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Ten geleide
Enkele jaren geleden, toen ik bezig was met de voorbereiding van een voordracht over de
geschiedenis van de Fivel en de Delf, stuitte ik op het Oosterwijtwerdermaar. In het
zuidelijke verlengde daarvan ligt het Garreweerstermaar. Het lijkt erop dat deze twee
watergangen in een ver verleden één geheel zijn geweest en dat we hier van doen hebben
met een ‘oersloot’ die al in het eerste millennium is gegraven.1 De sloot is vanuit de
wierdenzone op de kwelderwal ten zuiden van de Fivelboezem naar het verder zuidelijk
gelegen hoogveen gegraven. Via deze ‘oersloot’ konden de wierdenbewoners het veen
bereiken, waar ze broodkoren konden telen en brandstof winnen. Door de aanpak van het
veen kwam veel water los en daalde de bodem. Tussen het hoge kleiland van de
wierdenzone en het nog resterende hoogveen trad wateroverlast op, die men heeft
bestreden door het water zijwaarts af te voeren. Zo is, kort en simpel gezegd, de Delf
ontstaan. Mijn bevindingen over dit thema zijn te vinden in het vierde deel van de cyclus
Landschap lezen.2
Het bestaan van het Oosterwijtwerdermaar volgt uit de inhoud van een akte uit het jaar
1444, maar namen van waterlopen worden in die tekst niet genoemd, ook het
Oosterwijtwerdermaar niet. De daarin wel vermelde ‘Omteda Tjada’ zou misschien een
watergang kunnen zijn, maar duidelijk is dat niet. In sommige varianten van de tekst komt
deze woordcombinatie voor naast het bijna identieke ‘Omteda Tja’, dat we ook aantreffen in
een uit 1303 daterend stuk. Maar ook daar is niet meteen duidelijk wat ermee bedoeld
wordt. Benieuwd naar de betekenis van deze begrippen en het eventuele verschil tussen
beide varianten, ben ik de teksten nog eens goed gaan bekijken.
Het bleek het begin te zijn van een zwerftocht langs oude bronnen en literatuur over het
oostelijke deel van het Hogeland. De Omteda Tjada bracht me bij de ontwikkeling van ’t
Zandt, via de Omteda Tja belandde ik bij de dijkrechten van Noordoost-Fivelgo, de zeedijk
van Watum tot Delfzijl, de Marcellusvloed van 1219 en de gevolgen daarvan, vond
ondertussen ‘hoogtesprongen’ in Oost-Fivelgo die iets over de ontstaansgeschiedenis van
het land vertellen, ontdekte dat er mogelijk nog wat nieuws te melden is over het Maarvliet,
zag dat de fasegewijze inpoldering van de Fivelboezem wellicht toch een beetje anders is
verlopen dan tot dusver is gedacht en kwam tot de conclusie dat ook het verhaal over de
opheffing van het Oosterniezijlvest aan nadere precisering toe is. Het parcours dat ik de
afgelopen maanden heb afgelegd doet denken aan dat van een loslopende hond die al
snuffelend van het ene interessante luchtje naar het andere zwerft.
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Zie voor het fenomeen ‘oersloten’ hoofdstuk 2.3 ‘Oersloten’ in Landschap lezen 2 op de website
www.vanlauwerstoteems.nl.
Zie Landschap lezen 4, ‘Delf en Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader’ (2017).
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Een verkeerde titel
Het beeld van die snuffelende hond leidde tot de naam van de map waarin ik mijn
aantekeningen op de computer opsloeg: ‘Zwerven door Fivelgo’. Dat voldeed als werktitel,
maar dekt, achteraf gezien, deze serie niet echt. Het ten zuiden van het Damsterdiep
gelegen deel van Fivelgo wordt soms vermeld, maar besproken wordt het niet. Verder
verwacht je onder ‘Zwerven door Fivelgo’ geen plaatjes van ‘hoogtesprongen’ in het
Westerkwartier en Hunsingo, net zo min als een verhaal over de manier waarop het water
uit het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest via Hunsingo kon gaan lozen, en al
helemaal niet een beschouwing over de centrale rol die Onderdendam in het
Winsumerzijlvest speelde en de manier waarop juist op die plek de belangen van
hogelandsters en lagelandsters op elkaar botsten.
Ik heb echter geen betere titel kunnen bedenken en heb daarom achter Zwerven door
Fivelgo tussen haakjes en Hunsingo gezet. Dat doet knullig aan, maar juist die
onbeholpenheid illustreert naar mijn gevoel wel goed de aard van deze stukken zoals ik die
zelf zie: het zijn geen volledig uitgewerkte studies, maar enigszins gefatsoeneerde
aantekeningen.
Aantekeningen
In de hierna volgende stukken worden gebeurtenissen en verschijnselen vaak meer dan eens
besproken. Gewone doublures zijn dat niet. De schijnbare herhalingen hebben te maken met
de aard van de materie. In de landschapsgeschiedenis heeft alles met alles te maken en
grijpt alles, zowel de grote lijnen als de kleinste details, in elkaar. Het is mij niet gelukt om dit
complexe geheel in een mooi, logisch in elkaar zittend en doorlopend verhaal te
presenteren. Ik vraag me trouwens af of dat ook echt mogelijk is. Het probleem zit niet
alleen in de complexiteit van de materie, in de uiteenlopende opvattingen die in de loop van
de tijd door onderzoekers zijn gepubliceerd, in de vele witte plekken die er nog altijd zijn en
in de onzekerheid van de chronologie. Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat de
losse elementen die we als bouwstenen moeten gebruiken, meerdere aspecten vertonen en
vrijwel steeds deel uitmaken van verschillende ontwikkelingen die we van elkaar moeten
onderscheiden en die ook als afzonderlijke verhalen verteld moeten worden. Om er uit te
kunnen halen wat er in zit, moet je ze dus meermalen bespreken, telkens in een wat ander
perspectief. Het gevolg is wel dat je nergens alles wat met elkaar samenhangt in één
panorama kunt laten zien en dat je moet verwijzen naar plaatsen waar stukjes van het
verhaal te vinden zijn. Ik weet dat dit niet bevorderlijk is voor het leesgenot, maar een goede
oplossing voor dit probleem heb ik niet kunnen vinden.
Bijproduct
Er is nog iets waarvan ik in deze inleiding melding moet maken. Ofschoon de navolgende
stukken allemaal over landschapshistorie gaan, zijn het eigenlijk geen echte
landschapshistorische studies. Daarvoor ontbreekt het mij aan de nodige kennis. Wie echt
aan landschapsgeschiedenis wil doen moet meer de diepte in – ook letterlijk, door middel
van boringen – en ook nog veel meer bronnenonderzoek doen dan ik heb gedaan. Het is
echter ook niet mijn bedoeling geweest om de geschiedenis van het Fivelgoër landschap te
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herschrijven. Zoals in al mijn opstellen ben ik ook hier uitgegaan van een paar oude
documenten. Het is de benadering van een archivaris met een filologische achtergrond: die
kijkt nog eens naar een oude tekst en ziet dat de beschrijving in de archiefinventaris niet
helemaal klopt of dat er nog een enkel woord is, waarvoor een andere interpretatie mogelijk
is dan de gangbare die door iedereen gedachteloos wordt overgeschreven.
Een oude tekst is het best te begrijpen wanneer je op de hoogte bent van de situatie waarin
hij is ontstaan en van het doel dat ermee werd gediend. Een reconstructie van de situatie
aan de hand van allerlei ongelijksoortige bronnen kan dus helpen om de betekenis van een
oude tekst te doorgronden. Omgekeerd kan een beter begrip van oude teksten natuurlijk
ook leiden tot het verder preciseren of zelfs aanpassen van de reconstructie die we van een
historische situatie hebben. In het onderhavige geval gaan de teksten over
waterstaatkundige aangelegenheden, zodat mijn landschapshistorische reconstructies een
soort bijproduct zijn bij mijn zoektocht naar de betekenis van de documenten die we in het
archief vinden.
Toch een extra stapje
Met het oog op de onvolkomenheden stond ik voor de keus om mijn aantekeningen in
onbewerkte staat ter bewaring aan te bieden aan de Groninger Archieven of nog een extra
stapje te doen, zodat ze via mijn website www.vanlauwerstoteems.nl te raadplegen zouden
zijn. De belangstellende reacties die ik doorgaans op mijn voordrachten krijg en de
onverwacht hoge bezoekers- en bezoekencijfers van mijn website hebben me voor de
tweede mogelijkheid doen kiezen. Daar komt nog bij dat liefhebbers en kenners mijn
interpretaties kunnen gebruiken als stimulans voor hun eigen onderzoek: hetzij om ze, al dan
niet met andere methoden, te verifiëren en aan te vullen, hetzij om de onjuistheid ervan aan
te tonen en te corrigeren.
Ik heb dus besloten mijn aantekeningen in een leesbare vorm te gieten en zo te ordenen dat
ze, net zoals in de cycli Groningen en het Drentse water en Landschap lezen, in verschillende
delen kunnen worden gepresenteerd. Echte doublures heb ik zoveel mogelijk weggewerkt,
maar in ruil daarvoor wel veel verwijzingen moeten opnemen. Verder heb ik mijn best
gedaan om te voorkomen dat ik mezelf tegenspreek, wanneer een onderwerp op
verschillende plaatsen behandeld wordt.
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Inhoud
De delen van Zwerven door Fivelgo zijn:
1
2
3
4
5
6
7
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‘Omteda Tjada’ bestaat niet
Eemsdijk en Marcellusvloed
Hoogtesprongen
Maarvliet
De inpoldering van de Fivelboezem
Het einde van het Oosterniezijlvest

Het uitgangspunt voor ‘Omteda Tjada’ bestaat niet is de akte van 25 mei 1444 waarbij een
deel van het kerspel ’t Zandt wordt ‘ingelaten’ in het Dorpsterzijlvest. In minder technische
termen betekent dit dat het de eigenaren van landerijen onder ’t Zandt werd toegestaan om
hun overtollige water te laten afstromen via de watergangen van het grote waterschap der
‘Drie Delfzijlen’, dat op de Eems loosde. In die tekst komt het begrip Omteda Tjada voor, dat
doet denken aan de naam van een natuurlijke waterloop die Omteda Tja heet en
geïdentificeerd kan worden als de Kleine Tjariet. Dat is een voormalige buitendijkse priel die
ongeveer parallel aan de Grote Tjariet in het voormalige Fivel-estuarium naar het
noordoosten loopt. Het lijkt er echter op dat Omteda Tjada toch wat anders is dan de
Omteda Tja. Aangezien we de akte van 1444 alleen kennen doordat de tekst ervan is
overgeleverd in de vorm van afschriften, is het denkbaar dat het onbekende woord tjada het
gevolg is van een vergissing van de maker van het afschrift waarop alle overgeleverde
varianten van de tekst teruggaan. Het is voorstelbaar dat in de originele akte niet tiada heeft
gestaan, maar tiuch. Het oudfriese woord betekent ‘samenwerkingsverband’ en komen we
ook tegen in een akte uit 1317. De Omteda Tjuch zou dan een van de ‘compagnieën’ van
samenwerkende landeigenaren zijn geweest die de landerijen onder ’t Zandt hebben
ingepolderd.
Onderdeel van de regeling waarbij de Zandtsters werden toegelaten tot het Dorpsterzijlvest
was de bepaling dat ze moesten zorgen voor de bouw van twee bruggen en het graven van
het Kattendiep (‘de Heekt’) te Appingedam. Deze passage geeft aanleiding tot het opstellen
van een nieuwe theorie over de oude topografie van die plaats.
Bij dit deel horen twee bijlagen:
1 De Latijnse tekst van een akte van 25 juli 1317 met Nederlandse vertaling en
commentaar. In dit stuk, dat betrekking heeft op de bedijking van een deel van de
Fivelboezem, worden enkele Zandtster tjuches genoemd.
2 Een transcriptie van de akte van 25 mei 1444, waarbij een deel van ’t Zandt wordt
ingelaten in het Dorpsterzijlvest.
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Ook in het geval van Eemsdijk en Marcellusvloed zijn twee oude teksten het vertrekpunt:
een akte uit 1303 waarin de Omteda Tja wordt genoemd en de organisatie van het
dijkwezen in Noordoost-Fivelgo wordt geregeld, en een passage uit de kloosterkroniek van
Bloemhof (de ‘Kroniek van Wittewierum’) waarin verslag wordt gedaan van de
Marcellusvloed van 1219 en de gevolgen daarvan. Combinatie van elementen uit deze
teksten heeft mij tot een zienswijze gebracht die enigszins afwijkt van die van Edze de Boer,
die in 2009 een artikel over de organisatie van het dijkwezen in dit gebied publiceerde, en
ook tot een andere verdeling van de Eemsdijk dan die welke in 1974 door B.W. Siemens op
een van zijn kaarten is ingetekend.
Niet de oude samenhang van de gebieden die ooit tot de ‘oerparochie’ Holwierde hebben
gehoord is de reden geweest waarom ook Oosterwijtwerd werd belast met het onderhoud
van een aantal verspreid gelegen delen van de Eemsdijk tussen Hoogwatum en Delfzijl. De
Oosterwijtwerders moesten daartoe worden gedwongen, nadat een commissie een na de
Marcellusvloed van 1219 gerezen conflict had beslecht.
De kadastrale minuut van 1832, de moderne hoogtekaart en tekstuele bronnen leveren
gegevens die het mogelijk maken wat naders te zeggen over de ontwikkeling van het
landschap van Noordoost-Fivelgo. Het meest opmerkelijk daarin zijn de sporen van een
vroege afdamming van de Grote Heekt tussen de Nes en Uiteinde en die van de latere
afdamming van de oude monding van deze rivier tussen Hoogwatum en Watum.
Het stuk eindigt met een paragraaf over Hathebrand, het klooster te Feldwerd en de
betekenis die Laskwerd voor dit klooster kan hebben gehad.
Ook bij dit deel horen twee bijlagen:
1 De aan de Marcellusvloed van 1219 en zijn nasleep gewijde passages uit de kroniek van
Emo, met vertaling en commentaar.
2 De Latijnse tekst van een akte van 19 juni 1303 over de organisatie van het dijkwezen in
Noordoost-Fivelgo, met Nederlandse vertaling en commentaar.
Een opvallend hoogteverschil (een zogenaamde ‘hoogtesprong’) tussen Nes en Uiteinde
getuigt van een vroege afdamming van de Grote Heekt op die plek. Dit was de aanleiding
voor het min of meer voor de vuist weg samenstellen van een overzicht van soortgelijke
hoogteverschillen in Groningerland. In het deel ‘Hoogtesprongen’ worden voorbeelden
getoond in het Westerkwartier, Hunsingo, Fivelgo en het Oldambt. Ook langs (bijna) de hele
lengte van de huidige Waddenzeedijk is een flinke hoogtesprong te zien.
Aangezien ik de meeste hoogtesprongen in het Westerkwartier en Hunsingo al besproken
heb in Groningen en het Drentse water en Landschap lezen, gaat in dit stuk de meeste
aandacht uit naar enkele opvallende gevallen in Fivelgo. De bespreking daarvan is een soort
prelude op de delen over het Maarvliet en de inpoldering van de Fivelboezem.
Over het Maarvliet is al veel geschreven en dat zal ook nog wel doorgaan. Vaak is (en wordt)
daarbij gedaan alsof het Maarvliet en het in zijn zuidelijke verlengde gelegen Kardingermaar
één geheel zijn. In dit deel probeer ik op basis van een nadere analyse van alle mij ten
dienste staande bronnen te laten zien dat dit niet het geval is. Integendeel: net als vele
andere grote stukken infrastructuur bestaat ook deze ruim 17 km lange watergang annex
grensmarkering uit verschillende delen, die in verschillende perioden zijn gegraven en
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oorspronkelijk ook verschillende doelen hebben gediend.
Het Kardingermaar-Maarvliet is vele eeuwen lang de grens geweest tussen Hunsingo en
Fivelgo. Wanneer het die functie heeft gekregen is en blijft onduidelijk. Mijn reconstructie
van de waterstaatkundige ontwikkeling doet vermoeden dat het gebied van Startenhuizen
en Garsthuizen ooit als één geheel vanuit de Hunsingoër nederzetting Huizinge is
gekoloniseerd en dat het daarin gelegen deel van het Maarvliet pas in de 13 e eeuw is
aangewezen als grens tussen Hunsingo en Fivelgo.
Met het noordoostelijke uiteinde van het Maarvliet komen we in een gebied waar sporen
van vele ingrepen herkenbaar zijn. Om een samenhangend verhaal uit deze sporen te
destilleren moet ik ten oosten van de Dijkumerweg de aanleg van twee polders aannemen.
De eerste noem ik ‘Oost-Oldenzijl’ en is een succes geweest, de tweede noem ik ‘OostWilkema’ en heeft slechts korte tijd bestaan.
Aan het slot moeten een serie kaartjes en een samenvatting de complexe reconstructie
verduidelijken.
Ook De inpoldering van de Fivelboezem is al vaak onderzocht en beschreven. Zelfs zo vaak,
dat het niet meer duidelijk is waarop het beeld berust dat we er nu van hebben. In dit stuk
doe ik een poging om het voor de landschapsgeschiedenis belangrijke proces dat de
inpoldering van het Fivel-estuarium is, in zijn onderdelen en fasen te analyseren. Om zicht te
krijgen op de historische feiten moeten we de interpretaties en reconstructies ‘afpellen’ die
door enkele generaties van onderzoekers zijn opgesteld. Ik beperk me hierbij tot de periode
van de 12e tot halverwege de 15e eeuw.
Begonnen wordt met een bespreking van enkele passages uit de kroniek van Wittewierum
en de uitleg die daaraan door verschillende onderzoekers is gegeven. Daarna volgt een
systematische analyse van de werken van Bos en Van Veen (‘De Fivel en hare verzanding’) en
Kooper (‘Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen’). Daarbij komen enkele
thema’s voorbij die ook al in Omteda Tjada bestaat niet en Maarvliet aan de orde zijn
gekomen en daar in een andere context zijn besproken.
Het stuk eindigt met een serie kaartjes waarin ik mijn eigen visie op de verschillende fasen
van de inpoldering van de Fivelboezem weergeef.
Het laatste deel van Zwerven door Fivelgo heet Het einde van het Oosterniezijlvest. Over de
inlating van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest heb ik al
het een en ander geschreven in Groningen en het Drentse water.3 Toen had ik me nog niet
verdiept in de ontwikkeling van Noordoost-Fivelgo en had nog geen aandacht geschonken
aan enkele details in de zogenaamde ‘inlatingsbrief’ van 1458, waarbij de voorwaarden
werden vastgesteld waaronder Uithuizen, Zandeweer en Overmaringe hun water via het
Winsumerzijlvest mochten lozen. In dit nieuwe verhaal bespreek ik hetzelfde stuk nog eens
en komt ook de akte van 1464 aan de orde, waarbij het zuidelijke deel van het
Oosterniezijlvest als onderdeel van het Slochterzijlvest wordt toegelaten tot het
watergangenstelsel van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen.

3

Groningen en het Drentse water 4; hoofdstuk 4.3 ‘Het Winsumerzijlvest’ op www.vanlauwerstoteems.nl.
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