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1 Een nieuwe kijk

Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo)
5
Maarvliet

1

Een nieuwe kijk

In het Wikipedia-artikel over het Maarvliet1 lezen we dat deze watergang vermoedelijk al
sinds de twaalfde eeuw de grens is tussen Hunsingo en Fivelgo. Hij zou gegraven zijn om de
stagnerende afwatering van het veengebied bij Ten Boer (het zogenaamde Vierendeel) te
bevorderen door het water direct naar zee te leiden.
Er zijn aanwijzingen voor het vermoeden dat de reden voor het graven van het Maarvliet een
andere is geweest. Ook de grensfunctie van deze watergang moet misschien anders worden
gedateerd.

Reconstructie van de
e
Fivelboezem in de 11
eeuw door Otto
2
Knottnerus
Met een rechte blauwe
lijn heb ik het
Kardingermaar-Maarvliet
gemarkeerd. Deze
waterloop komt ten
noorden van Huizinge
(Hustinga) uit in een
priel die zelf bij het
latere
Westeremdervoorwerk
in de Fivelbedding
uitmondde.

De loop van het Maarvliet, tevens grens tussen Hunsingo en Fivelgo, is met een stippellijn aangegeven.
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Geraadpleegd op 28 februari 2019.
Knottnerus (2006) 31.

1

Zwerven door Fivelgo 5: Maarvliet

In eerdere voordrachten en publicaties heb ik nauwelijks aandacht geschonken aan het deel
van het Maarvliet dat ten noorden van het Dellekanaal ligt. Alleen tijdens lezingen voor de
Stichting Oude Groninger Kerken en de Historische Vereniging Middelstum (2012 en 2013)
heb ik het gewaagd daarover iets te zeggen. Ik deed dat in verband met de bespreking van
een aantal belangrijke structuurlijnen in het Centrale Woldland.
In dat voormalige veengebied is het Kardingermaar de grens tussen het bij Hunsingo
horende Innersdijk en het onder Fivelgo vallende Vierendeel. Deze watergang maakt nu bij
Lutjewolde een knik van 25o in noordelijke richting, maar de oorspronkelijke lijn loopt onder
de naam Maarvliet door tot voorbij Huizinge. Daar maakt het Maarvliet een klein knikje en
loopt dan in nagenoeg dezelfde richting door. Ik veronderstelde ook toen al dat de ‘afslag’ bij
Lutjewolde secundair is en dat de watergang die de scheidslijn tussen Hunsingo en Fivelgo
vormde, aanvankelijk gewoon rechtdoor heeft gelopen. Ik sloeg geen acht op het
Dellekanaal en meende dat het water uit het Centrale Woldland via het KardingermaarMaarvliet in noordoostelijke richting naar de nog open Fivelboezem kon hebben gestroomd.
De gegraven watergang kwam even ten noorden van Huizinge uit in een priel, die tussen
Westeremden en Garsthuizen de zee bereikte. Om dit te laten zien gebruikte ik een fraaie,
door Otto Knottnerus gemaakte reconstructie van de Fivelboezem.
Ik vertelde dit verhaal toen ik nog niet zo lang bezig was met de bestudering van het
Groninger landschap. Het past echter niet langer in het beeld dat ik mij in de jaren daarna
van de ontwikkeling heb gevormd. Het lijkt me bij nader inzien erg onwaarschijnlijk dat het
Kardingermaar-Maarvliet is gegraven om het water uit het Centrale Woldland naar de
Fivelboezem af te leiden en dat men daarbij het Dellekanaal (hier Delf genoemd) heeft
gekruist. Zoals vaak het geval is, lijkt ook hier een stuk infrastructuur dat zich op het eerste
gezicht als één geheel voordoet, bij nadere beschouwing te bestaan uit afzonderlijke delen
die uit verschillende tijden stammen en ieder hun eigen doel hebben gediend. Aanleiding
voor herziening van mijn verhaal zie ik in het reliëf, in de kleine knikjes die de loop van het
Maarvliet vertoont, in het ontbreken daarin van kronkels zoals in het Dellekanaal en in het
feit dat de noordelijke en zuidelijke delen van het Maarvliet bij het Dellekanaal niet netjes op
elkaar aansluiten.
Alvorens ik met een nadere beschouwing van het Maarvliet begin, moeten we aandacht
schenken aan de naam van dit kanaal. Het gaat me niet om het lanceren van een nieuwe
theorie ter verklaring van de naam ‘Maarvliet’; ik wil alleen helderheid scheppen in de
warboel die is ontstaan doordat in teksten en op kaarten allerlei verschillende waterlopen
als ‘Maarvliet’ of deel daarvan worden aangeduid. In alle gevallen is er wel een reden om
een watergang deze naam te geven, maar voor een goed begrip van mijn verhaal is het van
belang om de te bespreken waterlopen van eenduidige labels te voorzien.
Het stuk van het Maarvliet tussen het Westerwijtwerdermaar en de Delleweg noem ik
‘Maarvliet-zuid’. Het gedeelte van de Delleweg tot aan boerderij ‘de Kooiplaats’ onder
Oldenzijl heet bij mij ‘Maarvliet-Noord’.
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1 Een nieuwe kijk
In het Maarvliet-Noord onderscheid ik ook weer twee delen, die ik in het navolgende
‘Maarvliet-Noord 1’ en ‘Maarvliet-Noord 2’ noem. Maarvliet-Noord 1 loopt tot aan de
kerspelgrens tussen Westeremden en Garsthuizen, Maarvliet-Noord 2 begint daar. Maar
daarmee zijn we er nog niet. We zullen zien dat er reden is om aan te nemen dat het
‘Maarvliet-Noord 2’ genoemde stuk ook weer uit twee delen bestaat. Het vanaf Garsthuizen
naar het noordoosten lopende stuk lijkt me ouder te zijn dan het in het verlengde daarvan
gelegen stuk tussen Garsthuizen en de kerspelgrens met Westeremden.
Het deel van het Maarvliet tussen boerderij ‘de Kooiplaats’ en de voormalige Oosterniezijl
(in de weg tussen Oosternieland en Zijldijk) is, in tegenstelling tot het Maarvliet-Zuid en het
Maarvliet-Noord, geen gegraven kanaal. We hebben hier te maken met een oude bedding
die onderdeel is geweest van het Fivel-estuarium. Om het gemakkelijk aan te kunnen duiden
geef ik het een fantasienaam: ‘Fivelmaar’.3
De waterloop ten oosten van de voormalige Oosterniezijl staat op oudere kaarten
aangegeven als ‘Oude Togt’, maar heet op jongere topografische kaarten gewoon
‘Maarvliet’. Ik heb tot dusver niet de noodzaak gevoeld om ook dit deel van het Maarvliet
een onderscheidende naam te geven.
De waterloop behoudt de naam ‘Maarvliet’ tot het punt waar hij zich verenigt met de vanuit
het noordwesten komende Oude Riet. Vanaf dat punt verandert de naam in ‘Grote Tjariet’.
Ten slotte is er nog het Oude Maar ten zuiden van De Kooiplaats, tussen de Dijkumerweg
onder Garsthuizen en de Westerweg onder ’t Zandt. Ook die waterloop wordt wel aangeduid
als Maarvliet. Dat is erg verwarrend. In feite gaat het hier om een van de twee kromme
beddingen (de oostelijke), die op de kadastrale minuut van 1832 en oudere topografische
kaarten in het gebied tussen Garsthuizen en Zijldijk-‘t Zandt kunnen worden onderscheiden,
en die we kunnen beschouwen als sporen van de oude Fivel.4 Ik noem deze watergang ‘Oude
Maar’, zoals hij tot 1908 ook op de topografische kaarten genoemd werd.

3
4

Bij het Noorderzijlvest heet dit stuk ‘Kromme Maarvliet’.
Een duidelijk kaartje staat op p. 25 van Zwerven door Fivelgo 4.
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Garsthuizen en Startenhuizen

Al eerder is melding gemaakt van een akte uit 1317.5 Deze akte bevat regels die in acht
genomen moeten worden bij de inpoldering van een stuk land. Aangenomen wordt dat het
gaat om het leggen van een dijk die, naar de daarin gelegde zijl (de Oosterniezijl), de ‘Zijldijk’
werd genoemd. In deel 4 van Groningen en het Drentse water heb ik daarbij vraagtekens
gezet en de veronderstelling geopperd dat de daadwerkelijke inpoldering wellicht enkele
jaren op zich heeft laten wachten.6 De reden voor die veronderstelling is de vermelding, in
een akte van 1323, van een ‘westelijke zijl in Garsthuizen’ (Gershusum), aan het onderhoud
waarvan het klooster Essen zou moeten blijven bijdragen.7 Ik identificeerde de bewuste zijl
als de sluis die bij de Wilkemaheerd heeft gelegen (‘Wilkemazijl’) en vond het vreemd dat
deze zijl nog zou moeten worden onderhouden terwijl er benedenstrooms al een nieuwe zijl
zou zijn gelegd.
In Zwerven door Fivelgo 2 zagen we dat het in de akte van 25 mei 1444 vermelde begrip
‘Omteda Tjada’ een verkeerde lezing kan zijn voor ‘Omteda Tjuch’. Om de bewuste akte te
kunnen doorgronden zag ik me genoodzaakt de landschapsgeschiedenis van Fivelgo en het
grensgebied tussen Fivelgo en Hunsingo nader onder de loep te nemen. Daarbij leek het me
ook dienstig om nog eens terug te komen op de genoemde akte uit 1323.
Ik begin met de chronologie. In de bewuste akte werd bepaald dat het klooster Essen zijn
verplichtingen moest blijven nakomen die het had met betrekking tot ‘de westelijke sluis in
Garsthuizen’. Bij nader inzien lijkt me dat die bepaling toch wél te rijmen is met de
inpoldering van een stuk Fivelboezem en de bouw van een nieuwe zeesluis in 1317. Het is
immers mogelijk dat de Wilkemazijl ook na 1317 als binnenzijl van belang is gebleven. Zo’n
binnenzijl kan verschillende doelen hebben gediend. Te denken valt niet alleen aan een soort
backup-functie voor het geval de nieuwe zeesluis het zou begeven, maar ook (en vooral) aan
het reguleren van de afstroom van het binnenwater. Door de binnenzijl dicht te houden kon
men in droge tijden zoet water vasthouden ten behoeve van mensen, beesten en gewassen;
door het tegelijk loslaten van meerdere opgestuwde maren kon men bovendien een zo
sterke uitstroom teweegbrengen, dat het in de geul buiten de zeesluis (de ‘buitenriet’)
afgezette slib werd weggespoeld. Het is denkbaar dat de ‘westelijke zijl in Garsthuizen’ in
1323 zo’n binnenzijl was en dat het klooster Essen naar oude gewoonte aan het onderhoud
ervan moest blijven bijdragen.
Maar er is ook nog iets anders. Het is immers lang niet zeker dat de Wilkemazijl de in de akte
genoemde ‘westelijke zijl in Garsthuizen’ is. Sterker nog, er is een andere sluis die wellicht
meer dan de Wilkemazijl in aanmerking komt om zo genoemd te worden, maar die ik
destijds niet heb vermeld. Ik doel op de zijl die blijkens de sporen op de hoogtekaart gelegen
heeft in een dam waarmee het Startenhuistermaar tussen het ‘Huis der Muren’ en het ‘Huis
der Boomen’ was afgesloten. We hebben in Zwerven door Fivelgo 4 gezien dat het reliëf op
die plek moeilijk anders verklaard kan worden dan door aan te nemen dat er een dam heeft
gelegen.
5
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OGD 254 (1317). Zie Zwerven door Fivelgo 2 en 4; de akte komt ook in Zwerven door Fivelgo 6 en 7 aan
bod; een vertaling met commentaar vindt men in Zwerven door Fivelgo 1.
Zie ‘Schilligeham, Redwolde en Paddepoel (1323-1365) (Groningen en het Drentse water 4) 31, op
www.vanlauwerstoteems.nl.
OGD 276 (1323).

2 Garsthuizen en Startenhuizen

Het Startenhuistermaar
1 Huis der Muren
2 Huis der Boomen
3 Wilkemaheerd
Is de zijl bij de Wilkemaheerd wel de
‘westelijke zijl in Garsthuizen’ die in
een akte van 1323 wordt vermeld?
Zou misschien de zijl bij Startenhuizen
zo zijn genoemd?

Er is echter wel een serieus bezwaar tegen deze suggestie: de bewuste plek ligt niet in
Garsthuizen, maar in Startenhuizen, aan de Hunsingoër kant van de landschapsgrens tussen
Hunsingo en Fivelgo. Om de bewuste zijl als ‘westelijke zijl in Garsthuizen’ te kunnen
aanduiden, zou met ‘Garsthuizen’ een groter gebied moeten zijn bedoeld dan het kerspel
van die naam.

Garsthuizen en Startenhuizen
Lichtblauw: kanalen
Donkerder blauw: natuurlijke
waterlopen
Donkergroen: ‘Dijkumerdijk’
1 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
2 ‘Westelijke zijl in
Garsthuizen’ (?)
3 Maarvliet-Noord
4 Fivel
5 Zijl bij de Wijnjetil
6 ‘Startenhuisterzijl’
7 Wilkemazijl
8 Zijl bij boerderij ‘De Wiel’
(‘Oostelijke zijl in
Garsthuizen’?)

Het Maarvliet scheidt de kerspelen Startenhuizen en Garsthuizen van elkaar. Startenhuizen hoort bij het onder
Hunsingo ressorterende dekenaat Usquert, Garsthuizen bij het Fivelgoër dekenaat Loppersum. Het kaartbeeld
wekt de indruk dat het Maarvliet een gebied in tweeën deelt dat oorspronkelijk een eenheid is geweest.
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Sporen op de hoogtekaart doen vermoeden dat bij 2 een bocht van het Startenhuistermaar is afgedamd en dat
8
daarnaast een andere watergang is gegraven. Hier lijkt een zijl gelegen te hebben. Deze zijl zou in de akte van
1323 kunnen zijn aangeduid als ‘de westelijke zijl in Garsthuizen’, zij het dat met ‘Garsthuizen’ dan wel een
groter gebied bedoeld moet zijn dan het uit latere tijd bekende kerspelgebied van Garsthuizen.
Daar waar de Dijkumerweg de oude Fivel kruist (bij 5), zal in eerste instantie alleen een dam zijn gelegd en is
pas later een zijl of afsluitbare pomp gebouwd.
Bij 6, waar een uit c. 1200 daterende dijk – ik noem hem ‘Dijkumerdijk’ – en de oude loop van het
Startenhuistermaar elkaar kruisen, heeft een zijl gelegen (de ‘Startenhuisterzijl’). Door deze zijl waterde niet
alleen het Startenhuistermaar uit, maar ook de uit de richting Eppenhuizen komende Steenklipstocht. Dit is een
ouder kanaal, dat waarschijnlijk al geruime tijd vóór de aanleg van de Dijkumerdijk gegraven is met het doel het
Eppenhuistermaar, dat eerder in de buurt van Oldenzijl in het Meedstermaar uitkwam, via een kortere weg af
te voeren.
De aanwezigheid van een kolk ten westen van de Dijkumerweg doet vermoeden dat de dijk bij een stormvloed
is ingebroken. Waarschijnlijk is het dijkgat gedicht en is het water van het Startenhuistermaar naar de
Wilkemazijl (7) geleid, een kleine 500 meter verder naar het zuiden. Later – de stroomrichting was toen
omgekeerd – is op de plaats van de Startenhuisterzijl een pomp gelegd.
Het cijfer 8 staat op de plek waar ‘de oostelijke zijl in Garsthuizen’ kan hebben gelegen: even ten westen van
boerderij ‘de Wiel’. Gelet op de datum van de akte waarin sprake is van de ‘westelijke zijl in Garsthuizen’, kan
de zijl bij De Wiel destijds als de ‘oostelijke zijl in Garsthuizen’ zijn beschouwd. Hij heeft tot 1317 als zeesluis
dienstgedaan.
Enkele van de bovengenoemde punten komen later uitvoeriger aan de orde onder het kopje ‘Details’

Het bestaan van een ‘westelijke zijl in Garsthuizen’ kan erop wijzen dat er ook een ‘oostelijke
zijl in Garsthuizen’ is geweest. Daarmee zou een van de twee zijlen bedoeld kunnen zijn die
aan de oostkant van Garsthuizen gelegen hebben in dammen waarmee de Fivel is
afgesloten. Een dam nabij de Wijnjetil (‘Dijkumerdam’; bij 5 op het kaartje) kan omstreeks
1225 zijn gelegd, een dam-met-zijl bij boerderij ‘de Wiel’ (bij 8) dateert waarschijnlijk uit het
derde kwart van de 13e eeuw en heeft tot 1317 als uitwateringssluis dienstgedaan. Zeker de
zijl bij De Wiel zou in 1323 nog als ‘oostelijke grens in Garsthuizen’ bekend kunnen zijn
geweest en als tegenhanger van een ‘westelijke zijl’ beschouwd kunnen zijn.
Het idee dat Garsthuizen in het verre verleden wel eens groter kan zijn geweest dan het
kerspelgebied dat we van Siemens’ kerspelkaart kennen, vindt steun in het kaartbeeld. Het
Maarvliet scheidt het Hunsingoër Startenhuizen van het Fivelgoër Garsthuizen en wekt op
zijn minst de indruk dwars door een gebied te gaan dat als een schiereiland tussen twee
waterlopen (Startenhuistermaar en Fivel) ligt en ooit één geheel is geweest. In diezelfde
richting wijst een kaartje van Otto Knottnerus, waarop te zien is dat de pastorie- en
kerkelanden van Garsthuizen aan weerszijden van het Maarvliet lagen.9 Het Maarvliet gaat
ook dwars door het bij boerderij ‘de Karshof’ horende land.
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Otto Knottnerus tekent op zijn Fivelboezemkaartjes hier ook een zijl, maar lijkt deze in verband te
brengen met de inlating van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest (1458).
Knottnerus (2006) 43.

2 Garsthuizen en Startenhuizen

De situatie bij Startenhuizen op de
AHN-hoogtekaart
De pijltjes wijzen naar de bocht die het
Startenhuistermaar oorspronkelijk
heeft gemaakt. Het maar is tussen het
‘Huis der Muren’ en het ‘Huis der
Boomen’ afgedamd; ten behoeve van
de afstroom van het water is een
kanaaltje gegraven waarin een zijltje is
gebouwd.

De locatie van de kerk van Startenhuizen doet vermoeden dat deze later is gesticht dan die
van Garsthuizen. De kerk van Garsthuizen staat op een prominente plaats op de kwelderwal
en min of meer halverwege het Startenhuistermaar en de Fivel; die van Startenhuizen
daarentegen staat aan het uiterste randje van het kerspelgebied, vlak naast het
Startenhuistermaar op een bultje dat bij het erf van boerderij Eppenhuizerweg 36 hoort.

Het Startenhuistermaar vanaf de Eppenhuizerweg, gezien in westelijke richting.
Links het ‘Huis der Boomen’, rechts daarvan op de horizon het ‘Huis der Muren’. Met enige goede wil is in het
bietenveld ten zuiden van het maar een lichte welving te zien. Dat is de hoogte waar de kerk van Startenhuizen
heeft gestaan (Archeologisch Monument 7018).

Het klooster Essen bezat enig land (8,7 ha om precies te zijn) aan de noordoostkant van
Toornwerd. Dit landbezit moet de reden zijn geweest op grond waarvan het convent
verplicht was onderhoud te plegen aan de ‘westelijke zijl in Garsthuizen’. Het water van
Toornwerd liep via het Hogepandstermaar naar het oosten en kwam bij Oldenoort en de
Noort in de bovenloop van het Startenhuistermaar uit. Wanneer er bij het ‘Huis der Muren’
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inderdaad een zijl in het Startenhuistermaar heeft gelegen, voldoet deze locatie aan het
criterium dat water van het klooster Essen daarlangs moet hebben gelopen. Zoals gezegd
kan een zijl op deze plaats zijn aangeduid als ‘de westelijke zijl in Garsthuizen’ als we
aannemen dat Startenhuizen en Garsthuizen ooit een eenheid hebben gevormd die
Garsthuizen werd genoemd, en dat de schrijver van de oorkonde van 1323 die oude situatie
van lang vóór zijn tijd in gedachten had toen hij die tekst schreef.

8
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Kardingermaar-Maarvliet ontleed
Het Kardingermaar-Maarvliet bestaat uit verschillende stukken die op verschillende
tijdstippen en om verschillende redenen zijn gegraven. Vooruitlopend op wat nog volgt geef ik
hier alvast een schematisch overzicht van de onderdelen die we zullen bespreken.

Van zuid naar noord onderscheiden we:
Kardingermaar
Maarvliet
Maarvliet-Zuid (tussen het Westerwijtwerdermaar en de Delleweg)
Maarvliet-Noord (tussen de Delleweg en de Kooiplaats)
Maarvliet-Noord 1 (tussen de Delleweg en de ‘Aylsumariet’)
Maarvliet-Noord 1a (tussen de Delleweg en de knik bij Aylsuma)
Maarvliet-Noord 1b (tussen de knik bij Aylsuma en de ‘Aylsumariet’)
Maarvliet-Noord 2 (tussen de ‘Aylsumariet’ en de Kooiplaats)
Maarvliet-Noord 2a (tussen de ‘Aylsumariet’ en Garsthuizen)
Maarvliet-Noord 2b (tussen Garsthuizen en de Kooiplaats)
Deze indeling in vier niveau’s lijkt erg ingewikkeld, maar laat wel goed de verschillen en
samenhangen zien tussen de verschillende panden.
Het Kardingermaar, Maarvliet-Zuid en Maarvliet-Noord 1 zijn oorspronkelijk gegraven in het
belang van Huizinge en Westeremden, maar dienden verschillende doelen; het MaarvlietNoord 2 is vanuit Garsthuizen aangelegd en bestaat ook uit delen die elk hun eigen functie
gehad.
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3

Dellekanaal en Maarvliet

Met de vraag naar de rol die het Maarvliet in de loop van de tijd heeft gespeeld, en de
mogelijke splitsing van het oude Garsthuizen in een Hunsingoër en een Fivelgoër deel,
begeef ik me op onzeker terrein en haal veel overhoop. Pieter Mennes Bos achtte het
waarschijnlijk dat het Maarvliet omstreeks 1050 vanuit ‘de lage Woldstreken bij Noorddijk’
naar de Fivelmond is gegraven als afwateringskanaal en als grenssloot tussen Hunsingo en
Fivelgo. Volgens Teun Juk, die in 1980 een studie aan het Maarvliet wijdde, begint het
Maarvliet al in de buurt van Engelbert en is het gegraven ‘omdat de westelijke ingelanden
van Fivelgo, die van Scharmer en Slochteren, hun water en veel uit Noord-Drenthe kwijt
moesten’. Voor wat de datering betreft volgt hij Bos. Otto Knottnerus schrijft dat het
Maarvliet pas omstreeks 1300 is doorgetrokken, daarbij suggererend dat er een ouder
gedeelte is.10
Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van andere grote infrastructurele elementen in
Groningerland is me gebleken dat kanalen die later als een geheel worden beschouwd,
doorgaans uit vele kleinere onderdelen bestaan die alle hun eigen bestaansreden hebben.
Voorbeelden daarvan zijn het Aduarderdiep, het Reitdiep, de Oude Ae en de Delf
(Damsterdiep).11 Ook het Kardingermaar-Maarvliet bestaat uit afzonderlijke stukken die in
de loop van de tijd om verschillende redenen zijn gegraven en ook om verschillende redenen
aan elkaar zijn geregen.
Alvorens met de bespreking van de verschillende delen van het Maarvliet te beginnen, moet
ik enkele woorden wijden aan het Dellekanaal. Ik vermoed dat deze watergang in de 9 e eeuw
door de wierdenbewoners is gegraven om het water af te voeren dat via natuurlijke
stroompjes uit de venen van het Centrale Woldland in noordoostelijke richting afstroomde.
Het kanaal voerde het water via Oldfort12 naar de benedenloop van de Fivel. Het stond in
open verbinding met de zee, zodat het met de getijden in- en uitstromende water kronkels
deed ontstaan. Niet lang daarna, toen het veen in het Centrale Woldland werd aangepakt,
brachten het Kardingermaar en het in het verlengde daarvan gelegen zuidelijke deel van het
Maarvliet (op de vorige pagina aangegeven als ‘Maarvliet-Zuid’) het water uit de venen naar
het Dellekanaal, zodat ook dat naar de Fivel kon wegstromen.13
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12
13
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Bos-van Veen (1930) 12-13; Juk (1980) 6-8, Knottnerus (2006) 34.
Zie ‘Arbere en het Aduarderdiep (1313-1400)’ (Groningen en het Drentse water 6), ’Van Hunze tot
Reitdiep’, ‘Tweestromenland. De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en Fivel’, ‘Delf en
Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader’ (Landschap lezen 4), alles op www.vanlauwerstoteems.nl).
GPS 53.334135, 6.713559.
Zie Landschap lezen 2 (‘Van kussen tot diep bord. De transformatie van het Centrale Woldland I’) 41-43 en
‘Tweestromenland’ 7-8, op www.vanlauwerstoteems.nl).

3 Dellekanaal en Maarvliet

De kruising van het Maarvliet met het
Dellekanaal op Bing Maps

Het Maarvliet is aangegeven met een
lichtblauwe lijn.
Het Dellekanaal heeft aan de
noordzijde langs de Delleweg gelopen.
Sporen ervan – nog wel herkenbaar op
de kadastrale minuut van 1832 – zijn
op het satellietbeeld niet meer te zien.

De loop van het Maarvliet en die van de wegen zijn ontleend aan de kadastrale minuut van 1832. De zuidelijke
en noordelijke delen van het Maarvliet liggen niet precies in elkaars verlengde en wekken daardoor de indruk
niet als één geheel te zijn aangelegd. Door de aanleg van de Eemshavenweg (N46) en de ruilverkaveling
Stedum-Loppersum zijn de meeste sporen van de oude infrastructuur opgeruimd.
Het gebied ter linkerzijde van het Maarvliet hoort bij Hunsingo met het kerspel Huizinge ten noorden van de
Delleweg en het kerspel Westerwijtwerd ten zuiden ervan. Het gebied ten oosten van het Maarvliet valt onder
Fivelgo, met ten noorden van de Delleweg het kerspel Westeremden (‘de Har’) en ten zuiden ervan het kerspel
Stedum.
Aan de bovenrand van het plaatje is een patroon te zien dat doet denken aan een voormalige borg. Er zijn
redenen om aan te nemen dat we hier te maken hebben met sporen van de borg van de Vetkoperse hoofdeling
Hayo Wiben, die zijn partijgangerschap voor de graaf van Holland met de dood moest bekopen. Zijn borg is
waarschijnlijk – net als die van zijn medestanders – in of kort na 1400 met de grond gelijk gemaakt. In de
literatuur is over deze sporen niets te vinden. Alleen Rembertus Westerhoff wist in 1869 nog te melden dat er
‘omstreeks het midden der vorige eeuw’ (omstreeks 1750 dus) nog ‘oude wallen en oneffenheden van den
14
grond’ zichtbaar waren, maar deze waren in zijn tijd ‘reeds lang verdwenen’.

Ofschoon het voor mijn verhaal niet van erg groot belang is, wil ik even stilstaan bij de
kruising van het Maarvliet en de Delleweg. Op 19e-eeuwse topografische kaarten liggen de
ten noorden en ten zuiden van de Delleweg gelegen delen van het Maarvliet in elkaars
verlengde en kruist de watergang de Delleweg via een duiker. Dit wijkt af van wat de
kadastrale minuut van 1832 laat zien: daar ligt de plek waar het zuidelijke deel van het
Maarvliet op de Delleweg uitkomt ruim 30 meter ten westen van de plaats waar het
noordelijke deel van het Maarvliet begint (of beter: uitkomt).
De keuze tussen de werkwoorden ‘beginnen’ en ‘uitkomen’ is hier van belang. Als we kiezen
voor ‘beginnen’ impliceert dit de aanname dat het water in het Maarvliet-Noord
oorspronkelijk naar het noorden heeft gestroomd. Als we voor ‘uitkomen’ opteren, betekent
dit dat we het Maarvliet-Noord zien als een watergang die is gegraven ten tijde van de
inrichting van het gebied ten noorden van het Dellekanaal en bedoeld is om het water uit
dat gebied zuidwaarts naar het Dellekanaal toe te laten stromen.

14

R. Westerhoff, ‘Bijdrage tot de oude Geographie der provincie Groningen’, in: Bijdragen tot de
geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen VI (Groningen 1869) 81-128.
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Ik denk dat dit laatste inderdaad het geval is geweest en neem aan dat het Kardingermaar en
de ten zuiden en noorden van de Delleweg gelegen delen van het Maarvliet niet als één
geheel tot stand zijn gebracht met het doel het uit het Centrale Woldland afkomstige water
op de Fivelboezem ten noorden van Westeremden te lozen.15 Het heeft er meer van weg dat
het Maarvliet-Noord in eerste aanleg gegraven is als scheidsloot tussen Huizinge en
Westeremden en ter afwatering van de kwelderwal waarop Huizinge en De Har liggen.
Het Maarvliet-Zuid16 en het Kardingermaar lijken wat later te zijn gegraven om het water uit
het Woldland naar het Dellekanaal te laten stromen. Zo kon het via Oldfort op de
benedenloop van de Fivel worden geloosd. Het tussen het Dellekanaal en het
Westerwijtwerdermaar gelegen Maarvliet-Zuid is dan in eerste aanleg bedoeld geweest om
het water uit de strook ten zuiden van Lutjewijtwerd naar het Dellekanaal af te leiden. Het
ligt voor de hand dat de Westeremders deze watergang gebruikt hebben als vaarweg naar
hun kolonie Emderwolde (Lutjewolde). Bij het graven ervan zal men eenvoudig de richting
van de scheidsloot tussen Huizinge en Westeremden hebben aangehouden. De Stedumers
hebben vervolgens het in het verlengde liggende Kardingermaar gebruikt als verbinding met
hun kolonie Steerwolde.

Maarvliet-Noord 1
De foto is in zuidelijke richting genomen vanaf het
viaduct in de Huizingerweg.
De sloot aan de linkerzijde (oostzijde) van de
Eemshavenweg (N46) is een overblijfsel van het
Maarvliet.

Op de topografische kaart van 1865 kruist het
Maarvliet de Delleweg door middel van een duiker.

15

16

12

Volgens Teun Juk (1980, 6) had het Maarvliet zijn oorsprong ‘in de venen van Engelbert’ en verenigde het
zich bij Oosternieland met de Fivel.
Het grootste deel van deze oorspronkelijk 2650 meter lange watergang functioneert nog en heet bij het
Noorderzijlvest ‘Zuider Maarvliet’.

3 Dellekanaal en Maarvliet

Achterhaalde verklaringen
Met het idee dat de oriëntatie van het Kardingermaar is afgeleid van de scheidsloot tussen
Huizinge en Westeremden worden de verklaringen overbodig die ik eerder heb bedacht.
Dat zijn er inmiddels al drie.
Aanvankelijk dacht ik aan een ingewikkelde constructie waarbij de kerken van Zuidwolde en
Garmerwolde en de voorde door de Hunze bij het latere Oosterhoogebrug een rol speelden,17
daarna zag ik dat deze oriëntatie kan zijn bepaald door een loodlijn te zetten op de raailijn
Westerwijtwerd-Stedum,18 en onlangs heb ik laten zien dat ze kan zijn afgeleid van de
wierdenrij de Heemen-Vette Weide-Anna’s Hoeve onder Stedum.19

De verkaveling bij Huizinge,
ingetekend op de AHN-hoogtekaart
1 Delleweg
2 E.L. Ubbensweg
3 Eemshavenweg/Maarvliet
Het ‘Huizinge-blok’ ten westen van het
Maarvliet-Noord 1a (3), is rood
gearceerd.
Met rode lijnen zijn de op de
kadastrale minuut van 1832 zichtbare
kavelgrenzen aangezet die de
hoofdstructuur van het blok bepalen.

Langs de Delleweg is de kronkelende bedding van het Dellekanaal herkenbaar.
Het Maarvliet-Noord vormt de oostelijke begrenzing van het blok, de westelijke grenslijn is nu alleen op de
hoogtekaart herkenbaar in de vorm van het spoor van een verdwenen sloot; de centrale as wordt gevormd
door de weg die nu E.L. Ubbensweg heet.

Wanneer ik ter verklaring van de oriëntatie van het Kardingermaar-Maarvliet naar de
scheidsloot tussen Huizinge en Westeremden wijs, is dat in feite niet meer dan de
verplaatsing van het probleem. Want de vraag is nu hoe deze sloot aan zijn oriëntatie komt.
Erg belangrijk is de kwestie niet, maar naar een aannemelijk antwoord hoeven we ook niet
lang te zoeken. Het Maarvliet-Noord past bij de verkaveling van het gebied ten noorden van
17
18
19

Beijum – van grensgeval tot bloemkoolwijk, hoofdstuk 7 Kardingermaar’ op www.vanlauwerstoteems.nl.
Landschap lezen 2, hoofdstuk 2.2 ‘Woldland, Boterdiep en Kardingermaar’ op dezelfde website.
Tweestromenland, hoofdstuk 3, ‘Oude Ae en Westerwijtwerdermaar’ op dezelfde website.
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het Dellekanaal en dan in het bijzonder bij een deel van het kerspel Huizinge. De watergang
is de oostelijke grens van een strook land waarvan de E.L. Ubbensweg de as vormt. Deze
strook staat min of meer haaks op het Dellekanaal die waarschijnlijk bepalend is geweest
voor de oriëntatie van de strook.
Huizinge (Hustinga) wordt voor het eerst genoemd in een register waarin schenkingen aan
het klooster Fulda zijn vastgelegd. Daarin wordt het, net als Middelstum (Mitilistenheim) tot
Hunsingo (Hunergewe) gerekend. Aangenomen wordt dat deze aantekening uit het tweede
kwart van de 9e eeuw dateert.20 Dit zou erop kunnen wijzen dat ook dit stukje van het
Maarvliet (‘Maarvliet-Noord 1a’) toen al bestond en dat het ook toen al de grens was tussen
Hunsingo en Fivelgo.
In de collectie van het Groninger Museum bevinden zich drie kleine mantelspeldjes, die
gevonden zijn op ‘De Weer’, een kunstmatige hoogte op de zuidelijke oeverwal van het
Dellekanaal. De speldjes dateren uit de 9e of de 10e eeuw,21 wat aannemelijk maakt dat het
kanaal uit de 8e of 9e eeuw dateert. Over de oriëntatie van het Dellekanaal valt alleen te
speculeren. Ik vermoed dat het vanuit het noordwesten is gegraven om het toen nog via
natuurlijke stroompjes uit de venen van het Centrale Woldland komende water af te leiden
en dat men zich bij het graven heeft gericht op de (nu afgegraven) hoogte van Oldfort, waar
men de Fivelmonding wist.

20
21
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Ligtendag (1995) 344.
Kooi (1998) 16.

4 Het tracé van het Maarvliet-Noord
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Het tracé van het Maarvliet-Noord

We zullen nu het tracé van het Maarvliet-Noord nader bekijken in de hoop dat dit ons helpt
een antwoord te vinden op de vraag met welk doel deze watergang is gegraven en wanneer
dat kan zijn gebeurd. De analyse van het tracé maakt duidelijk dat ook dit stuk infrastructuur
uit verschillende delen bestaat. We beginnen bij het punt waar het Maarvliet-Noord op de
Delleweg uitkomt, op het onderstaande kaartje aangegeven met A.
Tussen Delleweg en
Westeremdervoorwerk
De doorgetrokken lijn is
de loop van het
Maarvliet volgens de
kadastrale minuut van
1832, de gestippelde lijn
volgt de sporen van een
natuurlijke priel die ten
noorden van het
Westeremdervoorwerk
in de Fivel uitkomt. Deze
priel – ik noem hem
‘Aylsumariet’ – vormde
de grens tussen de
kerspelen Westeremden
in het zuiden en
Garsthuizen in het
noorden.
De letters geven punten aan die in de tekst worden vermeld. Op het kaartje op pagina 9 is het stuk A-B
aangegeven als Maarvliet-Noord 1a; C-D is daar Maarvliet-Noord 1b.
De eeuwenoude fijnmazige percelering is in het kader van de ruilverkaveling Stedum-Loppersum grotendeels
opgeruimd. Vele percelen zijn geëgaliseerd. Waar dat niet is gebeurd, laat de hoogtekaart – hier vaag zichtbaar
gemaakt – nog sporen van de oude verkaveling zien.

Vanaf de Delleweg (A) begint het tracé met een 1900 meter lang recht stuk tot B. 22 Hier
verspringt het Maarvliet 100 meter naar het oosten om vanaf C23 tot aan D24 weer een
noordoostelijke richting te volgen. De oriëntatie van C-D wijkt flink (bijna 24o) af van die van
A-B. Punt D markeert de plaats waar dit ruim 1 km. lange deel van het Maarvliet ophoudt en
het volgende stuk begint. De oriëntatie van dat volgende stuk is weer iets (10o) noordelijker
dan die van het stuk C-D. Boerderij ‘Aylsuma’ (Vierburenweg 11) staat halverwege C-D op
het tracé van het Maarvliet. Vanaf een punt dat ongeveer 200 meter ten noorden van D ligt,
laat de hoogtekaart sporen zien van een natuurlijke priel, die bij het Westeremdervoorwerk
in de Fivel uitkomt (E). Dat is de voormalige priel die door Teun Juk in een artikel over het
Maarvliet is gesignaleerd en door Otto Knottnerus op zijn reconstructie van de Fivelboezem
22
23
24

GPS 53.35054, 6.68487.
GPS 53.35151, 6.68684.
GPS 53.35148, 6.68691.
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is ingetekend.25 Ik noem hem voor het gemak ‘Aylsumariet’. De panden tussen A en D
vormen de grens tussen de kerspelen Huizinge en Westeremden, de Aylsumariet tussen D en
E is de oude grens tussen de kerspelen Westeremden en Garsthuizen.
De Aylsumariet ontbreekt op de kaart, die bij de inventarisatie van archeologische en
cultuurhistorische terreinen in de provincie Groningen behoort en in 1985 door de PPD is
gepubliceerd. In de buurt ervan zijn op die kaart wel de sporen getekend van enkele andere
oude, maar verdwenen natuurlijke waterloopjes. Hoe dan ook: hier moet in het verre
verleden een natte laagte zijn geweest, die de natuurlijke scheiding vormde tussen
Westeremden en Garsthuizen.
De knik in het Maarvliet
ten noorden van
Aylsuma
De foto is in zuidelijke
richting genomen.
Ten noorden van
Aylsuma maakt het
Maarvliet een knikje van
o
10 .
In de tekst en op het
vorige kaartje is de plek
van dit knikje gemarkeerd
met de letter D.
De bosschages op de
achtergrond horen bij de
boerderij Aylsuma.

Het voorgaande overziende krijg je de indruk dat het stuk A-B in samenhang met de
inrichting van Huizinge is gegraven en dus uit de 9e eeuw dateert, dat de oriëntatie ervan
samenhangt met het Dellekanaal en dat deze sloot, tevens scheiding tussen Huizinge en
Westeremden, via de stukken B-C en C-D is aangesloten op de ‘Aylsumariet’ die in de Fivel
uitmondde. In het stuk A-B heeft het water waarschijnlijk naar het zuiden gelopen (naar het
Dellekanaal), in B-C-D naar het noordoosten (naar de Fivel). De sloot zal dus oorspronkelijk
de lokale ontwatering hebben gediend en tegelijk de grens geweest zijn tussen verschillende
nederzettingen.
Zoals eerder opgemerkt is het voorstelbaar dat de Westeremders het stuk A-B hebben benut
als vaarweg naar hun ‘veenkolonie’ Emderwolde (Lutjewolde). Ook valt niet helemaal uit te
sluiten dat water van het Centrale Woldland op enig moment via het hier besproken deel
van het Maarvliet en de Aylsumariet bij het Westeremdervoorwerk naar de Fivel heeft
gestroomd.

25

16

Juk (1981) 161-166; aldaar 166. Deze onderzoeker onderschat het belang van de door hem gevonden
waterloop.

4 Het tracé van het Maarvliet-Noord

Om lange omschrijvingen te vermijden noem ik het stuk van het Maarvliet tussen de punten
A en D ‘Maarvliet-Noord 1’; het stuk A-B is dan ‘Maarvliet-Noord 1a’ en het stuk B-C-D is
‘Maarvliet-Noord 1b’. Zoals gezegd vormt het ‘Maarvliet Noord 1’ de grens tussen Huizinge
(Hunsingo) in het westen en Westeremden (Fivelgo) in het oosten.
Het volgende stuk van het Maarvliet –‘Maarvliet-Noord 2’ – heb ik al eerder (op het plaatje
Garsthuizen-Startenhuizen) laten zien.

Maarvliet-Noord 2

Het Maarvliet-Noord 2
loopt vanaf de grens
tussen Westeremden en
Garsthuizen (bij D) tot
aan de Kooiplaats onder
Oldenzijl.
1 Diddingehuistertocht
2 Aylsumariet

Het ‘Maarvliet-Noord 2’ begint op de plek waar de kerspelen Westeremden en Garsthuizen
aan elkaar grenzen. Het kanaaltje maakt daar de zojuist genoemde 10o-knik.
Drie eigenschappen maken deze watergang opmerkelijk. In de eerste plaats is daar zijn zo
goed als kaarsrechte tracé, in de tweede plaats is hij opvallend lang (de afstand tussen de
10o-knik en boerderij ‘de Kooiplaats’ bedraagt bijna 5 km) en ten derde doorsnijdt hij
nergens oude verkavelingspatronen. Hij loopt echter krap langs de hoogte van Garsthuizen
en lijkt de lichte verhevenheid van de Karshof aan te snijden.26 Dit kan niets anders
betekenen dan dat (dit deel van) de watergang is gegraven in een periode toen dit gebied
nog niet was ingericht of juist bezig was ingericht te worden. We moeten dan denken aan de
11e of vroege 12e eeuw.27
Daar waar de dijk waarop de Dijkumerweg ligt (de ‘Dijkumerdijk’) het Maarvliet kruist, heeft
een zijl gelegen: de Wilkemazijl. De bouw ervan hangt samen met de aanleg van de dijk. Bos
dacht dat de ‘Dijkumerdijk’ al omstreeks 1050 is aangelegd, maar tegenwoordig wordt

26
27

GPS 53.364821, 6.708194.
Volgens Otto Knottnerus is Garsthuizen ‘omstreeks de elfde eeuw’ gesticht (Knottnerus (2006) 34). Ter
e
plaatse van de Karshof dateren de oudste bewoningssporen uit de 12 eeuw (Miedema (1999/2000) 335).
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aangenomen dat hij op c. 1200 moet worden gedateerd, aanzienlijk later dus dan het
Maarvliet.
Wat kan de reden zijn geweest om dit gedeelte van het Maarvliet te graven? Gaat het om de
oplossing van een waterstaatkundig probleem of om de afbakening van de grens tussen
Hunsingo en Fivelgo? Liep het tot aan de Wilkemazijl of nog verder, tot aan de Kooiplaats?
Wie heeft het kanaal gegraven? En, ook niet onbelangrijk, is het ‘Maarvliet-Noord 2’ in één
keer gegraven of was het in eerste instantie korter en is het later verlengd?
Al deze vragen hangen met elkaar samen, zodat het antwoord op de ene vraag bepalend kan
zijn voor dat op een andere.

Steenklipstocht en
Maarvliet op de AHN
De plaats van de Karshof
is aangegeven met een
stipje.

Ik wees erop dat het Maarvliet door de hoogte van de Karshof gaat. Dit gegeven roept de
vraag op of dit op toeval berust of dat het echt de bedoeling is geweest. Dat laatste lijkt me
niet waarschijnlijk. Het afsnijden van het noordwestelijke stuk van het al dan niet natuurlijke
podium waarop de Karshof staat, zou heel goed het gevolg kunnen zijn van het in
zuidwestelijke richting doortrekken van een al bestaande watergang. Anders gezegd: de
amputatie van het podium kan erop duiden dat het ‘Maarvliet-Noord 2’ niet vanuit het
zuiden is gedacht en aangelegd, maar dat het ten noordoosten van Garsthuizen gelegen stuk
het oudste is en de oriëntatie van het ten zuidwesten van Garsthuizen gelegen stuk heeft
bepaald. Het oudste deel zou dan kunnen zijn gegraven om water uit de directe omgeving
van Garsthuizen naar de destijds nog open en brede bedding van de Fivel (waarvan de
kronkelende loop van het ‘Fivelmaar’ later het overblijfsel is) af te leiden.
Wanneer we de situatie op de AHN-hoogtekaart bekijken, zien we even verder naar het
noorden een andere watergang, die met een vergelijkbaar doel lijkt te zijn gegraven. Ik
bedoel de Steenklipstocht of ‘Oude Maar’ tussen Eppenhuizen en het Fivelmaar. Dat de
overeenkomst tussen de Steenklipstocht en het Maarvliet niet zo in het oog springt, komt
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doordat de bedding van het Maarvliet bij de aanleg van de Eemshavenweg ten dele
verdwenen is. Ook de ruilverkaveling Stedum-Loppersum heeft vele oude sporen uitgewist.
De lengte van de Steenklipstocht is c. 3 km en heeft, afgezien van een paar kleine
afwijkingen die ik nader zal verklaren, een kaarsrecht tracé. Op de hoogtekaart zien we dat
de oorspronkelijke, natuurlijke bedding van het Eppenhuistermaar vanaf Eppenhuizen naar
het noordoosten boog en in de richting van Oldenzijl liep. In vergelijking met de
Steenklipstocht is deze oude loop tot een onbetekenende sloot gedegradeerd. Het gegraven
kanaal heeft blijkbaar de functie van het maar overgenomen en dat zal ook wel de bedoeling
zijn geweest van de degenen die het hebben gegraven. Net als bij het Maarvliet ontbreken
bij de Steenklipstocht perceelsgrenzen die bij het graven ervan zijn doorsneden. Alleen
direct ten oosten van de wierde van Eppenhuizen zijn er drie. Dat wijst erop dat deze
watergang is gegraven toen het land bij de wierde was ingericht, maar de verder naar het
oosten gelegen kwelder nog niet verdeeld was (c. 1100). Dat past ook bij het verloop van de
kerspelgrenzen van Eppenhuizen. Het westelijke deel van de Steenklipstocht (het begin van
de sloot dus) ligt in het kerspel Eppenhuizen, verder naar het oosten vormt de sloot de grens
tussen Eppenhuizen en Oldenzijl.
Garsthuizen ligt vrijwel even ver van de Fivel als Eppenhuizen. Ik waag de veronderstelling
dat de Garsthuizers net zoals de Eppenhuizers de nog onbedijkte kwelder ten noorden van
hun nederzetting hebben ontwaterd door een kanaaltje te graven naar de Fivel, of liever:
naar het uiteinde van het Startenhuistermaar. Hun waterlossing kwam uit op een plek die
niet meer dan 250 meter ten zuiden ligt van de monding van het kanaal van Eppenhuizen.
Als de hoogte waarop later de boerderijen Wilkemaheerd en Eendnest liggen reeds in de
‘kweldertijd’ bestond, kan deze, samen met de hoogte waarop Garsthuizen zelf is ontstaan,
de oriëntatie van het kanaaltje hebben bepaald.28 Zo kan het oudste stuk van het ‘MaarvlietNoord 2’ (‘Maarvliet-Noord 2b’ op het kaartje op p. 9) tot stand zijn gebracht.
Later, maar – gelet op het ontbreken van doorsneden kavelgrenzen – niet erg lang daarna,
zal men de watergang in zuidwestelijke richting hebben verlengd, wellicht met de bedoeling
om zo ook de ontwatering te bevorderen van het land ten zuiden van Garsthuizen. Daarbij
zal de hoogte van de Karshof zijn aangesneden. Of de aanleg van dit tweede stuk (‘MaarvlietNoord 2a’ op het kaartje op p. 9) het beoogde effect heeft gehad, is nog maar de vraag.
Gezien het reliëf zal het water in de nieuwe sloot niet in noordoostelijke richting hebben
gelopen, zoals wellicht de bedoeling was geweest, maar andersom. Daar kwam het uit in de
laagte tussen Huizinge, Westeremden en Garsthuizen, waaruit het vanzelf naar de Fivel
wegliep via de ‘Aylsumariet’. Daar, in dezelfde laagte, bevond zich punt D: de plek waar het
Maarvliet-Noord 1 vanuit het zuidwesten water aanvoerde. Toen later – ik weet niet
wanneer – Maarvliet noord 1 en Maarvliet-Noord 2 met elkaar zijn verbonden, bleken de
twee waterlopen wat oriëntatie betreft 10o van elkaar af te wijken. Dit verklaart de 10o-knik
in het Maarvliet ten noorden van de Aylsumaheerd.
Zo zou het kunnen zijn gegaan. Anders dan je op grond van zijn rechte strekking zou denken,
is het ‘Maarvliet-Noord 2’ dus niet als één geheel bedacht en tot stand gebracht en zijn de
twee samenstellende delen in de 11e of vroege 12e eeuw gegraven ten behoeve van de
28

Otto Knottnerus dateert dit deel van het Maarvliet veel later. Hij is van mening dat het gebied bij
Garsthuizen pas na het doortrekken van het Maarvliet (rond 1300) definitief is drooggelegd (Knottnerus
(2006) 34).
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waterlossing. Ten overvloede wijs ik erop dat dit de beste verklaring is die ik kan bedenken
voor de gegevens waarover ik beschik. Daarmee sluit ik uiteraard niet uit dat er
reconstructies mogelijk zijn die aannemelijker zijn dan de mijne.

Het bij het Westeremdervoorwerk
horende land
De Aylsumaheerd heet hier ‘De Hooge
Boomen’

We mogen aannemen dat het Dellekanaal in de late 11e en vooral 12e eeuw is dichtgeslibd.
Dat is dus – ongeveer – dezelfde periode waarin de twee delen van het Maarvliet-Noord 2
zijn gegraven. De al vaak genoemde ‘Aylsumariet’ – de priel die het water van Huizinge en
Westeremden naar de Fivel afvoerde en de grens was tussen Westeremden en Garsthuizen
– is waarschijnlijk omstreeks 1200 door datzelfde lot getroffen. Het deel van de Fivelbedding
waarin hij uitkwam, is vermoedelijk omstreeks 1225 afgedamd door het leggen van een dam
nabij de Wijnjetil. De datering van deze ingreep is afgeleid van de stichting van het
Westeremdervoorwerk in 1218 of 1219 en de veronderstelling dat de monniken en
lekebroeders van Wittewierum die dit voorwerk bevolkten, een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de inpoldering van dit deel van de Fivelboezem. Wellicht hebben de bewoners
van het Westeremdervoorwerk – in het Winsumerzijlboek worden ze aangeduid als
Dudingemonnijcken29 – het initiatief daartoe genomen. In die richting wijst het feit dat een
flink deel van de ingepolderde grond eigendom was van het klooster Wittewierum.
Het kan zijn dat de Aylsumariet net zoals de oude Fivelbedding is dichtgeslibd, maar het is
ook voorstelbaar dat de ‘Dudingemonniken’ deze watergang doelbewust hebben afgedamd
en dat ze dit hebben gedaan om te voorkomen dat water van elders terecht zou komen in de
polders ‘De Zeem’ en ‘de Groeve’ die ze in de Fivelbedding hadden aangelegd. Hoe dan ook,
het water van Huizinge en Westeremden, en ook dat van het lage land ten zuidwesten van
Garsthuizen, kon omstreeks 1225 niet meer via de oude route naar zee stromen.
Het kon ook niet via Maarvliet-Noord 2 naar het noordoosten lopen, aangezien het dan over
de ‘rug van Garsthuizen’ zou moeten. Het kostte echter niet zoveel moeite om vanuit de
laagte ten noorden van de Aylsumaheerd een 450 meter lang kanaaltje te graven naar een
natuurlijke waterloop die langs het tracé van de huidige Smedemaweg liep en in het
Hogepandstermaar-Startenhuistermaar uitkwam. Sinds c. 1200 loosde dat maar via een zijl
29

20

GrA 835-13b, 801.
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die even ten noorden van de Wilkemazijl in de ‘Dijkumerdijk’ lag, op de open kwelder. Ik wijs
voor het mogelijke tracé van het afleidingskanaaltje naar de kerspelgrens tussen Huizinge en
Startenhuizen. Die grens heeft een krom verloop, wat erop duidt dat ze een oude waterloop
volgt. De hier bedoelde half kunstmatige, half natuurlijke waterloop stond later bekend als
de Diddingehuistertocht. Deze kromme waterloop bestaat niet meer, maar zijn naam is er
nog wel. Daarmee wordt bij het Noorderzijlvest een strakke sloot aangeduid die ongeveer
het tracé van de oude priel volgt. De naam van de tocht (en die van de nabijgelegen
boerderij Diddingehuizen30) doet overigens verdacht veel denken aan de Dudingemonniken
van het Westeremdervoorwerk....

Startenhuizen en
Garsthuizen als een bij
Hunsingo horend
schiereiland

1 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
2 Aylsumaheerd
3 ‘Aylsumariet’
4 Fivel
5 Kooiplaats
Startenhuizen en
Garsthuizen liggen op
een schiereiland dat
wellicht vanuit Huizinge
is bevolkt.

30

Nu Oosterburen 10 onder Middelstum.
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Na het graven van de
Diddingehuistertocht
(1225?)
1 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
2 Aylsumaheerd
3 Diddingehuistertocht
4 Fivel
5 Kooiplaats
Het gebied ten oosten
van het Maarvliet lijkt
nu bij Fivelgo te horen.

5

Het Maarvliet als grens

Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat het Maarvliet altijd de grens tussen Hunsingo en
Fivelgo is geweest. De oude fysisch-geografische situatie doet echter vermoeden dat het
gezamenlijke kerspelgebied van Startenhuizen en Garsthuizen ooit één geheel is geweest,
vanuit Huizinge is gekoloniseerd en bij Hunsingo heeft gehoord.31 Dat betekent dat het
Maarvliet op enig moment is aangewezen als de grens tussen beide gebieden. Maar
wanneer is dat gebeurd en waarom?
Het is goed om in dit verband nog weer even te kijken naar het plaatje dat ik eerder liet zien
om de mogelijke locaties aan te geven van de westelijke en oostelijke zijlen in Garsthuizen.
We hebben toen gezien dat de kerspelgebieden van Startenhuizen en Garsthuizen
oorspronkelijk een schiereiland hebben gevormd dat ingesloten ligt tussen het
Startenhuistermaar in het westen en de Fivel in het oosten, terwijl het aan de zuidzijde min
of meer vastzit aan het Hunsingoër kerspel Huizinge. ‘Min of meer’, want van de latere
Diddingehuistertocht bestond hooguit pas de helft. Van Westeremden wordt het

31
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Otto Knottnerus meent dat Startenhuizen een vanuit Huizinge gestichte nederzetting is. Volgens hem is
Garsthuizen ‘omstreeks de elfde eeuw’ gesticht (Knottnerus (2006) 34). Op samenhang tussen Huizinge en
Garsthuizen lijkt ook de naam van de boerderij ‘Karshof’ te wijzen. Deze wordt door Knottnerus afgeleid
van de familie Cater te Huizinge. De vroegste (bewezen) relatie tussen de familie Cater en Huizinge
e
dateert echter uit het begin van de 15 eeuw, zodat ze geen betekenis heeft voor de oorspronkelijke
samenhang tussen Huizinge en Garsthuizen. Op de website http://www.nazatendevries.nl vond ik de
vermelding van ene Roelof Cater, die in 1356 landbezitter te Huizinge zou zijn geweest. Een oude bron die
deze bewering bevestigt, heb ik niet kunnen vinden. Er is wel een akte van 12 november 1356 waarin een
Cater voorkomt. Maar de daarin genoemde persoon heet niet Roelof maar Herman en zijn land ligt niet in
Huizinge maar in Lieuwerderwolde (GrA 172-21 reg.nr. 35; gedrukt OGD 449).
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schiereiland gescheiden door de oude priel die ik ‘Aylsumariet’ heb genoemd en waarvan we
mogen aannemen dat die omstreeks 1200 is dichtgeslibd of afgedamd.
Zolang de Aylsumariet – oorspronkelijk de natuurlijke grens tussen Westeremden en
Garsthuizen – als waterlossing functioneerde, was er geen twijfel mogelijk: Garsthuizen
hoorde bij Hunsingo. Maar nadat die watergang zijn functie had verloren en deze door de
Diddingehuistertocht was overgenomen, lag het meer voor de hand dat het gebied ten
oosten van het Maarvliet bij Fivelgo hoorde. Dat idee zal nog versterkt zijn doordat ook de
oude loop van de Fivel tussen het Westeremdervoorwerk en Dijkum was gedegradeerd tot
een sloot. Het is dus voorstelbaar dat er onzekerheid is ontstaan over de status van dit
gebied. Bij welk landschap hoorde het eigenlijk?
Er zijn geen oude documenten die ons iets vertellen over een eventuele grenswijziging in
deze buurt. Alle schriftelijke bronnen die ons kunnen inlichten over de gebeurtenissen in de
13e eeuw zijn al uitentreuren bestudeerd. Maar ook bekende teksten kunnen nog wel eens
nieuwe informatie prijsgeven, wanneer we ze vanuit een nieuw gezichtspunt bekijken. Het
idee dat het gebied van Startenhuizen en Garsthuizen ooit één geheel kan zijn geweest en bij
Hunsingo heeft gehoord, is zo’n nieuw gezichtspunt. Dat is het zeker als we bedenken dat
door de veranderingen in het land bij de tijdgenoten van toen de indruk kan zijn gewekt dat
een deel van het gebied ‘eigenlijk’ bij Fivelgo zou moeten horen. Daarmee hebben we een
potentiële bron van onenigheid en conflict gevonden die in oude teksten sporen kunnen
hebben achtergelaten die nog niet als zodanig zijn ontdekt.

5.1

De oorlog tussen de Ernerenses en Uthusenses

Er is weliswaar geen oude tekst over een grensconflict bij Garsthuizen, maar er is wel een
oud verhaal waarin een eiland en een kanaal een hoofdrol spelen. Wie een beetje op de
hoogte is van de vroege geschiedenis van Groningerland, kent het of heeft ervan gehoord.
Het gaat over de langdurige oorlog die de Ernerenses en Uthusenses (Eenrumers en
Uithuizers) met elkaar in het tweede kwart van de 13e eeuw voerden en waarover de
kroniek van Wittewierum ons informeert. Eenrum en Uithuizen liggen allebei in het
landschap Hunsingo, maar om de een of andere reden werden de Uithuizers gesteund door
de Fivelgoërs, met het gevolg dat de landschappen Hunsingo en Fivelgo met elkaar slaags
raakten. Toen de strijd in 1250 eindigde, had hij volgens abt Menko maar liefst 22 jaar
geduurd. De ruzie ging over het bezit van een eiland dat door de kroniekschrijver als de
insula Uthusensium (‘het eiland van de Uithuizers’) wordt aangeduid.32 Abt Emo, de
voorganger van Menko die over het begin van de strijd schreef, maakt in zijn verhaal ook
melding van een oude gracht (vetus fossatum), die een voorwerp of oorzaak van een ‘aloude
tweedracht’ was tussen Hunsingo en Fivelgo.
Overigens is het goed om hierbij aan te tekenen dat de strijd tussen Hunsingo en Fivelgo
deel uitmaakte van een veel meer omvattende oorlog die gedurende vele jaren een groot
deel van het noordelijke kustgebied in rep en roer bracht. Het geschil tussen de Eenrumers
en Uithuizers over een eiland is waarschijnlijk niet meer dan een lokaal conflict geweest,
maar kan wel een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de bepaling van de loyaliteiten.
De Hunsingoërs en de Utrechtsgezinde partij in Groningen en vele Westerlauwerse Friezen
32

Jansen en Janse (1991) 382.
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stonden tegenover een coalitie die vijandig stond tegen de bisschop van Utrecht en zijn
ridders. De kern daarvan werd gevormd door de heren van Coevorden, de Drenten en de
Groningse Gelkingen. Daarbij hadden zich vele vrijheidlievende Friezen aangesloten, zoals de
Fivelgoërs, Vredewolders, Langewolders en ook de Drenterwolders. In dezelfde tijd woedde
in Noord-Duitsland een strijd tussen de Friese bevolking van Stedingerland en haar feodale
heren. Volgens tijdgenoten ging het hier om soortgelijke conflicten.
Vele onderzoekers hebben hun best gedaan te achterhalen welk eiland met insula
Uthusensium kan zijn bedoeld en waar de ‘oude gracht’ lag. Na mijn beschouwing over het
Maarvliet, Garsthuizen en Startenhuizen dringt het idee zich op dat het eiland uit de kroniek
het onverdeelde kerspelgebied van Garsthuizen en Startenhuizen kan zijn geweest en dat
met de gracht het Maarvliet is bedoeld. Maar zover ben ik zelf nog niet.
W.J. Formsma heeft in zijn artikel over deze oorlog goede argumenten aangeleverd voor de
stelling dat de strijd om het eiland Rottumeroog ging en dat met vetus fossatum de Oude
Delthe ten oosten van Warffum is bedoeld.33 Dat het Latijnse vetus fossatum zelfs een
exacte vertaling van Oude Delthe (‘oude gracht’) is, legt als argument misschien weinig
gewicht in de schaal, maar opmerkelijk is het wel.
Emo vertelt dat de Eenrumers de gracht tot aan de zee hebben uitgegraven.34 Velen nemen
aan dat de vetus fossatum de grens vormde tussen Hunsingo en Fivelgo. Dat is mogelijk,
maar het staat niet in de kroniek. De op de een of andere manier met de gracht verbonden
‘oude tweedracht’ – die blijkbaar dateert van vóór de oorlog tussen de Ernerenses en
Uthusenses – hoeft dus geen grenskwestie te zijn geweest. Het ligt zelfs voor de hand te
veronderstellen dat de gracht oorspronkelijk met een ander doel is gegraven dan ter
markering van een grens. Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een op zee lozende
tocht. Het is goed voorstelbaar dat de Oude Delthe – net zoals de Weer en het
Warffumermaar – een rol heeft gespeeld bij de afwatering van het Centrale Woldland
waarvan het noordelijke deel onder Hunsingo viel, maar het zuidelijke deel bij Fivelgo
hoorde. De vetus fossatum zou dan een gemeenschappelijk afvoerkanaal geweest zijn
waarlangs Fivelgoër water over Hunsingoër bodem afstroomde. Daarover kan een conflict
zijn ontstaan dat later ‘de oude tweedracht’ werd genoemd.
Anderzijds kunnen we ons wel iets voorstellen bij het idee dat Hunsingoërs en Fivelgoërs het
oneens zijn geweest over de precieze loop van de grens tussen hun landen in de buurt van
Garsthuizen en Startenhuizen. We zagen zojuist dat het schiereiland van Garsthuizen en
Startenhuizen na het graven van de Diddingehuistertocht een echt eiland was geworden en
33

34
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Formsma (1965-1966) 15-16. Kooper meende dat de oorlog ging over een kweldereiland in de buurt van
Oosternieland en dat Emo met ‘de oude gracht’ het Maarvliet bedoelde (1939) 147). In 2014 is een in
1701 door Menso Alting gepubliceerd idee nog eens uit de kast gehaald en van een moderne – maar
weinig overtuigende – onderbouwing voorzien. Volgens Alting zou het omstreden eiland een strook zijn
geweest aan de Waddenzee, vanaf Westernieland in het westen tot voorbij Uithuizen in het oosten. Zie
daarvoor Streurman en Van der Plicht (2014). Ook Hajo van Lengen denkt dat het Maarvliet Emo’s oude
gracht is (Van Lengen (2004) 10).
Jansen en Janse (1991) 230-231. Door hun woordkeus suggereren de vertalers dat de oude gracht niet tot
aan de zee reikte en in 1231 door de Eenrumers tot aan de zee werd doorgetrokken. Net zoals het
Nederlandse werkwoord graven in oude teksten meestal ‘uitgraven van een bestaande watergang’
betekent en niet ‘het graven van een nieuw kanaal’, kan ook het Latijnse werkwoord fodere hier
betekenen dat de Eenrumers een reeds langer bestaande, doorwaadbare waterloop naar zee hebben
uitgegraven om de opmars van de Fivelgoërs te stuiten.
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dat er verschil van mening kan zijn ontstaan over de vraag of het bij Hunsingo of Fivelgo
hoorde. Zou het gebied tussen het Startenhuistermaar en de Fivel dan toch het omstreden
eiland zijn geweest? En is ‘de gracht van de oude tweedracht’ toch het Maarvliet?
Hoe mooi het een ook bij het ander lijkt te passen, het lijkt me toch erg onwaarschijnlijk.
Wanneer de kroniekschrijver dit gebied had aangeduid als het ‘eiland van de Huizingers’, zou
er nog ruimte zijn geweest voor twijfel. Maar dat deed hij niet. Zoals we zagen noemt hij het
omstreden eiland ‘het eiland van de Uithuizers’. Voor zover ik zie is er geen enkele
aanwijzing voor de veronderstelling dat de Uithuizers iets in Garsthuizen en omgeving te
zoeken hadden.
Ik vind Formsma’s argumentatie nog altijd sterk en zolang er geen andere en betere
argumenten tevoorschijn komen, neig ik ertoe hem te volgen. Daarnaast is er nog een
praktisch punt dat zijn conclusie ondersteunt. Zoals we zagen meldt Emo dat de Eenrumers
‘de gracht van de aloude tweedracht’ tot aan de zee hebben uitgegraven. Uit de context valt
op te maken dat het hierbij om een defensieve actie ging: de Eenrumers wilden van de oude
gracht een verdedigingslinie maken om de Fivelgoërs beter tegen te kunnen houden. Het
lijkt me ondenkbaar dat de Eenrumers, al dan niet gesteund door de andere Hunsingoërs, in
staat zijn geweest om het 20 km ten oosten van hun woonplaats gelegen Maarvliet tot aan
de zee door te graven. Dat lag voor hen eenvoudig veel te ver weg. Uit bronnen als de
Narracio35 en de kroniek van Wittewierum krijgen we het idee dat militaire operaties ín de
13e eeuw meestal ééndaagse acties waren.36 Het is moeilijk voorstelbaar dat vele tientallen
Eenrumers of andere Hunsingoërs in of nabij vijandig gebied dagenlang bezig zijn geweest
om een 4-5 km lange defensieve gracht te graven. Voor het uitgraven van de Oude Delthe
was dat niet nodig. Daar waren de gravers dicht bij huis en hoefden ze hooguit enkele
honderden meters te graven. Wellicht hoefden ze zelfs niet meer te doen dan het uitgraven
en verbreden van een al bestaande waterloop.

5.2

Vrede en de reorganisatie van de waterhuishouding

Ook al is het Maarvliet niet de vetus fossatum uit de oorlog tussen de Ernerenses en
Uthusenses, er is wel een scenario te bedenken waarin de splitsing van Garsthuizen en
Startenhuizen iets te maken heeft met die oorlog en, vooral, de beëindiging daarvan. Toen
de oorlog tussen Hunsingo en Fivelgo in 1250 tot een einde kwam, had hij zich volgens
kroniekschrijver Menko al 22 jaar voortgesleept.37 Deze mededeling spoort niet helemaal
met de mededeling van zijn voorganger Emo, die op het jaar 1231 schreef dat de oorlog in
dat jaar uitbrak.38 Hoe dit ook zij, in 1250 vonden de vechtende partijen elkaar doordat ze
samen korte metten wilden maken met een vijand van wie ze allebei last hadden: de
aanhangers van de bisschop van Utrecht (de zogenaamde ‘prefectenpartij’) die het in de stad
Groningen voor het zeggen hadden en die destijds ook nog door de meerderheid van de
stadsbevolking werden gesteund. Dezen benadeelden de Hunsingoërs en Fivelgoërs zozeer,
dat ze hun onderlinge vijandschap bijlegden.
35
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Van Rij (1989).
Formsma heeft het in dit geval over een ‘boerenoorlog, een aanval van een dag en dan weer terug’
(Formsma (1965-1966) 9).
Jansen en Janse (1991) 382-383.
Jansen en Janse (1991) 228-229.
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Volgens abt Menko was het Sicco, de deken van Farmsum, die de vredesregeling tussen
Hunsingo en Fivelgo tot stand heeft gebracht. Sicco werd daarbij geassisteerd door andere
wijze lieden, zowel geestelijken als leken.
Ik wil niet suggereren dat Sicco en zijn helpers na het stichten van vrede tussen Hunsingo en
Fivelgo in één moeite door ook andere open of sluimerende meningsverschillen tussen beide
landschappen hebben opgelost, hoewel dat ook weer niet helemaal onmogelijk is. Wel neem
ik aan dat de in 1250 tussen beide landschappen gesloten vrede het begin is geweest van
een periode waarin Hunsingo en Fivelgo weer op een vreedzame manier konden
samenwerken en dat dit gunstige klimaat bevorderlijk is geweest voor het treffen van
regelingen op het terrein van de waterbeheersing.
Op grond van deze gedachte heb ik elders betoogd dat de periode tussen 1250 en 1300 in
aanmerking komt voor de datering van de aansluiting van het Fivelgoër dorp Stedum en
omstreken bij de Hunsingoër waterhuishouding en dat ook de daarmee samenhangende
deling van het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland uit deze tijd kan stammen.39 Het
gaat daarbij om de oplossing van de afwateringsproblemen die het gevolg waren van twee
processen die niet met elkaar samenhingen, maar wel hetzelfde effect hadden:
wateroverlast in het lage centrale deel van Groningerland. De twee processen zijn (1) de
daling van de bodem in de voormalige veengebieden van het Centrale Woldland en (2) het
dichtslibben van de Fivelboezem.
Het relatief hoog gelegen Stedum werd geholpen door het omkeren van de stroomrichting in
het Westerwijtwerdermaar, waardoor het water uit dat gebied via het Deelstermaar en het
huidige Boterdiep en Winsumerdiep naar de benedenloop van de Hunze kon stromen. In
verband daarmee moest bij Oosterdijkshorn een dam worden gelegd. Daardoor ontstond
een waterscheiding tussen een noordelijk gebied dat via de Hunze (later Reitdiep) afwaterde
en een zuidelijk gebied dat via de Fivel, de Delf (later Damsterdiep) en de Delfzijlen op de
Eems loosde. Onderdeel van deze nieuwe waterscheiding was de Buursterzuidwending, een
dijk die dwars door het Fivelgoër deel van het Woldland liep. We kennen die dijk nu als het
tracé van de Stadsweg tussen de Groningse stadswijk Lewenborg en Oosterdijkshorn. De dijk
deelde de kerspelen Garmerwolde en Ten Boer in tweeën. De noordelijke delen van deze
kerspelen waterden naar het noorden (Hunsingo) af, de zuidelijke loosden hun water via de
Fivel en de Delf op de Eems.
Het spreekt voor zich dat het bedenken en uitvoeren van een dergelijke regeling, waarbij
Fivelgoër water over Hunsingoër bodem moest gaan lopen en bestaande eenheden moesten
worden gesplitst, alleen mogelijk was in een periode waarin de partners bereid waren met
elkaar samen te werken of, op zijn minst, het gezag van bemiddelaars accepteerden.

39
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Landschap lezen 3, hoofdstuk 3.4 ‘De deling van het Fivelgoër Woldland’ en Landschap lezen 5, hoofdstuk
5.4 ‘Stadsweg’.
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5.3

De rol van de abten

Datzelfde geldt voor een grensafbakening tussen Hunsingo en Fivelgo waarbij een bestaand
kerspel, Garsthuizen, in tweeën werd gedeeld. Zoals gezegd vermoed ik dat veranderingen in
de waterhuishoudkundige toestand – die op hun beurt samenhangen met de afdamming van
een deel van de Fivelboezem – vanaf omstreeks 1225 kunnen hebben geleid tot onzekerheid
en ook meningsverschillen over de status van het eiland tussen het Startenhuistermaar en
de oude Fivelbedding. Hieruit kan een conflict zijn ontstaan dat de in 1250 tot stand
gebrachte vrede in gevaar kon brengen. Voor een hogere instantie zou dit misschien
voldoende reden zijn geweest om partijen tot overleg te dwingen en zo nodig de knoop door
te hakken. In het 13e-eeuwse Groningerland bestond echter geen instantie die boven de
landgemeenten stond. Emo maakt wel melding van de gezworenen van de Upstalboom, uit
ontzag waarvoor volgens hem de Friezen sidderden,40 maar uit het verhaal over de oorlog
tussen Eenrumers en Uithuizers blijkt zonneklaar dat, als het erop aan kwam, die
gezworenen niet bij machte waren om naleving van hun besluiten af te dwingen. De
middeleeuwse Friezen zaten allen in hun eigen rechtskringen en beschikten voor het
oplossen van conflicten met de buren over geen andere instrumenten dan het zwaard en de
knots. Om een hedendaags cliché te gebruiken: iedereen zat gevangen in zijn eigen
juridische bubbel en was niet bij machte zich daaruit los te maken.

Stukje uit de kroniek van Menko
(UB Groningen hs. 116 kolom 171)

In de afgebeelde passage vertelt Menko dat
Fivelgo tijdens een overstroming werd
gespaard, wellicht doordat in dat land al 12
jaar of langer het recht werd gehandhaafd.

Met betrekking tot de oplossing van de waterstaatkundige problemen van het Woldland en
Stedum heb ik vragenderwijs de suggestie gedaan dat dit wel eens het werk kan zijn geweest
van de abten van de twee benedictijner kloosters in dat gebied, Thesinge en Ten Boer.41

40
41

Jansen en Janse (1991) 146-147.
Landschap lezen 3, 77.
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Gelet op de belangen die Aduard in de buurt van Winsum en bij Rodeschool 42 had, ligt het
voor de hand dat ook de abt van dat cisterciënserklooster bij de regeling betrokken is
geweest. Het Fivelgoër water zou immers concurreren met dat van de lage delen van
Hunsingo, waar Aduard zelf ook belangen had. Maar ook het benedictijnerklooster te
Rottum en de praemonstratensers van Wittewierum mogen we niet vergeten. Over Rottum
is niet veel bekend, maar dat ook de abt van dat klooster halverwege de 13 e eeuw al een
autoriteit was, blijkt wel uit de rol die hij en zijn collega’s van Aduard en Oldenklooster in de
Marne in de Hunsingoër keuren van 1252 toebedeeld kregen.43 De abt van Wittewierum
speelde later een hoofdrol in het Generale Zijlvest van de Drie Delfzijlen, dat de
waterhuishouding in het noordoosten van Groningerland regelde. Halverwege de 13 e eeuw
bestond dat zijlvest nog niet, maar gezien de samenhang tussen de watersystemen van
Hunsingo en Fivelgo, de belangrijke rol die de Delf daarin speelde en de betekenis van het
klooster van Wittewierum en zijn voorwerken, is het moeilijk voor te stellen dat de abt van
Wittewierum – in deze periode stond Menko aan het hoofd ervan – hierbij afzijdig is
geweest. Dat Menko er in zijn kroniek niet expliciet over schrijft, betekent niet dat hij er
geen bemoeienis mee heeft gehad. Op het jaar 1268 lijkt hij te suggereren dat hijzelf samen
met enkele edellieden ervoor heeft gezorgd dat er in Fivelgo ‘al 12 jaar of langer’ een
vreedzaam klimaat heerste en dat het recht er in acht werd genomen.44 Bij dat beeld past
ook een vreedzame regeling van grensoverschrijdende conflicten die eerder tot
gewelddadige confrontaties zouden hebben geleid.
De oudste kloosters in de Ommelanden dateren van omstreeks 1200. In het begin van de 13e
eeuw zullen de kloosteroversten nog niet zo’n belangrijke positie in de maatschappij hebben
gehad, dat ze met gezag naar buiten konden treden of dat ruziemakende partijen hen als
bemiddelaars te hulp riepen. Maar halverwege de eeuw was dat anders.45 Dat kwam
doordat de kloosters succesvolle ondernemingen waren en de oversten met hun kennis van
de heilige en geleerde geschriften ook een nieuw element in de samenleving
introduceerden. Het belang van dat laatste kreeg juist in deze tijd extra reliëf doordat het
langdurige conflict tussen Hunsingo en Fivelgo had aangetoond dat vrede onmogelijk was
wanneer ieder bleef vasthouden aan zijn recht op wraak en weerwraak.
Gezien dit alles is het op zijn minst voorstelbaar dat ook in het geval van de veronderstelde
grenskwestie rond Garsthuizen kloosteroversten de hand hebben gehad in de oplossing die
uiteindelijk gevonden is. Als we kijken naar de kloosters die hier in de buurt land bezaten en
waarvan de abten dus wisten waarover het ging, valt vooral te denken aan Rottum
(Hunsingo), Wittewierum en Feldwerd (Fivelgo). De twee laatstgenoemde kloosters bezaten
veel land aan de Hunsingoër kant van de oude landschapsgrens en waren dus direct bij de
zaak betrokken.
Bij gebrek aan bronnen is het na zoveel eeuwen onmogelijk vast te stellen welke belangen er
precies speelden, of de in 1250 tussen Hunsingo en Fivelgo gesloten vrede en de
42
43
44

45
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Tussen Bedum en Middelstum.
OGD 118.
Jansen en Janse (1991) 412-415. Menko lijkt naar een of meer gebeurtenissen te verwijzen die hij als het
begin ziet van de ‘vreedzame periode’ en die omstreeks 1256 of wat eerder hebben plaatsgevonden. Het
is niet duidelijk wat hij in gedachten kan hebben gehad.
Een overzicht van gevallen waarin Ommelander abten als bemiddelaars en vredestichters optraden is te
vinden bij Mulder-Bakker (1998).
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grenswijziging met elkaar samenhangen en of er sprake is van een evenwichtig resultaat. Op
het eerste gezicht zou je zeggen dat Fivelgo er het best van afgekomen is: met het zuidelijke
deel van Garsthuizen kreeg het er een kerspel bij. Daar tegenover staat de mededeling van
Menko dat de Fivelgoërs in de oorlog de zwaarste verliezen hadden geleden. Aan hun kant
kwamen bijna 100 mannen om, terwijl de Hunsingoërs 82 man hadden verloren.46 Op grond
daarvan zou je in de overgang van Garsthuizen van Hunsingo naar Fivelgo een soort
Wiedergutmachung kunnen zien. Verder zal het de abten van de Fivelgoër kloosters
Wittewierum en Feldwerd ook wel goed zijn uitgekomen dat het Westeremdervoorwerk en
Garsthuizervoorwerk onder Fivelgo kwamen te vallen.
Het spreekt voor zich dat deze overwegingen er niet toe doen wanneer de vrede van 1250
en de afbakening van een nieuwe grens tussen Hunsingo en Fivelgo niets met elkaar te
maken hebben en deze episodes alleen met elkaar overeenkomen door ‘de geest van
samenwerking’ die over Hunsingo en Fivelgo vaardig was geworden. Bij gebrek aan
schriftelijke bronnen valt hierover niets naders te zeggen.
Mijn aarzeling gaat nog verder. Hoezeer Startenhuizen en Garsthuizen ook de indruk wekken
oorspronkelijk een bij Hunsingo horende eenheid te zijn geweest, het valt toch niet helemaal
uit te sluiten dat het ‘Maarvliet-Noord 2’ al direct na het graven ervan als scheiding tussen
Hunsingo en Fivelgo heeft gegolden. Zoiets moeten we ook aannemen voor het oudere stuk
van het Maarvliet tussen Huizinge en Westeremden (‘Maarvliet-Noord 1’). Het lijkt erop dat
die watergang, In combinatie met de Aylsumariet, vanaf het vroegste begin de grens tussen
de beide landschappen heeft gevormd. Als het Maarvliet-Noord werkelijk al vanaf het graven
ervan als grens functioneert, komen mijn associaties met de ‘vrede van de abten’47 in de
lucht te hangen. Anderzijds is het verleidelijk om nader in te gaan op het idee dat er een
verband zou kunnen bestaan tussen enerzijds het aanwijzen van dit deel van het Maarvliet
als grens tussen Hunsingo en Fivelgo en anderzijds enkele gebeurtenissen die halverwege de
13e eeuw hebben plaatsgevonden en die ons bekend zijn door de kroniek van Wittewierum.
Ik kom daar op terug.48

5.4

Kort

In het voorgaande hebben we gezien met welk doel en wanneer het Maarvliet-Noord kan
zijn gegraven en wanneer deze watergang kan zijn aangewezen als grens tussen Hunsingo en
Fivelgo.
Het is goed om ook de vermoedelijke dateringen nog even te noemen. Het zuidelijke deel
van het Maarvliet-Noord (Maarvliet-Noord 1; de grenssloot tussen Huizinge en
Westeremden) lijkt me het oudst en kan uit de 9e of 10e eeuw dateren, het noordelijke deel
(Maarvliet-Noord 2) lijkt wat jonger te zijn en bestaat zelf ook weer uit twee delen, allebei
daterend uit de 11e eeuw.
Maarvliet-Noord 1 is waarschijnlijk van meet af aan als grens tussen Hunsingo en Fivelgo
beschouwd, het Maarvliet-Noord 2 zou landsgrens kunnen zijn geworden toen het zuidelijke
stuk daarvan is gegraven, ergens in de 11e eeuw dus. Ik denk echter dat we serieus rekening
46
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De vertalers van de kroniek hebben deze passage verkeerd begrepen. Volgens hen was het andersom
(Jansen en Janse (1991) 382-383).
Naar de titel van het artikel van Mulder-Bakker uit 1998.
Zie p. 37.
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moeten houden met de mogelijkheid dat het Maarvliet-Noord 2 niet meteen na het graven
ervan als grensmarkering is erkend en dat deze watergang pas als zodanig is aangewezen ten
tijde van ‘de vrede van de abten’. Als dat juist is, dateert de grensfunctie van het hele
Maarvliet uit het derde kwart van de 13e eeuw.
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Het Maarvliet ten zuiden
van Garsthuizen

We kijken naar het
noordoosten, richting
Garsthuizen.
De bosschages links van
het midden horen bij de
boerderij ‘Klein Karshof’.

6

Details

We zullen nu enkele details van het tracé van het Maarvliet-Noord 2 nader onder de loep
nemen en daarbij ook de ingewikkelde situatie tussen de Dijkumerweg en de Kooiplaats
betrekken.
Zoals we zagen is het gedeelte van het Maarvliet tussen het 10o-knikje bij Aylsuma en
Garsthuizen49 waarschijnlijk secundair. Eerst is het gedeelte ten noordoosten van
Garsthuizen gegraven,50 daarna is het in zuidwestelijke richting doorgetrokken. Aanwijzingen
hiervoor zijn het feit dat de watergang door de (geringe) hoogte van de Karshof gaat en het
knikje waarmee dit gedeelte van het Maarvliet aansluit op het Maarvliet-Noord 1.
Het oudste deel van het Maarvliet-Noord 2 is vanaf Garsthuizen in noordoostelijke richting
door het open kwelderland gegraven en bereikte de bedding van de Fivel op een plek ten
zuiden van de huidige boerderij ‘de Kooiplaats’. Bij de aanleg hebben de gravers een rechte
lijn aangehouden. Dat het tracé enkele lichte afwijkingen vertoont, is eenvoudig te
verklaren. Ik kom daar op terug.51
Omstreeks 1200 is een dijk aangelegd die vanaf Uithuizen via Oldenzijl en door de kwelders
ten oosten van Garsthuizen naar Westeremden liep. Op deze dijk ligt de Dijkumerweg. Deze
‘Dijkumerdijk’ kruiste de Steenklipstocht, het Startenhuistermaar en het Maarvliet.52 Het
Startenhuistermaar is een natuurlijke priel, de Steenklipstocht en het Maarvliet zijn gegraven

49
50
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Op het kaartje op p. 9 aangeduid als ‘Maarvliet-Noord 2a’.
‘Maarvliet-Noord 2b’.
Zie pp. 35-37, 39 en 42-44 voor de bochten bij de Dijkumerweg en de Startenhuistertocht en de op de
hoogtekaart zichtbare lichte kromming tussen de Dijkumerweg en de Kooiplaats.
Het onderzoek wordt gehinderd door het ontbreken van vaste benamingen voor de waterlopen. Zo wordt
het Startenhuistermaar in de lijsten van schouwbare objecten in de schepperij Overmaringe zowel
‘Hogepandstermaar’ als ‘Eppenhuistermaar’ genoemd (GrA 136-2480). Op de oudere topografische
kaarten heet de Steenklipstocht ‘Oude maar’.
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kanalen. Op – of liever nabij – de plaatsen waar de Dijkumerdijk de genoemde waterlopen
kruiste, moesten zijltjes of afsluitbare ‘pompen’ (duikers) worden gelegd, zodat de
waterlossing niet werd gehinderd. Dit soort kunstwerken werd doorgaans niet op de plaats
gebouwd waar de dijk de beddingen kruiste. De bodem was daar te slap om de constructies
stevig in de grond te kunnen verankeren. Om die reden bouwde men zijlen en pompen het
liefst iets terzijde van de beddingen, ook al was het daardoor nodig kleine
omleidingskanaaltjes te graven. Bij minstens twee van de drie genoemde waterlopen zijn de
sporen daarvan nog te zien.

Sporen tussen Oldenzijl
en het
Garsthuizervoorwerk
Combinatie AHNhoogtekaart en
kadastrale minuut van
1832.
De op de oude
kadasterkaart zichtbare
perceelsgrenzen
corresponderen
doorgaans met de
sporen op de
hoogtekaart.

Op sommige plaatsen zijn percelen zo ingrijpend geëgaliseerd, dat de loop van verdwenen watergangen alleen
aan de hand van de oude kavelgrenzen te volgen is. Dat is onder meer het geval met een aantal percelen ten
noordoosten van Eppenhuizen, tussen de Steenklipstocht en de Zuiderweg-Oldenzijlsterweg.
Het gebied in het witte kader is op een volgende plaatje nog wat verder uitvergroot.

Zoals gezegd lijkt de Steenklipstocht in de 12e eeuw of nog vroeger gegraven te zijn.53
Daarmee werden verschillende doelen gediend. Het bevrijdde de omgeving van Oldenzijl van
het door het Eppenhuistermaar aangevoerde water, dat nu via een veel korter tracé naar
zee kon stromen. Bovendien diende het de ontwatering van de kwelders ten oosten van de
wierde van Eppenhuizen. Daar waar de Steenklipstocht de Dijkumerweg kruist, maakt het
tracé een kleine kronkel. Ik vermoed dat de hoogte waarop nu de boerderijen Dijkumerweg
5 en 9 liggen, al bestond toen de Steenklipstocht werd gegraven en dat men zich bij het
graven van dat kanaal vanuit Eppenhuizen op die hoogte heeft georiënteerd. Toen de
gravers daar aankwamen, besloten ze wijselijk niet de hoogte te doorgraven, maar de
makkelijkste weg te nemen en er aan de noordkant omheen te gaan.
53
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Zie hierboven, p. 19.
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Maar 125 meter ten noorden van dit kromme stuk van het tracé zien we het spoor van nóg
een kromme watergang. Ook deze lijkt met de Steenklipstocht samen te hangen. Het spoor
is minder duidelijk en ook smaller dan de zojuist beschreven kromme watergang. In het veld
is er niets van te zien, maar op het satellietbeeld tekenen zich in het vergrote en
geëgaliseerde perceel ten noorden van Dijkumerweg 5 nog wel verkleuringen af die de oude
structuur verraden.

Aan de Dijkumerweg
Ten noorden van Dijkumerweg 5 (midden
boven op het plaatje) verraadt een spoor in
een geëgaliseerde akker de kromme loop van
de omgelegde Steenklipstocht.
Ten zuiden van de boerderijen Dijkumerweg 2
en 9 maakt het Startenhuistermaar een rare
slinger en bevindt zich een laagte die zich laat
interpreteren als een voormalige kolk.
Onder op het plaatje zien we de boerderijen
Wilkemaheerd en Eendnest bij de plaats waar
het Maarvliet de ‘Dijkumerdijk’ kruiste.

Ten zuidoosten van Oldenzijl
1
2
3
4
5
6
7
8

Steenklipstocht
Startenhuistermaar
Dijkumerweg 2
Dijkumerweg 5
Dijkumerweg 9
Maarvliet-Noord 2b
‘Eendnest’
‘Kooiplaats’

De laagten bij de nrs. 3 en 5, 7 en 8 lijken te
zijn ontstaan door dijkdoorbraken.
Het gebied ten oosten van de Dijkumerweg is
vermoedelijk in twee fasen bedijkt. Tussen de
nrs. 4 en 8 kan een dijk of kade gelegen
hebben die de zuidelijke grens vormde van de
veronderstelde polder ‘Oost-Oldenzijl’. Ook in
de strook tussen het Maarvliet en de
Eemshavenweg (N46) kan een kade of dijk
gelegen hebben.
Dit zou de zuidelijke begrenzing geweest zijn van de hypothetische polder ‘Oost-Wilkema’. Op de plaats waar
het Maarvliet de polderdijk kruiste, zal dan de ‘Kooiplaatszijl’ gelegen hebben. Op die plaats bevindt zich een
laagte, wat erop kan wijzen dat deze zijl is weggespoeld.
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Ik stel mij voor dat het graven van de nu verdwenen kromme sloot ten noorden van
Dijkumerweg 5 samenhangt met het leggen van de ‘Dijkumerdijk’ en het bouwen van een
zijltje of afsluitbare duiker. Zoals gezegd werd de duiker niet geplaatst op de plek waar de
nieuwe dijk de Steenklipstocht kruiste, maar daar waar men de houten constructie in vastere
grond kon verankeren. In dit geval bouwde men het zijltje 125 meter ten noorden van de
bestaande bedding en werd het water daarheen geleid via een speciaal gegraven kanaaltje.
In verband met de bedijking van de ten oosten van de Dijkumerdijk gelegen kwelder (de
polder ‘Oost-Oldenzijl’) heeft dit kanaaltje waarschijnlijk niet erg lang gefunctioneerd. Dit
zou verklaren waarom het op de hoogtekaart minder duidelijke sporen heeft achtergelaten.

De plek waar de Startenhuisterzijl heeft gelegen, gezien
vanuit het westen
Links boerderij Dijkumerweg 9; de Dijkumerweg loopt
midden op de foto, maar is nauwelijks herkenbaar; de
bosschages aan de horizon horen bij de Kooiplaats. Het
water op de voorgrond is het Startenhuistermaar, de sloot
aan de overkant van de weg wordt nu ‘Kooitocht’ genoemd.
De zwakke plek in de dijk op de plaats waar de zijl heeft
gelegen, is vermoedelijk tijdens een stormvloed ingebroken.
De kleine laagte ten westen van deze plek zou het
overblijfsel kunnen zijn van de kolk die toen is ontstaan. Het
gat is gedicht en het water van het Startenhuistermaar is
afgeleid naar de zijl bij de Wilkemaheerd, waarlangs het
Maarvliet uitwaterde. Niet lang daarna is ook de kwelder
tussen de Dijkumerweg en de Kooiplaats bedijkt. Op de plek
van de voormalige Startenhuisterzijl is later een pomp of
duiker gelegd, waardoor het water in westelijke richting
stroomde.

Ten zuiden van boerderij Dijkumerweg 9 kruist de Dijkumerdijk het Startenhuistermaar. Ook
hier heeft men een duiker of zijl gebouwd. Ook deze ‘Startenhuisterzijl’ is niet in de
voormalige bedding geplaatst, maar op enige afstand daarvan. In dit geval lijkt de zijl c. 50
meter ten noorden ervan te zijn gelegd. Dat verklaart de merkwaardige slinger die het
Startenhuistermaar ten zuidwesten van Dijkumerweg 9 maakt.
Ook 500 meter verder naar het zuiden, daar waar de Dijkumerdijk het Maarvliet kruiste, is
de zijl of pomp niet op de plaats van de eigenlijke kruising gelegd, maar even ten noorden
ervan. De situatie is echter niet helemaal duidelijk. Ten westen van de Dijkumerweg maken
de Wilkemaweg en het Maarvliet weliswaar een vreemde slinger, maar deze hoeft niet
veroorzaakt te zijn doordat de zijl op enige afstand van de kruising van dijk en watergang is
geplaatst. Hij kan ook samenhangen met de op de hoogtekaart goed zichtbare kolk, die is
ontstaan op de plek waar de oude zijl is ingebroken.
Ongeveer 900 meter ten noordoosten van de Dijkumerdijk kwam het Maarvliet uit in het
Startenhuistermaar, slechts enkele tientallen meters ten westen van de plaats waar dit maar
in de brede Fivelbedding uitmondde.
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Ter hoogte van Oldenzijl is de ten oosten van de Dijkumerweg gelegen kwelder vermoedelijk
omstreeks 1225 ingepolderd (‘Oost-Oldenzijl’). Op de oostelijke dijk van deze polder liggen
de boerderijen ‘Maarvliethoeve’ en ‘Kooiplaats’; de zuidelijke dijk liep parallel aan het
Startenhuistermaar. Door de aanleg van de polderdijk is de monding van de Steenklipstocht
afgedamd. Het water van deze tochtsloot is toen vanaf een punt ten westen van boerderij
Dijkumerweg 2 naar het zuiden afgeleid, zodat het in het Startenhuistermaar terecht kwam.
Niet lang daarna lijkt iets dergelijks ook te zijn gebeurd met de kwelder ten zuiden van ‘OostOldenzijl’. Mogelijk is tot bedijking van dit kweldergebied (‘Oost-Wilkema’) besloten nadat
zowel de Startenhuisterzijl als de Wilkemazijl door een stormvloed waren ingebroken. In de
13e eeuw hebben vele stormen de Friese kustgebieden geteisterd, zodat er ook vele
gelegenheden geweest zijn die de zijlen in de Dijkumerweg kunnen hebben verwoest. Om de
gebeurtenissen op een rijtje te kunnen zetten zou het mooi zijn als we toch een jaartal
zouden kunnen noemen. We zouden in dit verband kunnen denken aan de storm die in de
herfst van 1257 ook onder ’t Zandt enkele eerder dat jaar aangelegde dijken verwoestte. 54
Blijkbaar heeft men na deze calamiteit voor het Startenhuistermaar een andere uitweg
gemaakt. Vanaf de aanzet van de laatste grote binnendijkse kronkel van dit maar55 is een
550 meter lang kanaaltje in oostelijke richting gegraven. Deze watergang maakt een knik
naar het zuidoosten, zodat hij langs de noordoostkant van boerderij ‘Eendnest’
(Wilkemaweg 13) loopt en even ten westen van de Dijkumerweg in het Maarvliet uitkomt.

Waar het Maarvliet en de Dijkumerweg elkaar
kruisen

De laagte bij ‘Eendnest’ lijkt op het spoor van een
kolk die is ontstaan bij het doorbreken van de
Wilkemazijl.

Ik vermoed dat de Wilkemazijl niet is herbouwd, dat het water van het gecombineerde
Startenhuistermaar-Maarvliet door het dijkgat of een duiker via het ‘buiten-Maarvliet’ naar
het noordoosten stroomde en dat parallel daaraan het dijkje is opgehoogd dat er al sinds het
graven van dit deel van het Maarvliet lag. De dijk sloot bij de latere Kooiplaats aan op de
oostelijke polderdijk van ‘Oost-Oldenzijl’. Daar moet dan een zijl zijn gelegd waardoor het
water van het gecombineerde Startenhuistermaar-Maarvliet op de Fivel werd geloosd: de
54
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Jansen en Janse (1991) 392-393.
GPS 53.382717, 6.719713.
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‘Kooiplaatszijl’. Hiermee was een polder gecreëerd die ik voor het gemak ‘Oost-Wilkema’
noem. Deze polder vormt het uiterste puntje van het latere kerspel Startenhuizen.
Nadat de polder ‘Oost-Wilkema’ was gesloten, kon op de plaats van de weggeslagen
Startenhuisterzijl een duiker worden gelegd, waardoor het water uit de nieuwe polder in
omgekeerde richting, naar het westen dus, kon stromen.
Mijn verhaal over de polder ‘Oost-Wilkema’ en de ‘Kooiplaatszijl’ is een hypothese. Het is
niet zeker dat er ooit een dergelijke polder is geweest en ook is niet iedereen het erover
eens dat er bij de Kooiplaats een zijl heeft gelegen. Op de kaarten van Bos en Knottnerus
zien we op deze plaats een zijl getekend, maar Kooper zegt er niets over en ook op zijn
kaartjes ontbreekt hij.56 In mijn reconstructie vervult de Kooiplaatszijl een zinvolle rol, zodat
ik hem een plaats geef in mijn hypothese.
Als de Kooiplaatszijl echt heeft bestaan heeft hij, zo moeten we aannemen, niet lang stand
gehouden. Het is zelfs denkbaar dat reeds in 1268 een volgende zware stormvloed de
polderdijken van Oost-Wilkema met zijl en al heeft weggevaagd. Ik doel op de storm
waarvan Menko opmerkt dat alle Friese landen, met uitzondering van Fivelgo, zwaar
getroffen werden. Dat Fivelgo deze keer de dans was ontsprongen kwam mogelijk, aldus
Menko, doordat de Fivelgoërs hun dijken hoger hadden gemaakt dan de andere Friezen.
Maar waarschijnlijker leek het hem dat het kwam doordat men in Fivelgo arme lieden uit
allerlei landen met onderdak en goede gaven had geholpen. De allerwaarschijnlijkste
oorzaak zag de kroniekschrijver echter in het feit dat in Fivelgo al 12 jaar of nog langer het
recht werd gehandhaafd.57 Als de stormvloed van 1268 de Kooiplaatszijl heeft weggespoeld,
moeten we dus aannemen dat de Hunsingoërs hun dijken niet hoog genoeg hadden
gemaakt, minder deugdzaam waren geweest of zich te weinig van het recht hadden
aangetrokken.
Ik kom aan het einde van mijn veronderstellingen. Eenduidige sporen van een zijl of dijk zijn
er bij de Kooiplaats niet. Er is alleen een laagte waarin vaag de loop van verdwenen
beddingen te herkennen is. De kolk op het erf van boerderij de Kooiplaats hoort bij de polder
‘Oost-Oldenzijl’, niet bij ‘Oost-Wilkema’, maar kan wel tijdens dezelfde stormvloed zijn
ontstaan. Ik neem aan dat de polderdijken van ‘Oost-Oldenzijl’ zijn hersteld, maar dat de
verwoesting ten zuiden van de Kooiplaats van dien aard was, dat ‘Oost-Wilkema’ is
opgegeven en dat er een nieuwe zijl is gebouwd in de Dijkumerdijk. De sporen bij ‘Eendnest’
doen vermoeden dat men die zijl – de ‘nieuwe Wilkemazijl’ – even ten noorden van het in
1257 geslagen dijkgat heeft gebouwd. Volgens dit scenario zou de Wilkemazijl – deze heeft
tot 1317 de functie van buitenzijl vervuld – dus pas zijn gelegd nadat een eerdere
Wilkemazijl is weggespoeld en een poging was mislukt om bij de Kooiplaats een ander
lozingspunt te creëren.

56
57
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Otto Knottnerus noemt de zijl bij de Kooiplaats ‘Wilkemazijl’.
Jansen en Janse (1991) 412-415. Zou er in Fivelgo ook discussie zijn geweest over het onderscheid tussen
echte en economische vluchtelingen?

6 Details

Boerderij ‘de Kooiplaats’ vanuit het zuiden

Dit ingewikkelde verhaal verklaart ook de op de hoogtekaart zichtbare lichte kromming in de
voormalige bedding van het ‘buiten-Maarvliet’: het stuk tussen de Dijkumerdijk en de
Kooiplaats. Na het wegspoelen van de ‘Kooiplaatszijl’ was dit stuk van het grenskanaal de
buitenriet geworden van de Wilkemazijl. Opkomend en afgaand tij konden toen een lichte
kromming doen ontstaan in de oorspronkelijk recht gegraven watergang.
Zoals aangekondigd wil ik nog even terugkomen op het verband tussen de uit de kroniek van
Wittewierum en de Narracio bekende gebeurtenissen in de 13e eeuw en de veronderstelde
aanwijzing van het Maarvliet als grens tussen Hunsingo en Fivelgo. Hierbij is wel een
waarschuwing op zijn plaats: het volgende is pure speculatie.
De Startenhuisterzijl en Wilkemazijl zijn gebouwd op Hunsingoër bodem. Wanneer de
stormvloed van 1257 inderdaad (een stuk van) de Dijkumerdijk, de Startenhuisterzijl en de
Wilkemazijl heeft verwoest, betekent dit dat de Hunsingoërs de schade moesten herstellen
of een nieuwe oplossing moesten vinden voor de afwatering van een groot deel van het
Oosterambt. Misschien is Fivelgo – mogelijk op instigatie van de abten van Wittewierum en
Feldwerd, die veel land hadden in het getroffen gebied – de Hunsingoërs te hulp gekomen
en is de aanleg van de polder ‘Oost-Wilkema’ een gezamenlijk project geweest van Hunsingo
en Fivelgo. Daartoe werd aan de Fivelgoër kant van het ‘buiten-Maarvliet’ ten oosten van de
Wilkemazijl een dijk gelegd, is door de Hunsingoërs de oostelijke dijk van de polder ‘OostOldenzijl’ een eindje naar het zuiden doorgetrokken en heeft men ten zuiden van de
Kooiplaats een nieuwe zijl gebouwd (de ‘Kooiplaatszijl’). Deze zijl kunnen we zien als een
naar voren geplaatste opvolger van de Wilkemazijl in de Dijkumerdijk. Zou Hunsingo bij deze
gelegenheid uit dankbaarheid voor de hulp of om Fivelgo daadwerkelijk een belang te geven
bij het leggen en onderhouden van de nieuwe infrastructuur, het ten zuiden van het
Maarvliet-Noord 2 gelegen deel van het schiereiland Startenhuizen en Garsthuizen aan
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Fivelgo hebben overgedragen? Door deze ingreep werd het Maarvliet immers een
gemeenschappelijke watergang waarlangs zowel Hunsingo als Fivelgo loosden, en was ook
de Kooiplaatszijl een kunstwerk dat voor beide landschappen van belang was. Ook de bouw
van een nieuwe Wilkemazijl, die na het verloren gaan van Oost-Wilkema en de Kooiplaatszijl
(in 1268?) nodig was, kan een gezamenlijke onderneming zijn geweest.
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Een serie kaartjes

Dit verhaal klinkt erg ingewikkeld en ik realiseer me dat het nauwelijks te volgen is voor
iemand die zich niet, net zoals ik, intensief in deze materie heeft verdiept. Om die reden
vertel ik het nog eens, nu aan de hand van een aantal – naar ik hoop – verhelderende
plaatjes.

Vóór 1200

1 Meedstermaar
2 Eppenhuistermaar
3 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
4 Steenklipstocht (‘Oude Maar’)
5 Maarvliet
6 Fivel
7 ‘Fivelmaar’
8 ‘Aylsumariet’
De donkerblauwe lijnen geven
natuurlijke waterlopen aan, de
lichtblauwe zijn gegraven
watergangen.

Vanaf Garsthuizen is in noordoostelijke richting een sloot gegraven die uitkomt in het
Startenhuistermaar even ten westen van de plaats waar dit maar in de Fivel uitmondt. Dit is
het oudste deel van het Maarvliet-Noord 2 en lijkt op de Steenklipstocht die vanuit
Eppenhuizen naar de Fivel is gegraven. Deze tochtsloot voert tevens het water af van het
Eppenhuistermaar, waarvan de oorspronkelijke loop in de richting van Oldenzijl gaat en die
uitmondde in het Meedstermaar.
Het ten zuidwesten van Garsthuizen gelegen deel van het Maarvliet is waarschijnlijk wat
jonger en ontleent zijn tracé aan het oudste stuk. Dit tweede deel gaat door de hoogte van
de Karshof, waaruit we kunnen opmaken dat hier al geboerd werd voordat dit deel van de
waterlossing is gegraven. Het wat lagere land ten zuidwesten van Garsthuizen waterde via
de ‘Aylsumariet’ op natuurlijke wijze af op de Fivel.
Omstreeks 1200 is de Dijkumerdijk aangelegd. Dat zien we op het volgende plaatje. Op de
plaatsen waar de dijk het Meedstermaar, de Steenklipstocht, het Startenhuistermaar en het
Maarvliet kruisten, moesten zijlen of pompen worden gebouwd. Bij de Steenklipstocht, het
Startenhuistermaar en het Maarvliet bevinden de lozingspunten zich terzijde van de oude
bedding. In verband daarmee was het nodig kleine omleidingen te maken. De sporen
daarvan zijn nog herkenbaar.
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Rond 1200
1 Meedstermaar
2 Eppenhuistermaar
3 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
4 Steenklipstocht (‘Oude
Maar’)
5 Maarvliet
6 Fivel
7 ‘Fivelmaar’
8 ‘Aylsumariet’
De groene lijn is de
‘Dijkumerdijk’ en Fiveldijk.

Rond 1225
1 Meedstermaar
2 Eppenhuistermaar
3 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
4 Steenklipstocht (‘Oude
Maar’)
5 Maarvliet
6 Fivel
7 ‘Fivelmaar’
8 ‘Diddingehuistertocht’
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Omstreeks 1225 is ten zuidoosten van Garsthuizen de Fivel afgedamd;

bij Dijkum is de dijk
verlegd; vanaf Dijkum is een weg aangelegd naar Zeerijp. Deze kruist de Fivel door middel
van de Wijnjetil.
Ten oosten van Oldenzijl is een polder bedijkt die ik ‘Oost-Oldenzijl’ noem. In verband met
de aanleg van deze polder is de Steenklipstocht afgedamd en is het water ervan naar de
Startenhuisterzijl geleid.
Ten zuiden van Garsthuizen, op de grens met Westeremden, is de Aylsumariet afgesloten;
het water van het Maarvliet stroomt nu via de Diddingehuistertocht naar het
Hogepandstermaar-Startenhuistermaar.

Omstreeks 1260

1 Meedstermaar
2 Eppenhuistermaar
3 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
4 Steenklipstocht (‘Oude
Maar’)
5 Maarvliet
6 Fivel-Oude Maar
7 ‘Fivelmaar’
8 Diddingehuistertocht

Mogelijk heeft een stormvloed in 1257 de Startenhuisterzijl en Wilkemazijl verwoest en is
daarna een poging gedaan om de kwelder ten zuiden van ‘Oost-Oldenzijl’ te bedijken. Ik
noem deze nieuwe polder ‘Oost-Wilkema’. In verband daarmee is de Startenhuisterzijl in de
Dijkumerdijk vervangen door een pomp en is het water van het Startenhuistermaar naar het
Maarvliet geleid. Daartoe is een kanaaltje gegraven dat aan de noord- en oostzijde langs
boerderij ‘Eendnest’ loopt. Het door het Maarvliet afgevoerde water wordt via de nieuwe
‘Kooiplaatszijl’ geloosd.
Bij boerderij ‘De Wiel’ is de oude Fivel afgedamd en een zijl gebouwd.
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Boerderij Eendnest
(Wilkemaweg 13)
De bedrijfsgebouwen van
Eendnest staan gedeeltelijk op
het kanaaltje tussen het
Startenhuistermaar en de
Wilkemazijl.

Omstreeks 1275
1 Meedstermaar
2 Eppenhuistermaar
3 Hogepandstermaar/
Startenhuistermaar
4 Steenklipstocht (‘Oude
Maar’)
5 Maarvliet
6 Fivel-Oude Maar
7 ‘Fivelmaar’
8 Diddingehuistertocht
9 Startenhuistertocht

In 1268 werden de Friese landen opnieuw getroffen door een stormvloed. Mogelijk zijn toen
de ‘Kooiplaatszijl’ en de polderdijken van ‘Oost-Wilkema’ verwoest. Er is geen poging gedaan
om deze schade te herstellen. In plaats daarvan is opnieuw een zijl gelegd in de
Dijkumerdijk: de (nieuwe) Wilkemazijl. Deze is tot 1317 (toen de Oosterniezijl werd
gebouwd) de buitenzijl gebleven. Het ten noordoosten van de Wilkemazijl gelegen deel van
het Maarvliet lag dus ongeveer een halve eeuw buitendijks en was als zodanig onderhevig
aan de werking van de getijden. Dit verklaart de lichte kromming die de bedding vertoont.
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Ten zuiden van de Wilkemazijl is een verbindingskanaaltje gegraven tussen het
Startenhuistermaar en het Maarvliet. Bij het Noorderzijlvest heet deze watergang
‘Startenhuistertocht’.
Via de Startenhuistertocht is gedurende langere tijd slibrijk water naar het Maarvliet
gevoerd. Dit heeft een opmerkelijke slinger doen ontstaan in het tracé van het Maarvliet op
de plaats waar het Voorwerksterpad van de Wilkemaweg aftakt.

De voormalige
Wilkemaheerd
De foto is ontleend aan
het Boerderijenboek
Middelstum-Kantens
(2010) p. 503.
e

De 19 eeuwse
Wilkemaheerd
(Wilkemaweg 11) is
onlangs afgebroken en
vervangen door een
eigentijds gebouw.

Oud Wilkema in de container

Nieuw Wilkema heeft de kleuren van oud Wilkema
Het nieuwe Wilkema is een stuk kleiner, maar heeft
dezelfde vormen en gele deuren als het oude.
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Bij de Driesprong WilkemawegVoorwerksterpad
1 Startenhuistertocht
2 Maarvliet
3 Voorwerksterpad
Tussen de beide nummers 2 maakt
het overigens kaarsrechte
Maarvliet een vreemde kronkel.
Het ontstaan daarvan moet
samenhangen met de monding van
de Startenhuistertocht.

Op de twee volgende plaatjes zien we het Maarvliet ter weerszijden van het
Voorwerksterpad.
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We zagen dat de twee delen van het ‘Maarvliet-Noord 2’ waarschijnlijk al in de 12e eeuw of
nog eerder zijn gegraven ten behoeve van de waterlossing en dat deze sloot toen of na 1250
is aangewezen als grens tussen Hunsingo en Fivelgo. Toen omstreeks 1750 lijsten werden
opgemaakt van de natte en droge infrastructurele objecten die onder de schouwplicht
moesten vallen, werd opgemerkt dat het Maarvliet, anders dan je op grond van de naam zou
verwachten, ‘geensints is een wateringe ofte watertogt’, maar vanouds werd beschouwd als
de scheiding tussen de kwartieren Hunsingo en Fivelgo.58 Maar niet alleen in bestuurlijkadministratieve zin, ook op het vlak van de waterbeheersing was het Maarvliet een
belangrijke grens. Na de opheffing en splitsing van het Oosterniezijlvest, halverwege de 15 e
eeuw, hoorde het ten noordwesten van het Maarvliet gelegen land onder het Winsumer (en
Schaphalster) Zijlvest, het land ten zuidoosten ervan viel onder het Generale Zijlvest der Drie
Delfzijlen.
Op de functie van het Maarvliet als waterscheiding tussen het Winsumerzijlvest en dat van
de Drie Delfzijlen kom ik terug in Zwerven door Fivelgo 6 en 7.

58

GrA 136-2480; stukken betreffende de vaststelling van de lijsten van schouwbare objecten in de
Schepperij Overmaringe.
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8

Samenvatting

De inhoud van Zwerven door Fivelgo 5 is in enkele hoofdpunten samen te vatten.
•

Het oudste stuk van het Maarvliet is het direct ten noorden van het Dellekanaal gelegen
‘Maarvliet-Noord 1’. Het vormt de grens tussen Huizinge en Westeremden en loopt tot
de grens tussen Westeremden en Garsthuizen. De watergang is gegraven als
waterlossing ten tijde van de inrichting van het land (9e eeuw?) en ontleent zijn
oriëntatie aan het Dellekanaal, dat eveneens uit die tijd lijkt te dateren. Er zijn twee
delen te onderscheiden: in het zuidelijke zal het water naar het Dellekanaal hebben
gelopen, in het noordelijke stroomde het naar de ‘Aylsumariet’ die in de Fivel uitkwam.

•

Het ten zuiden van het Dellekanaal gelegen deel van het Maarvliet (‘Maarvliet-Zuid’)
ontleent zijn oriëntatie aan de scheidsloot tussen Huizinge en Westeremden (‘MaarvlietNoord 1’). Het zuidelijke verlengde van deze waterloop heet Kardingermaar. Dit kanaal
is gegraven na de zgn. ‘eerste fase’ van de ontginning van het Centrale Woldland, toen
als gevolg van die ontginning het veen grotendeels verdwenen was en het water uit dat
gebied als gevolg van de daling van de bodem en het dichtslibben van de
oorspronkelijke waterlopen niet meer weg kon. Via het Kardingermaar en het MaarvlietZuid liep het water uit het Centrale Woldland naar het Dellekanaal, dat bij Oldfort in de
Fivel uitkwam.

•

Het ‘Maarvliet-Noord-2’ bestaat uit twee delen die beide reeds in de 12e eeuw of nog
wat eerder zijn gegraven. Het meest noordelijke deel, tussen Garsthuizen en de
monding van het Startenhuistermaar, is het oudste. Het zuidelijke, tussen Garsthuizen
en de Aylsumariet (de grens met Westeremden), is wat jonger en kan beschouwd
worden als het verlengde van het noordelijke stuk.

•

Aangenomen wordt dat het ‘Maarvliet-Noord 2’ al vanaf zijn ontstaan de grens vormt
tussen Hunsingo en Fivelgo. Er zijn echter aanwijzingen voor de veronderstelling dat dit
pas sinds halverwege de 13e eeuw het geval is. Omstreeks 1450 is dit deel van het
Maarvliet ook de grens geworden tussen het Winsumerzijlvest en dat van de Drie
Delfzijlen.

Het ten oosten van de Kooiplaats gelegen deel van het Maarvliet komt later aan de orde en
zou ik hier buiten beschouwing kunnen laten. Toch zal ik, om het verhaal af te ronden, er
nog enkele woorden aan wijden.
Het ‘Maarvliet-Noord 2’ loosde sinds 1268 (?) via de (tweede) Wilkemazijl op de open
kwelder. Het water kwam ten zuidwesten van de latere Kooiplaats uit in de oude bedding
van de Fivel, die op kaarten en in teksten ook ‘Maarvliet’ wordt genoemd en die ik ter
onderscheiding een paar keer met de fantasienaam ‘Fivelmaar’ heb aangeduid. Dit
‘Fivelmaar’ kronkelt aan de oostkant langs boerderij ‘de Kooiplaats’ en aan de noordzijde
langs boerderij ‘de Groote Ark’. In 1317 werd de rivier afgesloten door het leggen van de
Zijldijk tussen het Zandtstervoorwerk en Oosternieland. Het water werd hier via de
Oosterniezijl op zee geloosd.
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De ten oosten van deze zijl gelegen waterloop staat op oude kaarten aangeduid als ‘Oude
Togt’, maar heet verderop weer ‘Maarvliet’. Hij houdt deze naam tot het punt waar hij
samenkwam met de uit de buurt van Uithuizermeeden komende Oude Riet. 59 Vanaf dat
punt, dat nu onder de Eemshavenweg is verdwenen, heet de kronkelende stroom ‘Grote
Tjariet’ of ‘Groote Tjariet’. Deze is nog altijd te volgen tot de brug waar hij onder de N33
doorgaat.60

59
60

GPS 53.408070, 6.775365. Bij het Noorderzijlvest heet deze ‘Oude Riet’ ook ‘Groote Tjariet’.
GPS 53.430848, 6.864419.
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