wijzen op de ook op deze
uitsnede afgebeelde ‘Marwixpijpen’. Daarmee is de stenen waterpoort bedoeld die het
Hoornsediep overspant en bij de vestingwerken uit de Gelderse tijd behoort. De naam van
de poort verwijst naar Jasper van Marwijk, die van 1522 tot 1529 stadhouder was van de
hertog van Gelre. De Marwixpijpen zijn in 1858 afgebroken.
Vlak bij de plaats waar tot 1552 de Turftoren stond, tussen de Turftorenstraat en de Klene
Slemenners strat (nu Dwarsstraat), heeft in de 17e eeuw een voetbrug gelegen.
Er lijkt zelfs sprake te zijn geweest van twee bruggen, waarvan de tweede is gebouwd nadat de
eerste was weggehaald. We weten dit uit de resoluties van Burgemeesters en Raad.
• op aandringen van belanghebbenden is op 27 januari 1612 besloten tot het bouwen van een
voetgangersbrug in het verlengde van de Turftorenstraat;
• op 27 september 1628 is besloten om de kosten van de brug om te slaan over de buren van
de brug;
• de kosten van reparatie van de brug worden krachtens besluit van 11 juli 1657 opnieuw
omgeslagen over de buurtbewoners;
• op 4 oktober 1675 wordt aangetekend dat de brug bij de Turftorenstraat is verwijderd;
• in een aantekening van 8 juli 1676 is sprake van ‘het bonte brugje’ bij de Turftorenstraat en
het bouwen van een nieuwe klapbrug;
• op 13 november 1693 lezen we dat ‘t Bonte brugje bij de Turftorenstraat is of wordt
verwijderd.
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De eerste vermelding van de Turftoren dateert van 1404 (OGD 1170; GrA 2100-190.2 van 14 februari
1404).
Een kronkelend verhaal (2011) 112-113; Welke Apoort bedoelt u? (2013) 15, 21 en 23. In Een kronkelend
verhaal heb ik me ook aan geschiedvervalsing schuldig gemaakt Ik heb de toren daar op de oostelijke
oever van A gezet.
Dat de ‘Die Thurffthoorn tegen dat Kromme Jadt over in 1552 is afgebroken staat in de Stadsrekeningen
van 1584, 1586, 1588 en 1589.
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Aardig is het dat het voetbruggetje op de bekende vogelvluchtplattegrond van Egbert
Haubois is afgebeeld, compleet met – aan de kant van het Hoge der A – een tourniquet dat
moest verhinderen dat ruiters te paard of voetgangers met handkarren van de brug gebruik
zouden maken.

Een voetbruggetje
over de A op de
vogelvluchtkaart van
Egbert Haubois

De oudste vermelding van een brug over de A vinden we in een oorkonde die gedateerd is
op Valentijnsdag 1262.104 Het kan zijn dat men het kalenderjaar in die tijd pas met Pasen liet
beginnen. Als dat zo is zou de datum van de oorkonde volgens onze tijdrekening 14 februari
1263 zijn.
Het document betreft de verkoop van een aan de noordzijde van de Brugstraat gelegen
perceel dat aan de zuidkant van de straat een even brede tegenhanger had. Op het
bovenstaande plattegrondje is het noordelijke perceel aan gegeven met een A, het zuidelijke
met een B. Volgens de tekst van de akte lag ten westen van het perceel een openbare weg
en kon men vanaf het perceel in een toren komen. Of die toren bij een stadsmuur hoorde
blijkt niet uit de tekst. Het verkochte perceel behoorde tot het gemeenschappelijke
grondbezit van de Groningers (was dus ‘gemeentegrond’) en ging door de verkoop over in
particuliere handen.
In ‘Welke Apoort bedoelt u?’ (2013)105 heb ik een poging gedaan deze tekst te interpreteren.
Op het volgende plaatje heb ik aangegeven hoe ik me de situatie voorstel. Ik denk dat de
situatie aan de noordzijde van de Brugstraat het spiegelbeeld was van die aan de zuidzijde
van de straat. De in de tekst genoemde via (‘weg’) is aangegeven met een gele lijn en de
torens met rode blokjes die aan de oostzijde een opening hebben. De rode lijnen ten
noorden en zuiden van de torens geven de stadsmuur aan. Daarbij moet ik aantekenen dat
die stukken muur in de 13e eeuw waarschijnlijk nog niet bestonden. Ze zijn vermoedelijk pas
104
105
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OGD 132 (1262/1263). Naar een door Ubbo Emmius van het origineel gemaakt afschrift.
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in het begin van de 15e eeuw gebouwd. Het grootste deel ervan was in de tijd van Jacob van
Deventer al weer gesloopt of door op- en aanbouw van huizen aan het oog onttrokken.

De Abrug en de eerste Apoort
Met A en B zijn de percelen gemerkt die in
een akte uit 1262 of 1263 worden genoemd.
De gele lijn is een gemeenschappelijke weg;
met de donkerrode lijn is de waarschijnlijk in
het begin van de 15e eeuw gebouwde
stadsmuur aangegeven. De vierkante torens
ter weerszijden van de Brugstraat dateren
waarschijnlijk al uit het begin van de 13e
eeuw.

Haubois’ weergave van de situatie ten
oosten van de Abrug
Het noordelijke huizenblokje is in 1765
gesloopt om de toegang tot het Hoge der A
vanaf de Brugstraat te verruimen. Ook van
het zuidelijke bouwblok is een gedeelte
gesloopt; alleen het meest westelijke huis is
nog over, het ‘Heykenshuis’ (Brugstraat 34).
Het noordelijke huizenblok rijst direct uit het
water op, langs het zuidelijke loopt tussen
het huis en het water een gang.
Het zou te ver voeren om in dit verband
dieper op de geschiedenis van deze huizen in
te gaan. In Welke Apoort bedoelt u? is
daarover meer te lezen.
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Abrug en ‘Heykenshuys’
De gang die op de plattegronden
van Braun en Hogenberg en
Egbert Haubois tussen het huis
Brugstraat 34 en de A te zien
was, bestaat nog steeds.

Ruim 250 meter verder naar het noorden, ten zuidwesten van de plek waar nu de
Visserstaat en het Hoge der A bij elkaar komen, zijn in de 15e eeuw op de oostelijke oever
van de A enkele huizen gebouwd. Deze huizen stonden, zoals gezegd werd, ‘op de muur’.

‘Ten noorden bij de A’

Links: Op deze uitsnede uit de vogelvluchtplattegrond van Braun en Hogenberg (1575) zien we de
noordwesthoek van Groningen. De rode cirkel markeert enkele huizen die in de 15 e eeuw zijn gebouwd en daar
zijn blijven staan totdat ze aan het einde van de achttiende eeuw werden afgebroken om plaats te maken voor
een vishal. Tussen deze panden en de huidige panden Hoge der A 36 en 37 staat de Lutke Kranepoort.
Rechts: De betreffende panden, de stadsmuur en de locatie van enkele torens ingetekend op de kadastrale
minuut van 1832.
Onder op het linker plaatje zien we de verbindingssloot tussen het Menrediep en de A, die de smalle strook
grond tussen beide waterlopen verdeelde in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel werd in
de 16e eeuw aangeduid als het ‘Noordereiland’. Daarop stond het stadts schiphues ofte toerfhues. Dat moet
het gebouwtje zijn dat we op de kaart van Braun en Hogenberg zien.

80

5 Groningen en de A

Er zijn een paar akten bewaard gebleven waarin bijzonderheden over deze panden worden
vermeld. Daaruit blijkt dat ze grotendeels ten westen van de toenmalige stadsmuur stonden
en dat die muur in feite in het bouwblok was opgenomen. Volgens een akte uit 1428 mocht
de muur in westelijke richting worden verplaatst tot ‘in het diep’.106 Hieruit kunnen we
opmaken dat zich op deze plaats tussen de oude stadsmuur en de A een vrij brede ruimte
heeft bevonden die – wellicht na enige ophoging – geschikt was om te worden bebouwd.
Verder is nog vermeldenswaard dat de panden in de tweede helft van de 15 e eeuw nog van
betekenis waren voor de verdediging van de stad.107
De huizen op de oostelijke oever staan ook prominent afgebeeld op de vogelvluchtkaart van
landmeter Egbert Haubois en graveur Jan Langeweerd. De straat waaraan de huizen staan
(nu Hoge der A) heet bij hen ‘Bij der A’. Het Lage der A noemen ze ‘Bij de Soutketel’. Deze
naam verwijst naar de zoutziederij van Sijwert Lewes van Dokkum die hier, ‘ten noorden van
het turfhuis’ in de eerste helft van de 17e eeuw heeft gestaan.
Overigens werd al eerder de wal tussen de Astraat en Dwarsstraat, Menrediep en de
achterzijde van de huizen aan het Lage der A aangeduid als de Soltsederswal
(‘zoutziederswal’). Mogelijk heet de wal naar een zoutzieder die Ipe heette en die vermeld
wordt in de stadsrekening van 1540/1541.108

‘Ten noorden bij de A’ op de
kaart van Haubois
(Bewerkte uitsnede uit
GrA 1536-5229)
De huizen die we op het vorige
plaatje zagen, hebben hier een
geel kleurtje gekregen. In rood
is de kleine Kranepoort
ingetekend die we op de
plattegrond van Braun en
Hogenberg zien. De
donkerrode blokjes zijn torens
die in de documenten over de
betreffende huizen worden
vermeld.

De fabricage van zout – waarbij zeewater en zouthoudend veen als grondstoffen werden
gebruikt – is een energie-intensieve tak van nijverheid. Ook potten- en pannenbakkers hadden
voor het stoken van hun ovens veel brandstof nodig. Uit schriftelijke bronnen is bekend dat ook
dit ambacht in of bij Groningen aan de A werd uitgeoefend. De Pottenbakkersrijge getuigt
daarvan. Later in de 16e eeuw vernemen we van nog een andere bedrijfstak die veel energie
nodig had: de lakenververij. Uit een post in de stadsrekening van 1593 weten we dat de varwer
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GrA 1377-665 reg.nr. 34 (28 februari 1428).
Welke Apoort bedoelt u? (2013) 18-19.
Benders, Economische geschiedenis (2011) 188. Deze auteur maakt geen melding van zoutproductie in Groningen,
maar noemt de vermelding van de wal bij de Apoort ‘daer de soltseder up woende’ ‘intrigerend’.
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‘Sijmen in de Vos’ aan het Lage der A een werkplaats had gemaakt en het daarvoor benodigde
terrein had opgehoogd met aarde uit het Horenschediep.109 Combineren we deze gegevens met
de vermelding van de turftoren en het stadsturfhuis op de strook tussen het Menrediep en de A,
dan is het wel duidelijk dat hier ook de turf werd ontscheept die bovenstrooms aan de
Drentsche Aa werd gewonnen. De genoemde bedrijvigheid en de turfwinning in (bijvoorbeeld)
Neerwolde in de 15e en 16e eeuw moeten nog nader onderzocht worden.

Doordat er in het Reitdiep ‘beneden’ Groningen geen sluizen waren, kon zout en
slibhoudend zeewater via het Hoornsediep en Schuitendiep tot ver voorbij de stad in het
binnenland doordringen. In 1636 bespraken burgemeesters en raad de noodzaak om in of bij
de stad sluizen te bouwen die de vloed zouden kunnen keren. Gedacht werd toen aan een
plek bij de Kranepijp. Daarmee werd de waterpoort bedoeld die in het nieuw aangelegde
bolwerk lag. Door de nieuwe sluizen zouden zowel het Hoornsediep als het Schuitendiep van
binnenkomend zeewater worden bevrijd. Het plan werd echter niet uitgevoerd.

De Kranepoort en Kranepijp op een in 1636
door Egbert Haubois getekende plattegrond
Het noorden is rechts. Met een stel zijlen bij
de Kranepijp zouden zowel de A als de
omgelegde Hunze kunnen worden afgesloten.
Delen van deze beide waterlopen zijn midden
onder afgebeeld.
(GrA 1536-6609 uitsnede)

Enkele jaren later was opnieuw sprake van de bouw van sluizen in het diep, maar dan alleen
bij de Kijk in 't Jatbrug. Het Hoornsediep zou dus niet worden afgesloten. Ook dit plan is niet
gerealiseerd. Pas in 1672, toen de stad in staat van verdediging moest worden gebracht
tegen de Münsterse en Keulse aanvallers, werden de beide waterlopen afgesloten. Er was
toen geen tijd meer voor het bouwen van sluizen. Men beperkte zich tot het leggen van
dammen. Toen de aanval was afgeslagen, besloot men alsnog sluizen te bouwen: een dubbel
stel ‘Spilsluizen’ tussen de Boteringe- en Ebbingebrug, en een enkele spilsluis bij de
Kranepoort. Ze werden in 1876 overbodig door de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp
en zijn daarna verwijderd.
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GrA 2100-7.52 (1593) pag. 130.
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De bres in de wal ter plaatse van de
voormalige Kranepijp op de
vogelvluchtplattegrond van Haubois
De oriëntatie is omgekeerd aan die van het
vorige plaatje.
(GrA 1536-5229 uitsnede)
De ons bekende versie van de plattegrond
van Haubois dateert uit de jaren 60 van de
17e eeuw. De Kranepijp is daarop weggekrast.
In plaats daarvan is er een open verbinding.
Deze opening is gemaakt ten behoeve van de
Westindische werf die zich ten noorden van
de Hoek van Ameland bevond.

De Kleine Spilsluis, Visserbrug en visbanken
op een foto van Von Kolkow uit 1868
(GrA 1988-154)
In de 19e eeuw werd de Visserbrug aangeduid
als ‘Kranebrug’. Het water ten zuiden van de
brug heette ‘Zuiderhaven’.
Nadat deze foto is gemaakt heeft het nog 20
jaar geduurd alvorens de vervallen visbanken
aan het Hoge der A zijn gesloopt.

De kleine spilsluis in het ‘Adiep’ is in 1879 verwijderd, de grote spilsluizen zijn in 1883
weggehaald.110
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Deze jaartallen zijn ontleend aan een manuscript van wijlen W.K. van der Veen (1929-2019). Ze zullen
ongetwijfeld correct zijn, maar in dit geval ontbreken helaas de noodzakelijke bronvermeldingen.
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De plaats van de
‘Vierhuizen’ vanaf het
Lage der A
De vishal heeft plaats
moeten maken voor een
openbaar urinoir.111

Hoge der A vanaf de
Vishoek
De Vishoek ontleent zijn
naam aan de visbanken
die op de plaats van de
Vierhuizen hebben
gestaan.

111
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Op de Cultuurhistorische waardenkaart aangegeven als ‘Gemeentelijk monument; MON Nummer 102379;
objectnaam: TO Hoge der A 31, urinoir’.
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1247: de kapel bij de A wordt de tweede parochiekerk van Groningen
(GrA 2100-901)

In een verhaal over de Drentsche Aa kunnen we niet voorbijgaan aan de kerk die naar deze
rivier genoemd is. Het oudste document daarover dateert uit 1247 en is een akte waarbij
Otto, bisschop van Utrecht, de Akerk te Groningen tot een parochiale kerk verheft.112
De Akerk is zijn bestaan begonnen als een kapel bij de A. Wanneer deze kapel gesticht is
weten we niet. De uitvaardiger van de oorkonde is bisschop Otto (III) van Holland (12331249), broer van Floris IV, graaf van Holland, en oom en voogd voor rooms-koning Willem II.
Met de in de beschrijving van de akte genoemde voorganger wordt bisschop Otto (II) van
Lippe (1216-1227) bedoeld. Deze sneuvelde in het moeras bij Ane toen hij de opstandige
Drenten tot de orde wilde roepen. Zijn opvolger, Wilbrand van Oldenburg (1227-1233) is de
hoofdpersoon van de Narracio.
112

OGD 110 (1247; GrA 2100-901): Akte waarbij bisschop Otto III van Utrecht de door zijn voorganger
verleende verheffing tot parochiekerk van de te Groningen ter ere van God, Maria, de H. Nicolaas en alle
heiligen opgerichte kapel bevestigt, de parochianen het presentatierecht toestaat, de verhouding met de
persona van Groningen regelt en het territoir van de parochie bepaalt, 27 maart 1247.
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Uit de akte van 1247 valt op te maken dat de kapel al omstreeks 1220 tot parochiekerk was
verheven, maar dat de verhouding tussen de nieuwe parochie en de oudste Groningse
parochie, die van Sint Martinus, nog niet goed was geregeld. Otto III bepaalde dat de
parochie aan de A zelfstandig zou zijn en dat de parochianen hun eigen pastoor zouden
kiezen. Deze zou dus niet worden aangewezen door de persona (pastoor) van de Sint
Maarten, die dat recht kon claimen op grond van het feit dat die kerk toch de status van
‘moederkerk’ had. De nieuwe parochie moest aan de persona van Groningen vanwege het
personaatschap wel als van ouds jaarlijks op Sint Michiel (29 september) 3 groninger ponden
betalen. De persona zou verder geen enkele zeggenschap over de Akerk hebben.

Kluften en kerken binnen de muren van
Groningen
De parochie van de Akerk viel samen met de
Akluft. De andere drie kluften vormden
samen de Sint Maartensparochie.

De westelijke grens van de ‘parochie ter A’ werd gevormd door de A, de oostelijke door de
Kijk in ‘t Jatstraat en de Haddingestraat.
De keuze voor Sint Nicolaas als patroonheilige wordt – ongetwijfeld terecht – in verband
gebracht met de bescherming die deze heilige verondersteld werd te geven aan lieden die
van de zeevaart leefden.
De oorspronkelijk in romaanse stijl opgetrokken Akerk is in de 15e eeuw ingrijpend
verbouwd.113 Het resultaat was een gotische kruisbasiliek met opvallend hoge ramen.
De afgebeelde spits is in het jaar 1671 door blikseminslag verwoest. Na het Gronings Ontzet
van 1672 is een nieuwe spits gebouwd. De toren is in 1710 in zijn geheel ingestort. Het jaar
daarop is men begonnen met de bouw van een nieuwe toren, de huidige. Bij die gelegenheid
is de kerk aan de westzijde een stuk ingekort.

113
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Zie Sicke Benninge (ed. 2012) 72 [Kroniek van Lemego]: ‘In het jaar 1425 is begonnen met de bouw van
het nieuwe koor van de Akerk’.
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De Akerk zoals ze vóór 1671 was
Naar een in de 17e eeuw door R. Usinc gemaakte tekening.

Er valt over de A in het stadsgebied van Groningen natuurlijk veel meer te zeggen, maar in
dit geval laat ik het hierbij.
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De stadsplattegrond van Groningen door Jacob van Deventer (1565); naar het in Madrid bewaarde
origineel114

Ook ten noorden van de stad is het niet zeker hoe de A oorspronkelijk heeft gelopen. We
zullen ons concentreren op twee tracé’s.
Op de kaart van Jacob van Deventer zien we er maar één: die via Donghorn. Dat is het tracé
dat we ook nu nog kennen. Via die bedding stroomde sinds 1470 niet alleen het water van
de Drentsche Aa, maar ook dat van de Hunze. Die rivier was aan het eind van de 14e eeuw al
naar de stad geleid en liep vanaf c. 1470 via een nieuw gegraven gracht langs de noordzijde
van de vesting naar het westen. Daar kwam het bij de Hoek van Ameland samen met de A.
Toch laat Van Deventer een spoor zien dat wel eens verband zou kunnen houden met een
oudere loop van de A. Ik doel op de Laan, waarvan ten noordwesten van de stad – heel
onopvallend en vaag – een stuk is aangegeven. De Laan was waarschijnlijk een oude landweg
op de oostelijke oever van de Drentsche Aa. Het rivierwater is op enig moment vanaf de
114

Biblioteca Digital Hispánia (http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015403) nr. 63.
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huidige Hoek van Ameland naar het westen geleid, waar het bij de Donghorn in de centrale
waterloop van het al eerder ingepolderde ‘Reitland’ uitkwam. Dat kanaaltje liep in een
rechte lijn naar het noorden en kwam ten zuiden van Dorkwerd uit in een natuurlijke
bedding (de benedenloop van het Eelderdiep?) die naar de Mude kronkelde. Door de
omlegging van de A verminderde het belang van de Laan. Dat zal de reden zijn dat er geen
stadspoort is die met deze weg ‘correspondeert’.
In het gebied ten noordwesten van Groningen zijn verschillende wierden aangetroffen, die al
vroeg overslibd zijn. Het is dus een van ouds bewoond gebied. Ook de landwegen daarin
zullen oud zijn. De Laan en ook de Paddepoelsterweg gaan waarschijnlijk terug op die eerste
bewoningstijd.
De Laan en de A
Op het linker plaatje
is De Laan met een
gele lijn aangegeven
op een reproductie
van de
stadsplattegrond van
Van Deventer.
Op het rechter plaatje
zijn op de moderne
plattegrond de
mogelijke oude loop
van de A en de tracés
van de Laan (rood) en
enkele andere wegen
(zwart) ingetekend.
115

De veronderstellingen over de oude loop van de A zijn gebaseerd op de reconstructie van
A.E. Clingeborg en op de opgraving die in 1998 heeft plaatsgevonden op een terrein bij het
zwembad ‘de Parrel’. Aan de westzijde van het toen ontgraven terrein bleek de Hondsrug
aangesneden te zijn door een oude loop van de Drentsche Aa. Er waren ook
bewoningssporen afgedekt door afzettingen van die rivier.116 De bewoning werd gedateerd
op de 3e eeuw na Chr. Op grond van de boringen is vastgesteld dat ook bij de
Bessemoerstraat een bedding kan worden aangetroffen.’117 Daarna, in 2015, zijn bij
graafwerkzaamheden ook aan de Noorderbinnensingel sporen gevonden van een oude
bedding van de A.118
De Laan lijkt dus in oorsprong een landweg te zijn die op de oostelijke oever van de A liep.
De huidige Kerklaan ligt op een deel van dit tracé. De naam ‘Kerklaan’ vindt zijn oorsprong in
het feit dat de weg precies op de (toren van) de Akerk loopt. Dat kan toeval zijn, maar het is
ook denkbaar dat de weg doelbewust op de kerk is geraaid. Dat zou dan een indicatie zijn
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Een eerdere versie van deze plaatjes vindt men in Groningen, een stad apart (2007) 274.
Gert Kortekaas, ‘Archeologie in 1998’ in: Hervonden Stad 4 (1999) 8-9.
Froukje Veenman, ‘Verslag archeologie in 2010’ in: Hervonden Stad 16 (2011) 8-9.
Margot Daleman e.a., ‘Verslag archeologie in 2015’ in: Hervonden Stad 21 (2016) 21-22.
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voor de ouderdom van de weg en de occupatie en indeling van het daaraan grenzende
gebied. Op de kadastrale minuut van 1832 is goed te zien dat de Laan in dat proces een
structurerende rol heeft gespeeld.
De militair cartograaf Johan Heinrich Hottinger maakte rond 1790 samen met enkele
collega’s gedetailleerde kaarten van Noord-Nederland. De kaarten van de ‘Hottinger-atlas’
geven de situatie weer zoals ze enkele decennia vóór het tot stand komen van de kadastrale
minuten was.
De Laan op een kaart uit de
Hottinger-atlas (c. 1790)
Afgebeeld is kaart 25 uit de
Hottingeratlas.119 Het noorden is
links.
Op de kaart zien we buiten de
Boteringepoort de Moesstraat met
de moestuinen ter weerszijden en
aan het einde daarvan de splitsing.
Linksaf ging de weg verder als
Paddepoelsterweg, rechtsaf als
Winsumerweg, later Oude
Adorperweg. Onder de moestuinen
loopt De Laan die bij de
boerderijen in het huidige Park
Selwerd uitkomt.

Ten noorden van de weg naar het Blauwbörgje ligt de Nijenborg, het buitenhuis waar Johan van Nijenborg in
de 17e eeuw zijn literaire bijeenkomsten hield. Ten westen van De Laan zien we een kronkelend lijntje: dat
moet een spoor zijn van de oude loop van de Drentsche Aa.

Archeologische zone
Drentsche Aa
Dit plaatje is ontleend aan de
Cultuurhistorische Waardenkaart
van de gemeente Groningen.120
De rode stip markeert de plaats in
de stadswijk Selwerd waar de
Drentsche Aa in de Hunzebedding
uitmondde. Hier is nu de
driesprong BeukenlaanBerkenlaan.
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H.J. Versfelt, De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland, 1773-1794 (Groningen 2003).
https://erfgoed.groningen.nl/erfgoedkaart/
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Het Reitdiep kan doelbewust gegraven zijn als kanalisatie van de Drentsche Aa. Maar het is –
daarop heb ik al gewezen – ook denkbaar dat het water van de Drentsche Aa vanaf de hoek
van Ameland is afgeleid naar een sloot die al eerder gegraven was om het rietmoeras
(‘reitland’) te ontwateren dat zich ten noordwesten van de stad bevond. Op het hierna
volgende kaartje is een deel van dit gebied met een afwijkende groene kleur gemarkeerd.
Een aantal kavellijnen daarin loopt ter weerszijden van het Reitdiep door. Dit doet
vermoeden dat de hoofdstructuur van de verkaveling ouder is dan het kanaal. Het gebied
lijkt vanaf een basis in het oosten (De Laan?) in blokken te zijn ingedeeld, waarna, min of
meer haaks op de kavelsloten, een ontwateringskanaaltje is gegraven. Dat kanaaltje was
bedoeld om het water in de richting van Dorkwerd af te voeren, even ten zuiden waarvan de
benedenloop van het Eelderdiep (?) in noordoostelijke richting kronkelde. Via die natuurlijke
bedding kwam het Drentse water in de Hoge Paddepoel uit in de bedding van de Hunze.
Deze monding werd aangeduid als ‘de Mude’.

Het Reitdiep gaat door de verkaveling
Tekening Henk Kampen.
De hoek bij Donghorn is in 1854 afgesneden. Op dit
kaartje, gemaakt op basis van een oude topografische
kaart, is de oude loop nog te zien.

Of het Reitdiep in eerste instantie als afleiding van de A is gegraven of dat het pas later als
zodanig is benut, zeker is dat de oude bedding van de A verviel nadat de rivier naar het
westen was afgeleid. Het Reitdiep werd toen een structuurbepalend element. Doordat het
een tijd lang onbedijkt is gebleven en de getijden vrij spel hadden, is de bedding van het
kanaal een beetje gaan slingeren.
Het is onbekend wanneer deze watergang is gegraven. Het zou me niet verbazen wanneer
het uit de 10e of 11e eeuw dateert.
Ook een overtuigende verklaring voor de oriëntatie van het Reitdiep is er niet. Het staat niet
echt haaks op de oudere verkaveling. Ook de oriëntatie van die verkaveling is trouwens niet
helder. De noordzijde van het hier gemerkte blok ligt op de lijn van de Legeweg. Toevallig of
niet, deze lijn loopt in het oosten op het bultje van het Cortinghuis (ter plaatse van de
huidige stadswijk De Hoogte) en verder op het borgterrein van Ulgersmaborg. Verder
doorgetrokken loopt deze raailijn op korte afstand aan de noordzijde voorbij de kerk van
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Noorddijk. In het westen passeert de lijn de kerk van Leegkerk op ruime afstand ten zuiden
van dat gebouw.
De westzuidwest-oostnoordoost lopende sloten staan wel haaks op de lijn Eelde-Dorkwerd,
maar het is de vraag of die raailijn echt van die twee punten is afgeleid. Mogelijk is een lijn
getrokken over Dorkwerd en het bultje van het kleine Vinkhuis (Diamantlaan 94). Die lijn ligt
op de hypothetische raailijn Dorkwerd-Eelde.121
De oriëntatie van de verkaveling zou dan bepaald zijn door (1) de op Dorkwerd lopende lijn
en (2) de op het Cortinghuis lopende lijn van de Legeweg. Deze ligt niet helemaal parallel aan
de Penningsdijk, die op een lijn ligt die getrokken is over het Hooihuis en de kerk van
Leegkerk. De driesprong Diamantlaan-Edelsteenlaan zou dan het punt zijn waar de oriëntatie
is vastgesteld. De vraag is wat er zo bijzonder kan zijn geweest aan dit punt dat het zo’n
belangrijke rol heeft gespeeld bij de indeling van dit gebied.
Door het dalen van de bodem en de invloed van de zee werd de toestand gevaarlijk. Om die
reden moest het kanaal door het Reitland worden bedijkt. Dat lijkt in de 13e eeuw te zijn
gebeurd.122 De aanleg van dijken langs het Reitdiep had grote gevolgen voor de afwatering
van de aangelegen lage landerijen: die konden hun eigen water alleen kwijt bij eb en
wanneer er niet teveel Drents water werd aangevoerd.

De ‘twe staddepen’ met elkaar verbonden (1470)

Over de omlegging van het Hunzewater langs de noordzijde van de stad naar het westen en
de verbinding van Hunze en A zwijgen de archieven. Toch bevatten de schriftelijke bronnen
een paar aanwijzingen voor de veronderstelling dat in 1470 of 1471 Hunze en A op de
noordwestelijke hoek van de stad bijeen zijn gebracht.
In de eerste plaats is er de passage in de kroniek van Johan van Lemego waar deze melding
maakt van ‘twe staddepen’ als de plaats waar een nieuwe toren (de Kranetoren) werd
gebouwd.123 Verder is er een akte uit 1473, die doet vermoeden dat het Selwerderdiep een
functiewijziging heeft ondergaan, hetgeen we als een aanwijzing kunnen zien dat het
121
122
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Zie Landschap lezen 1 (2017) 37-39.
Gert Kortekaas, ‘Archeologie in 2002’ in: Hervonden Stad 8 (2003) 6-32, in het bijzonder 12-13.
Sicke Benninge (ed. 2012) 48-85.
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Hunzewater toen niet meer via het Selwerderdiep naar het noorden stroomde, maar in een
andere richting werd afgevoerd.124
In deze kwestie zijn verschillende motieven te onderscheiden:
• militaire
• nautische
• waterstaatkundige.
Of men deze drie verschillende motieven destijds heeft onderkend weet ik niet. Achteraf zijn
ze echter wel te onderscheiden.

Hoek van Ameland

Het graven van het Lopende Diep en de combinatie van Hunze en A danken we indirect aan
de Bourgondische hertog Karel de Stoute, die van zijn landen een echt koninkrijk wilde
maken en meende dat ook Friesland en de stad Groningen daarbij hoorden. De Groningers
en Ommelanders vonden dat geen goed idee en besloten hun ‘Friese vrijheid’ te verdedigen.
Om die reden hebben ze in de jaren 1469-1471 de vestingwerken van Groningen
gemoderniseerd. De middeleeuwse stenen muren werden vervangen door een nieuw
aarden bolwerk, dat minder gemakkelijk door het geschut kapot geschoten kon worden. Het
graven van het Lopende Diep maakte deel uit van de werkzaamheden.
Door deze ingreep werd ook de waterhuishouding verbeterd: het Hunzewater hoefde niet
meer over de ‘drempel’ van de Hoge Paddepoel. Aan de noordkant van de stad ontstond een
diep water, dat geschikt was als haven. Daar kwam ook de kraan te staan. Niet voor niets
heet de poort daar in de buurt ‘Kranepoort’. Uit de 15e eeuw zijn geen plaatjes bewaard
gebleven, maar uit de 16e eeuw wel.
Het meest illustratief is de plattegrond van Braun en Hogenberg uit het jaar 1575. Op de
volgende afbeelding zien we de Noorderhaven, die in open verbinding staat met het
Reitdiep. Bij de Kranetoren staat de ‘oude kraan’, die omstreeks 1475 zal zijn geplaatst. Links
124
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GrA 2100-219.1 (9 juni 1473). Zie ook Een kronkelend verhaal (2011) 113-115, 166-167.
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op de Reitdiepskade staat de ‘nieuwe kraan’. Deze is in 1580 in vlammen opgegaan.125 Vlak
daaronder is de ‘beer’ herkenbaar die in of omstreeks 1563 is gebouwd om de dam te
vervangen waarmee de stilstaande stadsgracht in 1535/1536 is afgesloten. Op de beer staat
een torentje: de ‘monnik’.

De haven van Groningen in de 16e
eeuw
(Uitsnede uit de plattegrond van
Braun en Hogenberg; GrA 1536 5210)

Het Groninger stadsbestuur meende in de eerste jaren na de Reductie de Merchant
Adventurers zover te kunnen krijgen dat ze Groningen zouden kiezen als de plek voor hun
lakenstapel.126 Dat feest ging niet door. Een Engelse delegatie die hier op bezoek kwam,
begreep al snel dat het Reitdiep een allesbehalve goede vaarweg was. Het was door al zijn
kronkels erg lang (ruim 40 km), overal waren ondiepten en het was zo smal dat je veel geluk
met de wind moest hebben om hier vlot naar binnen of naar buiten te kunnen varen.

Donghorn

125
126

GrA 2100-21.12 fol. 679 (‘De vianden verbranden de craen’; 10 mei 1580).
GrA 2041-14 (1597); A.T. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, in: W.J. Formsma
e.a. (red.), Historie van Groningen Stad en Land (Groningen 1976) 331-360, in het bijzonder 334-339.
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Het toponiem ‘Donghorn’ is al vaker genoemd. De plek heeft eerder ‘Dodingehorn’ (‘de hoek
van Doede’) geheten.
We zagen al dat de rivier hier een opvallende slinger maakte. Deze is halverwege de 19e
eeuw afgesneden. Daartoe moesten ook enkele kalkovens op de noordelijke oever wijken.
Het afgesneden stuk (links op de foto) werd een haventje annex balkgat.
Ik herhaal nog eens dat de kronkel bij Donghorn mogelijk geen natuurlijke oorsprong heeft,
maar door mensenhand tot stand is gekomen doordat de A vanuit zijn oorspronkelijke
bedding naar het westen is afgeleid om bij Donghorn aan te sluiten op een al bestaande
ontginningssloot (nu Reitdiep), die het water noordwaarts leidde naar de benedenloop van
het Eelderdiep (?), waarlangs het verder naar de Paddepoel stroomde om bij de Mude in de
Hunze uit te komen.
Dat is precies hetzelfde procédé dat ook lijkt te zijn toegepast bij de kanalisatie van het
Peizerdiep/Hunsinge, ten westen van Leegkerk. Aanvankelijk kronkelde die rivier door het
laagland in de richting van Wierum, maar in de 12e eeuw is het door het Peizerdiep
aangevoerde Drentse water ter hoogte van Leegkerk een stukje westwaarts afgeleid om
door een ontginningssloot (het huidige Aduarderdiep tussen Nieuwbrug en Nieuwklap)
noordwaarts af te stromen, waar het uitkwam in het zuidelijke uiteinde van een inbraakgeul
die ik ‘Kliefslootgeul’ noem. Deze geul mondde tussen Saaksum en Ezinge uit in de
benedenloop van de Hunze.127

Het Westerdiep of Reitdiep: een bochtig kanaal
De twee foto’s zijn in zuidelijke richting genomen.
Doordat het Reitdiep aanvankelijk niet bedijkt was en in open verbinding stond met de zee, hebben de in- en
uitlopende getijden het kanaal licht laten slingeren. De linker foto is genomen ten zuiden van de Zernikebrug.
Ten westen van het kanaal zien we de nieuwe stadswijk Reitdiep. De rechter foto is ten oosten van Dorkwerd
genomen, op de plaats waar het ‘reitkanaal’ op een natuurlijk bedding aansloot.
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Westerdiep en
Oosterdiep
De oude bedding
van de A is met
een
donkerblauwe
lijn aangegeven.

Op het bovenstaande plaatje zien we nog eens hoe het water van de Drentsche Aa vanaf de
stad eerst naar het westen en dan in een vrijwel rechte lijn naar Dorkwerd is geleid, waar het
in een slingerende natuurlijke bedding uitkwam. We weten niet met zekerheid of die
bedding de benedenloop van het Eelderdiep is, maar het zou kunnen zijn. Aan het
natuurlijke karakter ervan hoeven we niet te twijfelen.
Later werd de gekanaliseerde A ‘Westerdiep’ genoemd, als tegenhanger van de Hunze, die
‘Oosterdiep’ heette. De beide waterlopen kwamen bij elkaar op een plek die ‘de Mude’ werd
genoemd. Deze plaats bevindt zich achter de boerderij van maatschap Zwakenberg aan de
Paddepoelsterweg.
In de 14e eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om de beide stromen te reguleren. 128
Door zijlen te plaatsen in Redwolde, een laaggelegen streek ten zuidoosten van de stad, kon
het water van de Hunze worden opgehouden, zodat de A gemakkelijker kon afstromen. Ook
in de A werd een zijl gebouwd en wel vlak bij de Mude. Het belangrijkste doel ervan was
waarschijnlijk het vasthouden van het water van de A wanneer daaraan behoefte was.
Het is moeilijk voorstelbaar dat men in de 14e eeuw in staat is geweest om hier vloeddeuren
en bijpassende dijken te bouwen die extreem hoog water vanuit zee konden keren. Nog in
de 15e eeuw waren de dijken in de Paddepoel niet hoger dan 60 centimeter.129 Dat betekent
dat het water er bij langdurig hoge waterstand op zee en bij echte stormvloeden gewoon
overheen kwam. In die tijd waren er geen vloedkerende zijlen meer beneden Groningen. Bij
hoge vloeden kon het zeewater dus tot in de stad en zelfs nog verder komen. Wel zouden er
in de 17e eeuw – we zagen dat al – in de stad zelf zeewerende sluizen worden gebouwd: de
Kleine Spilsluis bij de Visserbrug en de Grote Spilsluizen bij de Ossenmarkt (1674).
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Een kronkelend verhaal (2011), hoofdstuk 8.
GrA 172-24 reg.nr. 159 (1435).
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De ingrijpende en grootschalige herinrichting van de Groninger waterstaat van de 19 e eeuw
veranderde het hele plaatje. Het belangrijkste daarvan was dat al het door Hunze en
Drentsche Aa aangevoerde Drentse water via het Verbindingskanaal en Eemskanaal naar de
Eems werd afgeleid (1866-1879). Het Reitdiep verloor daardoor het grootste deel van zijn
afwateringsfunctie. Het voordien vanuit de Lauwerszee binnenkomende vloedwater werd
vanaf 1872 gekeerd door de nieuwe Wetsingersluis, terwijl enkele jaren later, in 1877, het
Reitdiep bij Zoutkamp werd afgesloten.

Oude kronkel van het Eelderdiep (?) in
de Paddepoel
In de Paddepoel, ten noorden van het
Van Starkenborghkanaal, ligt de wierde
Enens met daarbij de boerderij ‘de
Paddepoel’. De kromme watergang op
deze foto is het overblijfsel van een
bedding die mogelijk bij het Eelderdiep
heeft gehoord en later het water van
de A afvoerde.
Enkele tientallen meters ten noorden
van de plek waar de bovenstaande foto
is genomen, bevindt zich de Mude.

De Mude nu (Google)
De pijl wijst in de richting waarin de
volgende foto is genomen.
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De Mude in 2006
We kijken in oost-zuidoostelijke
richting. Links de Hunze
(Selwerderdiepje), rechts het
overblijfsel van het Eelderdiep
(?)/Westerdiep.

De Mude in 2012
Het Groninger Landschap heeft de
waterstand in de Hoge Paddepoel
drastisch verhoogd, zodat de hoge
walkanten ter weerszijden van het
Selwerderdiepje niet meer zichtbaar
zijn.

Ik wil onze tocht langs de Drentsche Aa afsluiten met het vermelden van een ingreep die ik
ook vorig jaar in mijn voordracht over de Hunze heb besproken. Het verhaal daarover begint
met de afwateringsproblematiek van het ten westen van het Westerdiep gelegen land van
Lieuwerderwolde (Hoogkerk en Leegkerk). De bodem was daar laag en het zal duidelijk zijn
dat het water daar niet gemakkelijk wilde weglopen. Aangezien het Westerdiep al in de 13e
eeuw werd bedijkt, kon het aangelegen lage land daarop niet meer lozen. Vóór 1360 waren
de ingelanden aangewezen op afwatering via Aduard en de Kliefslootgeul, die tussen
Saaksum en Ezinge in de benedenloop van de Hunze uitkwam. De Kliefsloot slibde echter
dicht, zodat onder anderen de Lieuwerderwolders met hun water bleven zitten. Om die
reden groeven ze een nieuw afwateringskanaal en sloten dat bij Wierum aan op de
gecombineerde bedding van Hunze en A. Dit nieuwe zijlmaar is op de volgende plaatjes
aangegeven met een lichtblauwe lijn. Sporen daarvan zijn bij Dorkwerd nog herkenbaar.130

130
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Links: De nieuwe zijltocht van Lieuwerderwolde, A en Hunze (1360-1365)
Rechts: Het Westerdiep rechtgetrokken (c. 1400)

Bovenstaande, op de hoogtekaart gebaseerde plaatjes laten zien dat het gebied rond de
samenvloeiing van A en Hunze relatief hoog ligt. Het was dan ook geen wonder dat het door
Hunze en A aangevoerde Drentse water slecht kon afstromen en dat het dus ook moeilijk
geweest moet zijn om de landen die op de beide rivieren afwaterden droog te houden.
In 1365 is een zijl bij de Mude gelegd. De plaats was zo gekozen dat daarmee ‘beide rivieren’
(Hunze en A) konden worden afgesloten. Mogelijk wilde men een mogelijkheid hebben om
het water van Hunze en A op te houden, zodat de Lieuwerderwolders hun water bij Wierum
zouden kunnen lozen.
De op het linker plaatje afgebeelde situatie heeft niet langer dan enkele decennia
gefunctioneerd. Nadat het Aduarderdiep tot voorbij Feerwerd was gegraven en daar ook een
nieuwe zijl was gelegd (ter plaatse van het huidige Aduarderzijl; c. 1400), ging ook
Lieuwerderwolde daarlangs afwateren. Op het kaartje is linksonder nog net de aanzet te zien
van de watergang die bij Slaperstil in het Aduarderdiep uitkwam.
Door deze verandering van de waterstaatkundige situatie kwam de 40 jaar tevoren gegraven
tochtsloot naar Wierum vrij om er iets anders mee te doen. Ter vermijding van de hoog
opgeslibde Mude sloot men het Westerdiep (ook Groningerdiep genoemd, nu Reitdiep) aan
op de door de Lieuwerderwolders gegraven zijltocht naar Wierum.
Men zou kunnen denken dat het graven van het rak bij Dorkwerd ook een gunstig effect had
op de afstroming van de Hunze. Maar zeker is dat niet. Doordat er minder water werd
aangevoerd vanuit het zuiden, zal de bedding tussen Wierum en Harssens meer last hebben
gekregen van opslibbing. Des te belangrijker moet om die reden de in 1470 gerealiseerde
omlegging van het Hunzewater langs de noordelijke stadswal zijn geweest.
Over de in 1360 en 1365 gebouwde zijlen bij Wierum en in ‘Eckerdisstede’ is verder niets
bekend. Het kan zijn dat ze er in 1400 nog waren, maar het is ook mogelijk dat ze toen al
waren weggehaald of weggespoeld.
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Reitdiep tussen Wierum en
Dorkwerd
Dit deel van het Reitdiep is
omstreeks 1360 gegraven als
zijltocht voor
Lieuwerderwolde.
In of kort na 1400 werd het
onderdeel van het Westerof Reitdiep en ging het water
van de Drentsche Aa
afvoeren. Na 1470, toen
Hunze en A bij de Hoek van
Ameland waren
gecombineerd, voerde het ‘t
water van beide rivieren af.

Bij Wierum eindigt onze tocht langs de Drentsche Aa en haar benedenloop. Bij deze plaats
kwam in de middeleeuwen de benedenloop van het Peizerdiep uit in de gezamenlijke
bedding van Hunze en A. Naar dit punt groeven de Lieuwerderwolders omstreeks 1360 hun
zijltocht, die vanaf c. 1400 door de Groningers werd gebruikt om het water van de A af te
voeren. Nadat in 1470 Schuitendiep en Hoornsediep bij de Hoek van Ameland met elkaar
waren verbonden, stroomde al het Drentse water via het omstreeks 1360 gegraven kanaal
naar het noorden. Bij Wierum eindigde ook de Paddepoelsterweg, de eeuwenoude weg die
vanaf de driesprong ten noorden van de huidige Moesstraat naar het noordwesten aftakte
en de landverbinding vormde tussen de stad Groningen en de landstreek Middag, waar de
dorpen Oostum, Feerwerd en Ezinge lagen. Bij Wierum moest men het Reitdiep oversteken
met een veerpont (een scholle of schouw). Het veer is in 1887 vervangen door een brug.

Oude Hunzebedding ten
noorden
van de wierde van Wierum
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De brug van Wierumerschouw

Wierumerschouw in 1975
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