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Op het titelblad: Het ‘Fivelmaar’ (Kromme Maarvliet) en de Maarvliethoeve, gezien vanaf de plaats waar een in
e
de 13 eeuw vanuit het Meedstermaar gegraven kanaaltje in de Fivel uitkwam. Oorspronkelijk liep het water in
deze bedding naar het noorden, na de afsluiting van de Oosterniezijl (1453) stroomde het naar het zuiden.
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1 Jaartallen en een vraag

Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo)
7
Het einde van het Oosterniezijlvest
1

Jaartallen en een vraag

In de voorgaande hoofdstukken is meerdere malen melding gemaakt van het
Oosterniezijlvest en de opheffing daarvan. Over de geschiedenis van dit zijlvest is een
standaardverhaal te vertellen. Dat gaat als volgt.
In het begin van de 14e eeuw is een groot deel van de Fivelboezem ingepolderd. Dat is
gebeurd door het leggen van een afsluitdijk: de Zijldijk. De naam daarvan verwijst naar
de uitwateringssluis die daarin is gelegd. Deze sluis is de Oosterniezijl en de organisatie
die deze zijl beheerde heette het Oosterniezijlvest. Als gevolg van de voortschrijdende
opslibbing in het nog open gebleven deel van de Fivelboezem verloor de Oosterniezijl
zijn functie. De ingelanden van het Oosterniezijlvest moesten om die reden op een
andere manier in hun afwatering voorzien. Het noordelijke deel van het
Oosterniezijlvest is via de Winsumer- en Schaphalsterzijlen gaan afwateren op de
benedenloop van het Reitdiep, het zuidelijke via de Slochterzijl op de Eems.
Er is geen reden om aan de juistheid van dit verhaal te twijfelen. Maar de chronologie van de
gebeurtenissen roept wel een vraag op. Die komt tevoorschijn als we de bij dit verhaal
horende, tegenwoordig door iedereen aanvaarde, jaartallen op een rijtje zetten:
1317: aanleg van de Zijldijk en de Oosterniezijl; oprichting van het Oosterniezijlvest;
1453: ‘binnendijking’ van de Oosterniezijl en opheffing van het Oosterniezijlvest;
1458: inlating van het noordelijke deel van het voormalige Oosterniezijlvest in het
Winsumerzijlvest;
1464: inlating van het zuidelijke deel van het voormalige Oosterniezijlvest in het
Slochterzijlvest, onderdeel van de Drie Delfzijlen.
De vraag die naar aanleiding van deze jaartallen opkomt, is de volgende: waar is het water
van het Oosterniezijlvest gebleven toen de Oosterniezijl was afgesloten (1453), maar het via
die zijl lozende land nog niet was ingelaten in het Winsumerzijlvest (1458) en Slochterzijlvest
(1464)?
Het is ondenkbaar dat de landen die tot 1453 via de Oosterniezijl loosden, hun water 5 en 11
jaar hebben ‘opgehouden’. Het is van tweeën een: óf de Oosterniezijl is niet in 1453 maar
enkele jaren later afgesloten, óf de landen van het Oosterniezijlvest hebben hun water al
vóór 1458 en 1464 naar elders laten afstromen zonder dat dit een spoor heeft nagelaten in
de archieven. In het navolgende probeer ik een antwoord op deze vraag te geven.
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Hogerzijl en Oosterniezijl

Alvorens verder te gaan moet ik helderheid scheppen in de terminologie. Zoals ik in deel 6
van Zwerven door Fivelgo heb ik aangegeven, denk ik dat de in 1428 even ten noorden van
de oude Oosterniezijl gebouwde Hogerzijl de opvolger van die oude zijl is geweest en in het
vervolg ook ‘Oosterniezijl’ werd genoemd. Wanneer het na 1428 over de Oosterniezijl gaat,
bedoel ik dus de Hogerzijl of ‘Nieuwe Oosterniezijl’.1
We weten niet met zekerheid of de Zijldijk en de (oude) Oosterniezijl echt uit 1317 dateren.
Dat doet er in dit verband – waar het om het einde van het Oosterniezijlvest gaat – niet
zoveel toe. Dat ik het toch vermeld, komt doordat we ook niet met zekerheid weten
wanneer het Oosterniezijlvest heeft opgehouden te bestaan en die onzekerheid in beide
gevallen dezelfde oorzaak heeft. Het veronderstelde beginjaar 1317 is weliswaar gebaseerd
op een schriftelijke bron,2 maar de betreffende akte gaat niet over de aanleg van een dijk en
het bouwen van een zijl. In deze tekst is vastgelegd hoe degenen die belang hadden bij de
inpoldering van een stuk van de Fivelboezem, zouden moeten samenwerken. We denken –
op goede gronden – dat de akte over de Zijldijk en de Oosterniezijl gaat, veronderstellen dat
die kunstwerken in hetzelfde jaar (1317) zijn gebouwd en nemen aan dat toen ook de
organisatie van de Oosterniezijl is opgericht.
Iets dergelijks is ook het geval met het einde van het Oosterniezijlvest. In Zwerven door
Fivelgo 6 hebben we gezien dat scheidsrechters in 1453 een uitspraak hebben gedaan over
de vraag hoe groot het aandeel moest zijn van de partners die van plan waren samen te
werken bij de bedijking van het voorwerk Den Hoorn ten oosten van Oosternieland. We
zagen daar ook dat dit project volgens een aantekening in het Wierumer Zijlboek in 1453 is
gerealiseerd.3 Voor de inpoldering van dat gebied was het nodig een dijk te leggen waardoor
de buitenriet van Oosterniezijl werd afgedamd. Dit impliceert dat de zijl buiten werking werd
gesteld. In de tekst van het stuk uit 1453 wordt daarover echter niet gerept. Het zal dan ook
geen verbazing wekken dat er in de akte ook niets staat over de opheffing van de organisatie
die de Oosterniezijl beheerde.
Zojuist heb ik de mogelijkheid geopperd dat de bedijking niet in 1453 is gerealiseerd, zoals
het plan was, maar een of meer jaren later. De Oosterniezijl zou dan nog wat langer open
kunnen zijn gebleven. Die mogelijkheid bestaat hooguit in theoretische zin, waarschijnlijk is
ze niet. We zagen zojuist dat de auteur van het Wierumer Zijlboek, die zijn compilatie
hooguit enkele decennia na de beschreven gebeurtenis samenstelde, zelf heeft aangetekend
dat Den Hoorn in 1453 is ingedijkt. Dat zegt niet alles – de man kan zich vergist hebben en
het jaartal uit de door hem overgeschreven akte hebben gehaald – maar zomaar negeren is
ook niet mogelijk. Belangrijker is dat het weinig verschil zou maken wanneer de
daadwerkelijke afsluiting enkele jaren later plaats zou hebben gevonden. Als we, bij wijze
van voorbeeld, aannemen dat Den Hoorn pas in 1457 is bedijkt, zou dat wel een verklaring
opleveren voor de ‘inlating’ in 1458 van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in het
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Zwerven door Fivelgo 6, §2.2.6.
OGD 254 (25 juli 1317). Zie voor tekst, vertaling en commentaar Zwerven door Fivelgo 2, Bijlage 1.
Zwerven door Fivelgo 6, §2.2.8.
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Winsumerzijlvest, maar niet voor het feit dat het zuidelijke deel van deze organisatie pas in
1464 onderdeel werd van het Slochterzijlvest. Dat zuidelijke deel zou dan nog 7 jaar zijn
water niet hebben kunnen lozen, iets wat volstrekt onmogelijk is.
Het meest waarschijnlijk is dus dat Den Hoorn echt in 1453 is ingedijkt en dat de (Nieuwe)
Oosterniezijl – die in de jaren daarvoor sowieso al nauwelijks zal hebben gefunctioneerd –
toen helemaal overbodig werd. Dit heeft consequenties voor de interpretatie van de
‘inlatingsakten’ van 1458 en 1464. De daarin vervatte regelingen zijn blijkbaar niet vooraf
gegaan aan de verandering van de waterlossing, maar moeten zijn opgesteld ter regulering
en formalisering van een in de praktijk al eerder tot stand gekomen situatie.
Als we ons de gang van zaken proberen voor te stellen, ligt dit ook wel voor de hand. Het
dichtslibben van de Fivelboezem is een geleidelijk proces geweest dat in totaal enkele
eeuwen heeft geduurd. Ook het verstopt raken van de buitenloop van het Maarvliet/Fivel
moet enkele decennia in beslag genomen hebben. Ongetwijfeld zullen er pogingen zijn
ondernomen om de afstroming aan de loop te houden. Ook de bouw (in 1428) van de
Hogerzijl moet daarmee te maken hebben. Je kunt je voorstellen dat de oude Oosterniezijl
slecht functioneerde en dat geprobeerd is het probleem op te lossen door een nieuw
kunstwerk te bouwen.

De vermoedelijke plaats
van de Hogerzijl in
Oosternieland

De akte van 1428 over de Hogerzijl bevat trouwens een belangrijke aanwijzing voor de
veronderstelling dat zich toen al veranderingen in de afwatering voordeden.4 De akte is
opgesteld door Hunsingoër en Fivelgoër autoriteiten. Dat is niet vreemd wanneer het gaat
om een zijl die gelegen is op de grens tussen beide landschappen en waardoor water uit
beide landschappen moest worden geloosd. Vreemd is wel het kleine aandeel dat Hunsingo
in de kosten zou moeten dragen: slechts 1/5. Wanneer we de gebieden bekijken die in 1458
en 1464 onderdeel zijn geworden van het Winsumerzijlvest en Slochterzijlvest en die
daarvóór samen het Oosterniezijlvest hebben gevormd, is het in één oogsopslag duidelijk dat
het tot Hunsingo behorende deel (veel) groter is dan dat wat onder Fivelgo valt. Hoe valt dit
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met elkaar te rijmen?5
Er zijn misschien ook andere verklaringen denkbaar, maar ik heb de neiging te denken dat in
1428 al een groot deel van het Hunsingoër water – het water dat afkomstig was uit de latere
schepperijen Uithuizen, Zandeweer en Overmaringe – in westelijke richting afstroomde en
dat alleen het meest oostelijke deel daarvan (Oldenzijl, Oosternieland en Startenhuizen of
een deel daarvan?) voor zijn ontwatering nog gebruik maakte van de Oosterniezijl.
Volgens de akte van de Hogerzijl droegen Hunsingo en Fivelgo voor ‘50 honderd hondera’ bij
en nam Hunsingo daarvan 1/5 deel voor zijn rekening’.6 Het lijkt aanlokkelijk om met dit
gegeven te gaan rekenen. Er zijn echter een paar onzekerheden die ons daarbij hinderen. De
eerste is van vrij fundamentele aard: de ervaring leert dat we opgaven van grastallen in
waterstaatkundige documenten niet altijd letterlijk moeten nemen.7
In dit geval speelt ons ook de betekenis van het woord ‘honderd’ parten. Daarmee kan zowel
100 als 120 bedoeld zijn. Wanneer men met ‘honderd’ niet 5 stijge (‘twintigtallen’), maar 6
stijge bedoelde, gebruikte men wel de term ‘grote honderd’, maar op consequentie hoeft
men in de bronnen niet te rekenen. Verder weten we ook niet precies wat we met hondera
moeten. Met dit woord zal ongetwijfeld de landmaat ‘honderd’ bedoeld zijn, die we hier en
daar in de Ommelanden nog als veldnaam tegenkomen (‘’t Honderd’ of ‘’t Honderdje’). Maar
het is onzeker hoe groot die was. Kooper meent dat we het honderd op c. 0,5 ha mogen
stellen,8 maar Holtman meent te weten dat het 0,65 ha is.9 In het Wierumer Zijlboek lezen
we echter dat ‘18 stijge honderd’ gelijk staan aan ‘12 stijge grazen’. Anders gezegd: 360
honderd = 240 grazen, ofwel 1 honderd staat gelijk aan 2/3 gras.10 Om de verwarring nog
groter te maken: uit een tekst van 1458 blijkt dat ook de landmaat ‘honderd’ in twee
varianten voorkwam: een grote en een kleine honderd. Het ‘grote honderd’ stond gelijk aan
1 gras, en het ‘kleine honderd’ was 2/3 gras.11 Dat is dus de maat die we uit het Wierumer
Zijlboek kennen. Tenslotte vond ik nog een tekst waarin 1600 grazen gelijk worden gesteld
aan 1300 ‘grote honderd’ minus 20 grazen.12 Daaruit valt op te maken dat 1 grote honderd
ongeveer 1,25 gras was. Verder is ook de grasmaat zelf een onzekere factor. Voor het gemak
stelt men het gras vaak gelijk aan 0,5 ha, maar in Garsthuizen, Oldenzijl, Oosternieland en ’t
Zandt werd gerekend met grazen van 44,35 are. Dat maakt wel een significant verschil met
het standaard-gras van een halve hectare. Als we met al deze varianten rekening houden kan
met de opgave ‘50 honderd hondera’ in de akte van 29 september 1428 een gebied bedoeld
zijn met een oppervlakte van minimaal 1478 en maximaal 3900 ha. Daarmee valt niets uit te
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Zie voor de vergelijking het kaartje op de laatste pagina van dit deel.
‘... soe sullen Ffywelinghe ende die Hunsynghe malkanderen antworden myt vyfftich hondert hondera daer
die karspellueden van Hunsynga den vyfften deel synt schuldich van allen swaericheyt thoe verantworden’.
Zo werd het begrip ’10 honderd’ wel gebruikt ter aanduiding van het oppervlak van schotplichtige landen
zonder dat daaraan een meting ten grondslag heeft gelegen. Dat is zeker het geval bij de inlating van
Noorddijk in 1408 (GrA 2778-12, 177-183) en waarschijnlijk ook toen in 1449 een regeling werd getroffen
over de bijdrage van Middelbert en Engelbert aan het Scharmerzijlvest (GrA 835-21 fol. 173v-174). Zie ook
het creatief gebruik van landmaten, besproken in Landschap lezen 6; in het bijzonder hoofdstuk 6.4 ‘Twee
akten uit 1449’ op www.vanlauwerstoteems.nl.
Kooper (1939) 57.
Holtman (1986) 19.
GrA 835-13b 801: XVIII stijge hondert landes .|. XII stijge grase. Het teken ‘.|.‘ betekent in dit manuscript: ‘dat
wil zeggen’.
GrA 2043-24 fol. 15: ‘drie lutteke hondert gereeckent voer twee groete hundert’.
GrA 619-913 fol. 30.
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richten. Als we toch willen rekenen, moeten we een keuze maken uit de verschillende
mogelijkheden. Wanneer we ervan uitgaan dat met ‘honderd’ ons gewone 100 bedoeld is,
hondera 2/3 gras is en rekenen met de Garsthuister en Zandtster landmaat (een gras = 44,35
are), wordt het totale oppervlak 1478 ha, waarvan 1182 ha onder Fivelgo vallen en 296 ha
onder Hunsingo. Zoals opgemerkt hoeft de geringe omvang van het onder Hunsingo vallende
gebied geen verbazing te wekken. Het is immers denkbaar dat in 1428 nog maar een klein
stukje van Hunsingo naar het oosten afwaterde. Het oppervlak van het Fivelgoër deel is
echter veel kleiner dan het later in het Slochterzijlvest ingelaten deel van het
Oosterniezijlvest, dat ruwweg 1900 ha beslaat. Als we de uitkomst van deze berekening
accepteren, moeten we daaruit concluderen dat ook een flink deel van het Fivelgoër deel in
1428 al niet meer via de Oosterniezijl (Hogerzijl) uitwaterde of eenvoudig niet als
schotplichtig werd meegeteld.
Anders wordt het wanneer we ‘gewone honderden’ à 5 twintigtallen als
vermenigvuldigingsfactor toepassen op ‘grote honderden’ à 1 Garsthuister en Zandtster gras
als landmaat. We komen dan op een totaal van 2217,5 ha, waarvan 1774 ha voor Fivelgo en
443,5 ha voor Hunsingo.13 Het Fivelgoër aandeel komt in deze variant het dichtst in de buurt
van het op de kaart gemeten deel van het Oosterniezijlvest dat in 1464 onderdeel is
geworden van het Slochterzijlvest.
Ik sluit echter niet uit dat we de in de akte van 1428 opgegeven ‘50 honderd hondera’
moeten beschouwen als een grove, min of meer symbolische schatting en dat het eigenlijk
geen zin heeft om daarmee te rekenen.
Hoe dit ook zij, het aandeel dat Hunsingo in het onderhoud van de Hogerzijl had, is
opmerkelijk klein en zie ik als ondersteuning voor mijn veronderstelling dat het grootste deel
van het water uit de latere schepperijen Uithuizen, Zandeweer en Overmaringe in 1428 al
niet meer naar het noordoosten liep, maar via de watergangen van het Winsumerzijlvest in
het Reitdiep terecht kwam.

Het Startenhuistermaar vanaf de
Eppenhuizerweg (N999)

We kijken in oostelijke richting.
Het Startenhuistermaar is een van de
belangrijkste watergangen in het Hunsingoër
deel van het Oosterniezijlvest.

Met betrekking tot een in 1449 getroffen regeling waarin eveneens sprake was van ’10 honderd’ grazen,
bepaalden arbiters in 1596 dat niet met kleine, maar met ‘grote honderden’ gerekend moest worden (GrA
136-2358 nr. 13).
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Het Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest

Dat we daar niets van weten is niet zo raar. Van de oude archieven van de zijlvestenijen en
hun onderdelen zijn niet meer dan enkele snippers overgebleven. Originelen zijn er bijna
niet en zelfs van regelingen die tot in de 19e eeuw van kracht gebleven zijn, hebben we vaak
alleen slechte en daardoor extra moeilijk te interpreteren afschriften. Het zal duidelijk zijn
dat we al helemaal niet hoeven te zoeken naar bronnen die ons kunnen inlichten over
situaties waaraan omtrent 1450 al een einde is gekomen. Alleen bij toeval gevonden losse
aanwijzingen kunnen mogelijk nog wat inzicht opleveren.
Een in dit verband relevant voorbeeld daarvan is een vroeg 17e-eeuws zijlvesterboekje in het
huisarchief Farmsum,14 waarin we sporen aantreffen van een vroegere organisatie van het
Winsumerzijlvest. Ik heb het boekje al veel vaker besproken, maar meen er goed aan te
doen om er nog even op terug te komen. Ik doe dat omdat het me nu, meer nog dan toen ik
eerder over deze tekst schreef, duidelijk is geworden dat het hierin beschreven
organisatiemodel het resultaat moet zijn van een herindeling van de zijlvestenij die op haar
beurt samenhangt met de opheffing van het Oosterniezijlvest en de inlating van het
noordelijke deel daarvan in het Winsumerzijlvest. Een bevestiging hiervan zie ik in een
aantekening die we ook in andere zijlvestenij-registers tegenkomen. Daarin wordt
meegedeeld dat de twee hamrikken van het tot het Gorecht behorende kerspel Noorddijk
zijn opgemeten in de zomer van 1457, ‘toen die van het Oosterniezijlvest in het
Winsumerzijlvest werden ingelaten’.15 De met ‘toen’ beginnende bijwoordelijke bijzin is – zo
vermoed ik – meer dan alleen een tijdsbepaling; hij heeft – om met de grammatici te
spreken – een ‘causale bijsmaak’. Minder technisch gezegd: de opmeting is verricht vanwege
de reorganisatie van het Winsumerzijlvest die plaatsvond naar aanleiding van de inlating van
het Oosterniezijlvest.
Er zijn mij overigens geen bronnen bekend waaruit blijkt dat in 1457 ook elders metingen
zijn verricht; integendeel. Uit een bepaling in de Winsumer Zijlbrief van 1463 valt op te
maken dat men misschien wel van plan was de onder het Winsumerzijlvest vallende
landerijen op te meten, maar dat men zich voorlopig zou behelpen met de oude
schotregisters. Dat neemt niet weg dat de opmeting van de Noorddijker hamrikken
onderdeel kan zijn geweest van een project dat het hele Winsumerzijlvest omvatte. Het is
eigenlijk heel begrijpelijk: de inlating van Uithuizen, Zandeweer en Overmaringe was een
gebeurtenis die grote gevolgen had voor het zijlvest en moet aanleiding gegeven hebben tot
het aanpassen van de organisatie. Daarbij hoorde ook het vaststellen van wat alle
ingelanden aan het onderhoud van de watergangen en kunstwerken moesten bijdragen. Dit
werd berekend op basis van de omvang van de landerijen.
Misschien zijn er in 1457 al wel kerspelen geweest waarvan het schotgevende oppervlak al
door middel van opmeting was vastgesteld, maar er zullen er ook vele zijn geweest waar
men zich tot dusver met een schatting had beholpen. Noorddijk was zo’n kerspel. In de
inlatingsbrief van Noorddijk uit 1408 staat weliswaar dat de Noorddijker landerijen moesten
14

15
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GrA 619-913. Zie ‘Het Woldland en de strijd om Winsum (1581)’ (2015), ‘Het veen, de Fivel en de Stadsweg’
(2016), Landschap lezen 3, ‘Van kussen tot diep bord. De transformatie van het Centrale Woldland II’ (20162017), ‘Tweestromenland’ (2018), alles op www.vanlauwerstoteems.nl.
GrA 136-2499, fol. 23v: Item anno Domini MCCCC unde LVII tusschen Nativitatis Johannis Baptistae unde Petri
et Pauli apostolorum in den sommer, alse die Oosternijezijlvesten worden in de Winzummer zijlvesten
ingelaten, doe worde Nortdicker hammerick gemeten.

3 Het Hunsingoër deel

worden gemeten, maar die verplichting was niet hard. Wanneer geen meting werd verricht,
zo staat in het stuk, zouden de Noorddijkers voor ‘10 honderd grazen’ schot moeten geven.16
Dat het getal ‘10 honderd’ nauwelijks in relatie stond met de werkelijkheid en niet meer dan
symbolische betekenis had, blijkt uit het resultaat van de in de zomer van 1457 verrichte
opmeting. Toen bleek het via het Zuidwoldermaar (nu Boterdiep) en Bedum afwaterende
westerdeel van Noorddijk 800 grazen groot te zijn en het via het Kardingermaar, Vierendeel
en Onderdendam lozende oosterdeel 700 grazen.17 Samen is dat 1500 grazen, anderhalf
keer de ‘10 honderd’ van 1408.
De inlating van het Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest en de
akte van 1458 waarin voorwaarden voor deze inlating werden gesteld, zijn in het vierde deel
van Groningen en het Drentse water aan de orde geweest. Het stond mij toen nog niet zo
duidelijk voor de geest welke de rol was die de genoemde akte hierbij speelde en ook niet
dat de verandering van de stroomrichting in de maren van het oostelijke deel van Hunsingo
een proces is geweest dat waarschijnlijk enkele decennia heeft geduurd. Het lijkt me daarom
goed om nog eens op dit thema terug te komen en daarbij ook nog enige duidelijkheid te
verschaffen waar dat nodig en ook mogelijk is.

3.1

Watergangen in Oost-Hunsingo

We beginnen met een opsomming van de waterlopen waarlangs het oostelijke deel van
Hunsingo (het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest) afwaterde. Van noord naar zuid
zijn dat:
1.

Het Holwindermaar-Oude Maar-Meedstermaar; tot aan het Meedstermaar heet deze
waterloop bij het Noorderzijlvest in zijn geheel Helwerdermaar. Het Meedstermaar
kwam oudtijds bij het latere Uithuizermeeden in de Waddenzee uit; het is in de 13e
eeuw verbonden met wat nu het Kromme Maarvliet heet en door mij als ‘Fivelmaar’ is
aangeduid.18 Langs deze weg kwam het in zee uit.

2.

Het Eelswerdermaar, Zandeweerstermaar of Eppenhuistermaar (het Boterdiep tussen
Eelswerd en Egypte is een gekanaliseerd stuk van dezelfde waterloop) kwam ooit bij
Oldenzijl in het Meedstermaar uit, maar is al vroeg via het Oude Maar of Steenklipstocht
naar de Fivel afgeleid.19

3.

Het Bieskemaar kwam ten zuiden van Eppenhuizen in het Startenhuistermaar uit.

4.

Het Startenhuistermaar mondde bij de latere boerderij De Kooiplaats uit in het Kromme
Maarvliet of Fivelmaar.

5.

Het Hogepandstermaar (waarin het stukje Boterdiep tussen Middelstum en Toornwerd
is opgenomen) komt ten noordoosten van ‘Oldenoort’ in het Startenhuistermaar uit.
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GrA 2778-1, 45-49: voertmeer sal men de hemercken meten – und wes de mate draget daer sullen de
karspelluden van Noortdijcke nae schieten gras gras gelijck, und wordt de hemercken vors. nijet gemeten, so
c
sullen de vors. bueren schieten voer x grase’.
Zie Landschap lezen 5, hoofdstuk 5.4 ‘Stadsweg’.
Zwerven door Fivelgo 5.
e
De Steenklipstocht dateert waarschijnlijk uit de 12 eeuw, maar kan nog wel ouder zijn. Zie Zwerven door
Fivelgo 5, 19.

17
18
19
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6.

Het Huizingermaar is geen natuurlijke waterloop; om die reden past dit maar niet in dit
lijstje. In verband met het hierna volgende moet het echter wel worden genoemd.

Op de leggerkaart van het Noorderzijlvest staan bij deze waterlopen pijltjes, die aangeven
dat het water daarin naar het westen loopt. Met uitzondering van het Huizingermaar, waarin
het water altijd naar het westen heeft gestroomd, is dit echter ‘pas’ sinds de 15 e eeuw het
geval.

Helwerdermaar ten oosten (boven) en ten westen (rechts) van de brug
in de Usquerderweg

De kronkelende loop van deze watergang ten oosten van de Usquerderweg – op een landkaart beter te zien
dan op de foto – verraadt zijn natuurlijke oorsprong. Het ten westen van de brug gelegen verlengde van de
watergang en zijn voorzetting, het Usquerdermaar, zijn gegraven en hebben een strak tracé.
Daar waar de watergang de Usquerderweg kruiste mocht ingevolge de arbitrale uitspraak van juli 1458 een
schotdeur worden aangebracht.

Siemens deelt mee dat de weg tussen Usquert en Middelstum – in mijn optiek de
‘Oosterambtster wagenreed’20 – in 1458 ophield een waterscheiding te zijn. Hiermee geeft
hij aan dat het land ter weerszijden van die weg vóór 1458 in verschillende richtingen
afwaterde.21 In Groningen en het Drentse water 4 heb ik daarbij een vraagteken gezet.22 Ik
wees erop dat ook het gebied tussen Winsum, Warffum en Middelstum (het ‘Noordelijke
Laagland’) eens bedekt moet zijn geweest met veen, dat in die tijd de bodem daar veel hoger
was dan nu en dat het gebied toen waarschijnlijk ook in oostelijke richting afwaterde, tussen
de wierden op de lijn Usquert-Middelstum door. Dat denk ik nog steeds, maar erken dat ik
hierbij veel duidelijker had moeten aantekenen dat dit wel heel lang geleden is. Volgens
Roeleveld is het veenkussen dat ooit het ‘Noordelijke Laagland’ heeft bedekt, al in het eerste
20
21
22
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Op dit begrip kom ik later terug.
Siemens (1974) 43.
Groningen en het Drentse water 4, 31.
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millennium vóór onze jaartelling verdwenen!23 Waar eens veen lag, is een dunne kleilaag
afgezet. Ook is in de eeuwen daarna nieuwe klei afgezet op en langs de kwelderwallen.
Sommige van de waterloopjes die gedurende de ‘veentijd’ water naar het oosten hadden
afgevoerd, zullen daardoor verstopt zijn geraakt, andere bleven open, maar veranderden
van functie. De ten oosten van de kwelderwal Usquert-Middelstum gelegen prielen bleven
doen wat ze altijd hadden gedaan (water naar het oosten afvoeren), maar als gevolg van de
bodemdaling in het Noordelijke Laagland zal het water in de ten westen van de kwelderwal
gelegen stukken naar het westen zijn gaan lopen. Daaruit werd het afgevoerd door de
Delthe, die blijkens zijn naam minstens ten dele gegraven is en de belangrijkste tochtsloot
van het oostelijke deel van het Noordelijke Laagland is geworden.

Paleogeografische reconstructie van het Groninger kustgebied omstreeks 600 voor Chr.
In het ‘Noordelijke Laagland’ ligt nog een stukje veen.
Roeleveld (1974) 106 fig. 63.

Met dit verhaal in het achterhoofd kijken we nog eens opnieuw naar de hierboven
opgesomde Oost-Hunsingoër waterlopen en ook naar de watergangen die aan de westzijde
van de kwelderwal Usquert-Westerwijtwerd daarop aansluiten.
Alle genoemde watergangen kruisen de wierdenrij Usquert-Westerwijtwerd, maar de manier
waarop ze dat doen is verschillend.
In het westelijke verlengde van de meest noordelijke waterloop, het Holwindermaar, liggen
het Helwerdermaar en Usquerdermaar. Uit het rechte tracé van deze watergangen valt op te
maken dat we hier te maken hebben met een gegraven kanaal. Het vormt ook de
kerspelgrens tussen Usquert en Rottum en mondt in het westen uit in de Delthe. Het
23

Roeleveld (1974) 104-108. De veenvorming in dit gebied stopte omstreeks 1025 voor Chr.; daarna is het
veen geleidelijk verdwenen, er is een laagje klei afgezet en er ontstond een ‘zoutmoeras’.
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laatstgenoemde kanaal kwam via de Warffumerzijl uit op het wad, maar stond ook in
verbinding met de Deel, die water naar het westen afvoerde.

De Schaiftil over de Delthe,
even ten noorden van
Menkeweer, c. 1970
(Foto M.A. Douma; GrA 81811614)
Via de Delthe kwam het OostHunsingoër water in het
Warffumermaar (onder de brug
zichtbaar) terecht.

Het gaat hier om watergangen die gegraven zijn ten tijde van de ontginning van het
noordoostelijke deel van het Noordelijke Laagland. Deze zal zijn ondernomen vanaf de
wierden op de noord-zuid lopende kwelderwal. Het Usquerdermaar is de zuidelijke grens
van het deel van de Usquerder Westerhorn, dat ‘Tjuchem’ werd genoemd.24 Het strakke
Helwerdermaar-Usquerdermaar is blijkbaar doelbewust gegraven vanaf het punt vanwaar
het kronkelende Holwindermaar naar het oosten liep. De veronderstelling ligt voor de hand
dat het van meet af aan ook gediend heeft om vervoer over het water mogelijk te maken.
Gezien de situatie ter plaatse mogen we veronderstellen dat de kwelderwal in dit geval een
waterscheiding is geweest. Ten westen ervan liep het water naar het westen, aan de
oostkant naar het oosten. Naarmate de tijd vorderde en de Fivelboezem verder dichtslibde,
zal ook het water in het Holwindermaar vanzelf in westelijke richting zijn gaan lopen.
Ook het ten zuiden van het Holwindermaar gelegen Eelswerdermaar-ZandeweerstermaarEppenhuistermaar (nu Boterdiep) heeft een kunstmatig westelijk verlengde: het Koksmaar.
De situatie verschilt echter van die van het Helwerdermaar-Holwindermaar. Het tracé van
het Koksmaar past niet helemaal in de blokverkaveling van de kwelderwal en wekt daardoor
de indruk secundair te zijn. Een kleine 600 meter verder naar ten westen van de plek waar
het Koksmaar op het huidige Boterdiep aansluit, maakt het een dubbele haakse bocht. Het
vanaf de tweede haakse bocht naar de Delthe lopende deel van het maar zullen we weer
moeten zien als een ontginningssloot. Blijkbaar is ter hoogte van de kwelderwal doelbewust
een verbinding tot stand gebracht tussen het natuurlijke Eelswerdermaar en het al eerder
gegraven Koksmaar. Wanneer en met welk doel dat is gebeurd weten we niet met
zekerheid. Het kan zijn dat men ook hier een vaarverbinding heeft willen maken, maar we
mogen aannemen dat, toen de afwatering van het oostelijke deel van Hunsingo
problematisch werd, ook het water in het Eelswerdermaar via het Koksmaar naar het westen
is gaan lopen en in de Delthe terecht kwam.
24
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Boterdiep ten
oosten van de
voormalige
steenfabriek Ceres

Dit gedeelte van
het Boterdiep volgt
het tracé van het
oude
Eelswerdermaar.

Het Bieskemaar lijkt aan de oostzijde van de kwelderwal te beginnen, maar het is niet uit te
sluiten dat deze waterloop zijn oorsprong ten westen van de kwelderwal heeft gehad.
Tussen Stitswerd en Kantens ligt een kromme sloot die het spoor kan zijn van een natuurlijke
watergang die de wierde van Kantens aan de noordzijde passeerde en zo de bovenloop van
het Bieskemaar zou kunnen zijn. Overigens is het eerste stuk van het Bieskemaar ten oosten
van het Boterdiep zo recht, dat het wel een gegraven kanaal lijkt. Sporen van een oudere,
natuurlijke kronkelloop ontbreken niet alleen daar, maar ook bij de wierde van Kantens.
Toch is het idee van een oorspronkelijk doorlopende watergang niet te verwerpen. Nadat
het veen in het Noordelijke Laagland was verdwenen, is de kwelderwal hoger opgeslibd.
Daardoor kan een deel van het ‘oer-Bieskemaar’ zijn dichtgeslibd, waarna de bewoners van
de wierde van Kantens in de kwelder ten oosten van hun woonstee een nette strakke sloot
hebben gegraven waar ooit de natuurlijke waterloop was geweest.
Het Startenhuistermaar is een geval apart. In de tijd van Theodorus Beckeringh was het van
zo weinig betekenis, dat hij het niet op zijn provinciekaart heeft ingetekend. Het
kronkelende tracé van deze waterloop zet zich ook ten westen van de wierdenrij UsquertWesterwijtwerd duidelijk voort, zij het dat de kronkels minder uitbundig zijn en er ook geen
sprake is van een waterloop, maar van een weg. De conclusie moet zijn dat deze weg, de
Bredeweg, ofwel op de geïnverteerde bedding van een natuurlijke watergang ligt, ofwel de
noordelijke oever daarvan volgt. In elk geval moet deze waterloop vanuit het gebied ten
westen van de kwelderwal naar het oosten hebben gestroomd en moet hij gezien worden
als de bovenloop van het Startenhuistermaar. Toen het veen ten westen van de kwelderwal
verdween, ging het water in het westelijke stuk van deze watergang naar het westen
stromen. Dit deel ervan is overigens wél door Beckeringh op zijn kaart aangegeven en heet
bij hem ‘’t Oude Cantstermaar’. Dit kwam in eerste instantie uit in het Deelstermaar, maar is
later via de Menkeweerstertocht naar de Delthe geleid. Het ten oosten van de kwelderwal
gelegen stuk van het Startenhuistermaar bleef doen wat het oorspronkelijk had gedaan:
naar het oosten lopen. Net zoals bij de eerder beschreven gevallen werd de kwelderwal
Usquert-Westerwijtwerd een waterscheiding.
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Boterdiep tussen
Middelstum en
Toornwerd
We kijken naar het
zuiden. Ook dit deel van
het Boterdiep is
onderdeel geweest van
een oude waterlossing.

Ik vermoed dat ook het Hogepandstermaar vanuit het hogere land ten westen van
Middelstum de kwelderwal tussen Toornwerd en Middelstum heeft gekruist, maar de
verkaveling levert geen houvast voor deze aanname. Ook aan de hoogtekaart hebben we
niets doordat dit gebied is afgegraven ten behoeve van de baksteenproductie.
In de 17e eeuw is een groot deel van deze watergang opgenomen in het Boterdiep. Ik heb
eens horen zeggen dat dit deel van het Boterdiep in Middelstum ‘’t Maar’ werd genoemd,
maar heb dit tot dusver niet kunnen verifiëren. Als het klopt zou dat een herinnering kunnen
zijn aan de natuurlijke waterloop die is gekanaliseerd toen in de 17e eeuw het trekdiep naar
Uithuizen werd aangelegd.
Ten westen van Middelstum stond het Hogepandstermaar in verbinding met een oude
ontginningssloot, die ik in Tweestromenland ‘Fraamtocht’ heb genoemd.25 Deze sloot
bestaat niet meer en het is zelfs niet helemaal zeker dat hij ooit heeft bestaan. Hij past
echter wel bij enkele sporen die in het landschap en op oude kaarten te zien zijn en ook bij
het vermoedelijke verloop van de ontginningen in het noordoostelijke deel van het Centrale
Woldland. Met de sporen bedoel ik het tracé van het Boterdiep tussen Middelstum en
Fraamklap, een stuk van de Fraamweg en de Lageweg. Ik neem aan dat het uit het veen
afkomstige water via deze ‘Fraamtocht’ noordoostwaarts heeft gelopen en via het
Hogepandstermaar en het Startenhuistermaar in de Fivelbaai uitkwam. De sloot vormde de
verbinding tussen het wierdenland in het noorden en het veen in het zuiden. Deze situatie
lijkt als twee druppels water op die ten zuiden van de Fivelbaai. Ook daar zijn sloten vanaf de
wierdendorpen naar het veen gegraven.

25
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Tweestromenland, 9-10.
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Boterdiep en Jaagpad
ten oosten van
Onderdendam
Dit deel van het
Boterdiep wordt in de
tekst aangeduid als
‘Deelstermaar’.

In een wat later stadium lijkt het ‘Deelstermaar’ te zijn gegraven, dat de verbinding vormde
tussen de Deel (nu Winsumerdiep) en het allang niet meer bestaande Dellekanaal, dat
evenwijdig liep aan de huidige Delleweg en bij Oldfort in de Fivel uitkwam. Het Dellekanaal
kruiste de Fraamtocht bij Fraamklap. Ten oosten daarvan heet het Deelstermaar nu
Westerwijtwerdermaar en Huizingermaar. De laatstgenoemde watergang sloot bij De Pomp
aan op het Dellekanaal. Ten westen van Fraamklap heet het Deelstermaar nu Boterdiep, net
zoals het noordelijke stukje van de Fraamtocht tussen Fraamklap en Middelstum.
Wanneer mijn veronderstelling juist is dat in 1428 nog maar een klein deel van OostHunsingo via de Oosterniezijl of Hogerzijl uitwaterde, heeft het noordelijke stukje van de
‘Fraamtocht’ waarschijnlijk al in het eerste kwart van de 15e eeuw of zelfs nog eerder water
vanuit het Hogepandstermaar naar het Deelstermaar afgevoerd.
Tenslotte is er nog een zesde watergang die de wierdenrij Usquert-Westerwijtwerd kruist en
waarvan de naam zojuist al is gevallen: het Huizingermaar. Dit maar is net zo strak als het op
het Boterdiep uitkomende stuk van het Bieskemaar en wekt een kunstmatige indruk. De
sloot vormt de kerspelgrens tussen Middelstum en Huizinge. De richting van deze watergang
suggereert dat het de bedoeling is geweest om het water naar het westen (richting Reitdiep)
af te voeren, niet naar het oosten (richting Fivel). Dat kan erop wijzen dat dit kanaal
gegraven is toen het Dellekanaal al niet goed meer functioneerde (11e of 12e eeuw?). De
verkaveling in het gebied tussen het Huizingermaar en het Dellekanaal wijkt echter af van de
hoofdstructuur die we in Huizinge zien, waardoor de indruk wordt gewekt dat dit een soort
‘restgebied’ is geweest, dat eerst in tweede instantie is aangepakt. Het Huizingermaar zou
dan kunnen zijn gegraven als grens-, tevens afwateringssloot tussen Middelstum en
Huizinge; de richting ervan hoeft dan geen verband te houden met het slechte functioneren
van het Dellekanaal. De aanleg van het Huizingermaar zou in dat geval ook vroeger
gedateerd kunnen worden: 10e of zelfs 9e eeuw.
Als we van het huidige reliëf uitgaan, lijkt het Huizingermaar een vooral locale functie te
hebben gehad en geen grote rol te hebben gespeeld bij het in westelijke richting afvoeren
van water uit het oostelijke deel van Hunsingo.
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De hoogtekaart geeft echter wel aanleiding om te vermoeden dat het strakke Huizingermaar
op zijn minst gedurende enige tijd in verbinding heeft gestaan met twee prielen die het
water in noordoostelijke richting afvoerden. Deze zijn allebei ingetekend op het kaartje dat
de natuurlijke en gegraven waterlopen ter weerszijden van de wierdenrij UsquertWesterwijtwerd laat zien. Van deze twee prielen is alleen de noordelijke ingetekend op het
originele kaartje van Piet Kooi, dat als basis voor deze afbeelding heeft gediend. De zuidelijke
blauwe lijn volgt het kronkelende tracé van de Smedemaweg, waarin ik een spoor van een
oude waterloop zie.

Natuurlijke en gegraven waterlopen ter weerszijden van de wierdenrij Usquert-Westerwijtwerd
26

Als basis voor dit kaartje heeft een afbeelding gediend in een publicatie van Piet Kooi.
Van noord naar zuid: Holwindermaar, Eelswerdermaar, Bieskemaar, Startenhuistermaar, Hogepandstermaar en
Huizingermaar (met aansluiting op twee natuurlijke waterlopen).
Het pijltje wijst naar een watergang ter plaatse van de huidige Smedemaweg.

In de ‘inlatingsakte’ van 1458 worden vijf van de zes hier besproken watergangen genoemd.
Dat het Bieskemaar daarin ontbreekt, mag geen wonder heten. Bij de beschrijving ervan heb
ik al opgemerkt dat er bij de wierde van Kantens geen spoor te vinden is van een
doorlopende watergang. Als hij ooit bestaan heeft was hij in de 15 e eeuw waarschijnlijk al
verdwenen.
26
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Piet Kooi, ‘Leven langs de Fivel, van Helwerd tot Zwart Lap’, in: M. Bierma e.a. (red.), Terpen en wierden in
het Fries-Groningse kustgebied (Groningen 1988) 96 fig. 2.
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3.2

De ‘inlatingsakte’ van 1458

Dit is het moment om de tekst van de ‘inlatingsakte’ van 1458 onder de loep te nemen. Ook
van deze tekst is geen origineel overgeleverd, zodat we ons met afschriften moeten redden.
En zoals steeds varieert ook in dit geval de kwaliteit van de afschriften nogal. De beste lijkt
me die in het archief van de Hoge Justitiekamer.27 Hieronder volgt een weergave van die
versie in hedendaags Nederlands.

Burgemeesters en raad van Groningen verklaren dat ze als gemachtigde arbiters een
uitspraak hebben gedaan in het geschil tussen het Winsumerzijlvest enerzijds en het
Oosterniezijlvest anderzijds over de bouw van een nieuwe zijl.
De drie delen van het Oosterniezijlvest moeten en mogen voor altijd mede uitwateren via de
Winsumerzijlen en wel op de volgende manier:
1.

ze zullen een schot- of valdeur zetten op de plaats waar het Holwindermaar de
Usquerderweg kruist. De deur zal een breedte hebben van 7 voet (ruim 2 meter) en ten
behoeve van de scheepvaart geopend mogen worden van 1 november tot 12 maart. De
rest van het jaar zal de deur gesloten zijn, zij het dat er steeds een opening zal zijn van 2
voet (60 cm) in het vierkant;

2.

wanneer die van het Oosterniezijlvest dat willen, geldt hetzelfde voor de plek waar het
Eelswerdermaar de Usquerderweg kruist;

3.

bij Kantens, Den Oert (Ewsum) en de Westerwijtwerderhorn zullen ze openingen
hebben van 1,5 voet in het vierkant.

Hiervoor zullen ze ten behoeve van de ingelanden van Innersdijk en het Vierendeel binnen 2
jaar van elk gras, grote honderd of juk 10 kromstaartena betalen, met dien verstande dat ze
op Sint Jan (14 juni) 2 kromstaarten betalen, op Vrijmarkt (8 september) en Midwinter (25
december) telkens 1 stuiver en het daaropvolgende jaar nog eens dezelfde betalingen doen. b
Ze zullen samen met die van het Winsumerzijlvest de nieuwe zijl te Warffumc weghalen ten
behoeve van Innersdijk en Vierendeel. De ingelanden van Innersdijk en Vierendeel moeten
daarmee doen wat ze nuttig vinden. Ze mogen daarmee een waterlossing voor henzelf
maken, waarbij ze hun watergangen moeten afscheiden van die van de rest van het
Winsumerzijlvest en het Olde diep (Winsumerdiep). Ook nadat ze hun eigen zijl hebben
gezet, zullen Innersdijk en Vierendeel onderdeel blijven van het Winsumerzijlvest en zullen
beide partijen elkaar blijven helpen wanneer dat nodig is en zoals ze dat van ouds hebben
gedaan. De Raad van Groningen zal de zijlvestenij helpen de weigerachtigen zover te
brengen dat ze hun plicht nakomen.

27

GrA 136-2358.
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De Raad van Groningen houdt zich het recht voor te bepalen wat er moet gebeuren met de
dijkvestige landen van het Oosterniezijlvest.d
Wanneer de twee andere, tot Fivelgo behorende delen van het Oosterzijlvest via het
Winsumerzijlvest zouden willen lozen, zal de Raad van Groningen daarover een beslissing
nemen.e
Wanneer iemand meent door deze regeling benadeeld te worden of wanneer hierover enig
geschil mocht ontstaan, zal de Raad de kwestie oplossen.
Het verschuldigde schot zal betaald worden door de meiers. Ze mogen dit bedrag in
mindering brengen op de landhuur; de meiers zijn wel verplicht zelf de arbeid te leveren die
ten behoeve van het zijlvesterwerk moet worden verricht.
Verder zijn het Winsumerzijlvest en het Oosterniezijlvest met de Raad van Groningen
overeengekomen dat het voorschot dat het Oosterniezijlvest zal betalen, besteed zal worden
aan het zijldiep naar de Winsumerzijl en de aanleg van een zijltocht naar de Schaphalsterzijl.
Als dit niet genoeg is, zal de rest ten laste komen van beide zijlvestenijen samen. Beide
zijlvestenijen zullen in de toekomst één organisatie blijven.
Als mocht blijken dat Innersdijk en Vierendeel hiermee onvoldoende geholpen zijn – dit ter
beoordeling van de Raad van Groningen – zullen beide partijen op gelijke voet samenwerken
om ervoor te zorgen dat Innersdijk en Vierendeel een betere afwatering krijgen.
Bekrachtigd met het zegel van de stad Groningen en gegeven omtrent Sint Jacob 1458 (25
juli 1458).
Aantekeningen
a

Een kromstaart is een muntje ter grootte van 4 plakken of 2/3 groninger stuiver.

b

De eerste betaaldatum (14 juni 1458) ligt vóór de datum van de akte (c. 25 juli 1458). Dit moet het gevolg
zijn van het feit dat het hier vermelde betaalschema al was vastgesteld in een eerdere versie van deze
inlatingsakte, die van 23 mei 1458 dateert. Bij het opmaken van de definitieve versie is het betaalschema
blijkbaar ongewijzigd overgenomen.

c

Uit deze passage valt op te maken dat bij Warffum niet lang tevoren een zijl is gebouwd in een op het wad
uitmondende watergang.

d

Landerijen waarop de plicht rustte dijken te maken en onderhouden, waren vrijgesteld van het
onderhoud van zijlen.

e

Bedoeld zijn de landen van Westeremden, Garsthuizen, Zeerijp en ’t Zandt, die in 1464 in het
Slochterzijlvest zijn ingelaten. Mogelijk was de oude Fivelbedding de scheiding tussen beide Fivelgoër
onderdelen van het Oosterniezijlvest.
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• Er is nog een ‘voorstuk’ dat van 23 mei 1458 dateert.28 De tekst ervan is gelijk aan de
bovenstaande, maar mist de laatste bepaling, die betrekking heeft op het door de ingelaten
delen van het Oosterniezijlvest te betalen voorschot en de manier waarop dat zal worden
besteed. Deze bepaling zal de uitkomst zijn van nader overleg dat tussen 23 mei en 25 juli
1458 heeft plaatsgevonden.
• Ik begrijp de met 1, 2 en 3 gemerkte bepalingen zo, dat er op het moment van de
uitspraak tenminste één en mogelijk twee open verbindingen waren tussen het
Oosterniezijlvest en het Winsumerzijlvest en dat die ook gebruikt werden voor de
scheepvaart. De arbiters bepalen dat de Oost-Hunsingoërs de opening tussen Helwerd en
Rottum (het Holwindermaar) zullen afsluiten met een schotdeur. Deze mag alleen
gedurende de wintermaanden geopend worden om een vaartuig door te laten. In de periode
van 12 maart tot 1 november zal de deur gesloten blijven, zij het dat er wel altijd een kleine
doorlaat voor het water mag blijven. Desgewenst zal op dezelfde manier scheepvaart
mogelijk zijn via het Eelswerdermaar-Koksmaar. Ook daar mag dan een doorlaat voor het
water blijven. Wanneer men daar geen schotdeur wil, moet de opening worden gedicht en
mag men op deze plek alleen een kleine doorlaat voor het water maken. Dit staat er niet
met zoveel woorden, maar is waarschijnlijk wel bedoeld.
De algehele sluiting van de twee waterwegen – afgezien van de kleine doorlaten –
gedurende het zomerhalfjaar is vermoedelijk bedoeld om te voorkomen dat de Hogelandster
maren in de zomer droog zouden lopen. In mijn bespreking van deze regeling in Groningen
en het Drentse water heb ik dit motief in twijfel getrokken, vanwege het feit dat het niet zou
passen bij de algemene strekking van de akte. Die is er immers op gericht de lage delen van
het Winsumerzijlvest tegen wateroverlast te vrijwaren.29 Bij nader inzien twijfel ik aan die
twijfel. De arbiters bepalen immers niet dat de schotdeur gedurende het zomerhalfjaar
gesloten moet blijven, maar leggen vast dat ze dan dicht zal zijn. Deze formulering biedt
ruimte voor de veronderstelling dat de installatie van een schotdeur in het belang van zowel
de lagelandsters als de hogelandsters is geweest. Het openen en sluiten van een schotdeur is
in elk geval veel gemakkelijker dan het jaarlijks afdammen (in het voorjaar) en weer
opengraven (in de herfst) van het maar.
De manier waarop de regeling is geformuleerd, doet vermoeden dat de verbindingen die
eerder op drie andere plaatsen hadden bestaan, in 1458 niet meer functioneerden, mogelijk
doordat ze met dammen waren afgesloten. Deze dammen moeten in het
Startenhuistermaar, het Hogepandstermaar en het Huizingermaar hebben gelegen. Het is
niet duidelijk wanneer deze watergangen zijn afgesloten. Bepaald wordt nu dat in die
dammen kleine doorlaten voor het water worden gemaakt.
• In alle watergangen mochten kleine openingen zijn of gemaakt worden. Ook deze
openingen zullen afsluitbaar zijn geweest, zodat men in het droge seizoen kon voorkomen
dat de hogelandster sloten leegliepen.
• In de tekst wordt melding gemaakt van twee zijlen. Over de eerste lijkt al een besluit te
zijn genomen. Het betreft de Schaphalsterzijl, die aan het einde van het stuk wordt
genoemd. Dit kunstwerk zal gebouwd worden ter ontlasting van de bestaande Winsumerzijl,
die ten zuidwesten van Winsum lag. Naar Schaphals moet vanaf Winsum een nieuwe
28
29

GrA 493-128.
Groningen en het Drentse water 4, Hoofdstuk 4.3 Het Winsumerzijlvest, 34.
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zijltocht worden gegraven. Uit een akte van 29 maart 1459 blijkt dat daarover een nadere
regeling is getroffen.30 Over de tweede zijl is in 1458 nog niets besloten; plaatsing ervan
wordt alleen als mogelijkheid genoemd. Innersdijk en Vierendeel krijgen wel, als ze dat
willen, de beschikking over een blijkbaar overbodige ‘nieuwe zijl te Warffum’. Ze mogen die
gebruiken om een eigen afwatering te maken, die zal worden ‘afgepend’ (afgescheiden) van
de rest van het Winsumerzijlvest. Uit de zojuist genoemde akte van 29 maart 1459 blijkt dat
de Schaphalsterzijl dan (in 1459) nog niet is gelegd en dat er sprake is van de mogelijkheid
om naast de geplande zijl bij Schaphals nog een tweede zijl te leggen.31 Met die tweede zijl
zou de zijl uit Warffum bedoeld kunnen zijn.
Overigens lijkt het erop dat de Schaphalsterzijl ook op 7 november 1459 nog niet was
gebouwd. In een akte die op die datum is gezegeld, is sprake van een nijen szijll den men
setten und leggen sall.32
• Bij wijze van ‘entree-geld’ moeten de Oost-Hunsingoërs binnen twee jaar een bedrag
van in totaal 40 plakken of 2/3 arensgulden betalen van elk schotplichtig gras, juk of grote
honderd. Het geld moet ten goede komen – zo staat het in de akte – aan de Innersdijksters
en Vierendeelsters. De reden daarvoor wordt niet vermeld, maar ligt voor de hand: de
afwatering van de lage landen van Innersdijk en het Vierendeel wordt door de inlating van
het Oosterniezijlvest ernstig zwaar gehinderd en er zullen kostbare maatregelen moeten
worden genomen ter oplossing van de problemen die het gevolg zijn van de peilverhoging in
de boezemwateren van het Winsumerzijlvest.
Het binnen twee jaren op te brengen geld zal worden besteed aan de verbetering van de
gemeenschappelijke afwatering, in het bijzonder de aanleg van het Winsumerdiep naar de
nog te bouwen zijl bij Schaphals. Mogelijk – het staat in geen enkele bron – is hierbij vooral
gedacht aan het verbreden van het boezemwater en heeft men gehoopt daardoor het peil
daarin voldoende te kunnen verlagen. Daarna zullen de ingelaten delen van het
Oosterniezijlvest op voet van gelijkheid meedoen met de ‘oude’ ingelanden van het
Winsumerzijlvest. Ook dit staat niet met zoveel woorden in de tekst, maar is inbegrepen in
de bepaling dat beide partijen in de toekomst één zijlvestenij zullen zijn.
• In de akte wordt melding gemaakt van de mogelijkheid dat ook de twee Fivelgoër delen
van het Oosterzijlvest33 via het Winsumerzijlvest zouden willen lozen. Via welke route zou
het water uit deze gebieden naar de Winsumerzijl hebben kunnen lopen? Misschien heeft
men met de gedachte gespeeld het dichtgeslibde Dellekanaal weer uit te graven. Daarlangs
en vervolgens langs (delen van) het Huizingermaar, Westerwijtwerdermaar en Deelstermaar
zou het Fivelgoër water naar het Winsumerdiep kunnen stromen.
• Opmerkelijk is de dominante rol die het stadsbestuur in deze Ommelander
aangelegenheid speelt. De Raad van Groningen is niet alleen arbiter, hij zal ook helpen
eventuele weerspannigen tot gehoorzaamheid te dwingen, behoudt zich het recht voor om
te bepalen of en welke bijdrage de nieuwe ingelanden moeten leveren die ook belast zijn
met het onderhoud van zeedijken, claimt het beslissingsrecht over de eventuele inlating van
30
31
32
33
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GrA 172-42 reg.nr. 397.
Ib.
GrA 493-128.
Zijn met deze twee delen de ter linker- en rechterzijde van de voormalige Fivel gelegen landen bedoeld?
Links liggen Westeremden en Garsthuizen, rechts Zeerijp en ’t Zandt. Later vormen deze twee delen de ene
schepperij Westeremden in het Slochterzijlvest. Ik kom daarop terug.
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het Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest, kondigt aan te zullen
beslissen in kwesties die zich naar aanleiding van deze regeling mochten voordoen en
reserveert tenslotte ook nog voor zich het recht om te bepalen of de getroffen regeling
voldoende is om de lagelandsters te helpen. De Raad gedraagt zich als een soort
gewestelijke regering!

3.3

Een overbodige zijl te Warffum?

Interessant, maar allesbehalve duidelijk is de passage over het eventuele hergebruik van een
nieuwe zijl te Warffum en het idee dat Innersdijk en het Vierendeel een aparte afwatering
zouden kunnen maken. Op zichzelf is het hergebruik van een zijl niet vreemd. Zo’n
kunstwerk was een kostbaar stuk infrastructuur, en het was zonde om zoiets op te geven als
het om de een of andere reden niet voldeed of overbodig was geworden. Zo is in 1612 een
eerder bij Stootshorn gebouwd verlaat bij Foxhol herplaatst, toen het op zijn oorspronkelijke
plaats niet meer nodig was en het verhang in het nieuwe ‘Herendiep’ – het latere
Winschoterdiep – zo groot bleek te zijn dat het noodzakelijk was het water daarin te
‘schutten’ om te voorkomen dat het nieuwe kanaal droogliep.34
In het geval van de in 1458 genoemde ‘nieuwe zijl te Warffum’ weten we niet om welke zijl
het gaat en is het ook onduidelijk hoe men zich zo’n aparte waterlossing voor Innersdijk het
het Vierendeel voorstelde.
Wie een zijl bij Warffum zoekt, denkt meteen aan de twee watergangen die ter weerszijden
van deze plaats op het wad uitkwamen: de Oude Weer tussen Den Andel en Warffum en de
Delthe, halverwege Warffum en Wadwerd. De Oude Weer is altijd een belangrijke grens
geweest. Niet alleen tussen de kerspelen Baflo en Warffum, maar ook tussen de dekenaten
Baflo en Usquert, de ‘wagenreden’ Halfambt en Oosterambt in het Winsumerzijlvest en de
rechtstoel van Rasquert, Tinallinge en Den Andel enerzijds en die van Warffum en Breede
anderzijds. De Delthe was de kerspelgrens tussen Warffum en Usquert en scheidde ook de
gelijknamige rechtstoelen van elkaar. Via de Oude Weer waterde het westelijke deel van het
Noordelijke Laagland af, via de Delthe het oostelijke stuk en ook – dat zagen we zo juist – zal
een deel van het Oost-Hunsingoër water, aangevoerd door het Holwindermaar en het
Eelswerdermaar, via deze route naar zee zijn gelopen.
Het is echter onwaarschijnlijk dat de in 1458 genoemde ‘nieuwe zijl te Warffum’ in een van
beide waterlopen heeft gelegen. De Warffumerzijl wordt in 1500 nog genoemd als de plaats
waar een uit Ommelanders en Groningers bestaand legertje werd verslagen door een
strijdmacht van de hertog van Saksen,35 en in 1571 is sprake van de ‘uiterdijk buiten de oude
Warffumerzijl’.36 Bovendien zien we de Delthe ook op de provinciekaart die Theodorus
Beckeringh in de jaren 60 van de 18e eeuw tekende. Bij hem kruist de waterloop de Oude
Dijk waarin de oude Warffumerzijl had gelegen en komt via een zijl in de enkele decennia
eerder aangelegde Middendijk in de Waddenzee uit. Dit betekent dat de Delthe in
34

35
36

GrA 1605-1825 (Stadsrekening 1614) fol. 28. Het geval is besproken in ‘Graven bij Stootshorn’. Zie daarvoor
www.vanlauwerstoteems.nl onder de rubriek ‘Publicaties’.
Sicke Benninge (2012) 156-157: ‘Warp(h)ummer zijel’.
GrA 657-69: de uiterdijk bij ‘den olden Warffumer zijll’.
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Beckeringhs tijd nog gewoon water afvoerde. Dit alles maakt duidelijk dat in 1458 zeker niet
de zijl in de Delthe kan zijn bedoeld.
Beckeringh tekent op zijn kaart ook de Oude Weer als watervoerende sloot. Deze watergang
kruist een oude dijk, ongeveer 500 m ten zuidwesten van de kerk van Breede, en kwam
omstreeks 1450 via een zijl in de Oude Dijk op de kwelder uit. De bedoelde zijl lag tussen
Den Andel en de voormalige boerderij Smeersum, bij de huidige aardappelverwerker Rixona.
In Beckeringhs tijd loosde de Oude Weer op de plaats waar later de boerderij is gebouwd
waar de in 2018 overleden kunstenaar Jan Steen woonde en werkte.37 Aangezien de Oude
Weer net als de Delthe gewoon als waterlossing is blijven functioneren, is het ondenkbaar
dat de in 1458 aan de Innersdijksters en Vierendeelsters ter beschikking gestelde zijl in de
Oude Weer heeft gelegen.

Sporen bij Warffum
Combinatie van kadastrale
minuut en de AHNhoogtekaart.
Rechts de Warffumerzijl
waardoor de Delthe op het wad
uitkwam.
De pijltjes wijzen naar plekken
waar andere waterlopen de
Oude Dijk hebben gekruist en
waar zijlen moeten hebben
gelegen.

De kadasterkaart, het reliëf en het satellietbeeld laten echter ten noorden van Warffum
sporen zien van drie waterlopen die de Oude Dijk hebben gekruist. In die watergangen
moeten zijlen of zijltjes hebben gelegen. De meest oostelijke plek bevindt zich even ten
westen van Oostervalge 32. Op de kadastrale minuut van 1832 – niet op AHN hoogtekaart
en ook niet op het satellietbeeld – zien we een kronkelende kavelscheiding die naar het
noorden loopt. Dit is ongetwijfeld het spoor van een voormalige priel.
Veel duidelijker zijn de twee andere sporen. Het middelste bevindt zich ten oosten van de
Noordpolderweg. Dit spoor is niet alleen goed herkenbaar op de hoogtekaart en het
satellietbeeld, maar sluit ook mooi aan bij een afwijkende kavelscheiding aan de binnenzijde
van de Oude Dijk. Deze scheef lopende binnendijkse sloot is overigens verdwenen onder de
noordelijke dorpsuitbreiding van Warffum.
Het meest westelijke spoor is het duidelijkste en sluit aan op twee binnendijkse
watergangen. De meest westelijke bestaat nog altijd: het Warffumermaar. De oostelijke
watergang is nu een slootje dat ongeveer 20 meter ten westen van de Katerhorn parallel aan
die straat loopt.

37
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M.D. Teenstraweg 8 in Den Andel.
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Warffum en de
kwelder ten
noorden daarvan
op een
schetskaart van
Beckeringh
(UB AS20-28)

1 Jonkersloot
2 De Riet

Ten noorden van Warffum lopen parallel aan elkaar de Oude Dijk en de Nieuwe Dijk.
In het tussenliggende, door de aanleg van de Nieuwe Dijk (c. 1720) ingepolderde gebied lopen vanuit het
zuiden een watergang en een landweg noordwaarts. Dit zijn de huidige Noordpolderweg en de Riet (de Rijt).
In de Warffumer kwelder tussen de Nieuwe Dijk en de wadkant (de Ree of ‘rede’) zijn twee watergangen en
twee landwegen getekend. De linkerweg loopt via Klein Zeewijk naar zee, de rechter loopt langs Groot Zeewijk.
De twee ingetekende watergangen worden door Beckeringh de Jonkeren sloot (1) en de Rijt (2) genoemd. De
Riet is hier getekend als de buitendijkse voortzetting van de waterloop langs de Noordpolderweg en hoort bij
de middelste van de op het vorige kaartje aangegeven plaatsen waar een zijl kan hebben gelegen. Met de
Jonkersloot, tot 1960 op topografische kaarten aangeduid als ‘Oude Weer’, correspondeert op Beckeringhs
kaartje geen watergang in het gebied tussen de beide dijken. Daaruit valt op te maken dat de meest westelijke
watergang op het vorige kaartje (‘de westelijke priel’) in zijn tijd een ondergeschikte rol speelde. Deze conclusie
wordt bevestigd door de AHN-hoogtekaart. Vanaf de plek waar ‘de westelijke priel’ bij de Nieuwe Dijk uitkomt,
loopt een opvallend diepe geul in oostelijke richting naar de plek waar de Riet door de Nieuwe Dijk gaat. Toen
deze Nieuwe Dijk werd gelegd, is het water van de westelijke priel dus naar de Riet geleid die via een eveneens
nieuwe zijl op de kwelder uitkwam.

Ik vermoed dat op een van de hier besproken plekken de zijl heeft gelegen die in 1458 aan
de lagelandsters ter beschikking is gesteld. De twee westelijke sporen zijn nog zo duidelijk,
dat we daaruit kunnen afleiden dat ze in de periode vóór de aanleg van de Middendijk (c.
1720) nog gewoon hebben gefunctioneerd. Dat is niet het geval met het rechterspoor: daar
is de kwelder gedurende de bedoelde periode egaal opgeslibd. Dit wijst er niet alleen op dat
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daar de zijl gelegen heeft die in 1458 aan de lagelandsters is toegezegd, maar ook dat het
niet bij een toezegging is gebleven en dat de zijl op die plek inderdaad is weggehaald.
Deze conclusie past bij wat we zien op een schetskaartje dat Theodorus Beckeringh heeft
gemaakt van het gebied ten noorden van het dorp Warffum. Daarop staan niet drie, maar
twee prielen die naar zee lopen. De twee door hem getekende waterlopen corresponderen
met de twee westelijke sporen op het vorige kaartje. Bij Beckeringh ontbreekt dus de
voortzetting van het derde, oostelijke spoor. Dat betekent op zijn minst dat de watergang
die daar ooit had gelopen, in zijn tijd geen rol meer speelde. Waarschijnlijk was het spoor
ervan tot een kavelscheiding vervallen en wist niemand meer dat hier ooit een priel had
gelopen.

Sloot langs de Nieuwe Dijk ten noorden van
Warffum
Het pijltje wijst naar de binnendijkse sloot
waarlangs omstreeks 1720 het water van ‘de
westelijke priel’ naar de zijl in de Nieuwe Dijk
is geleid.
De strakke verticale lijn tussen de Oude Dijk in
het zuiden en de Nieuwe Dijk in het noorden
is het Polderdiep, de tochtsloot langs de
Noordpolderweg.

Nu we weten waar in 1458 een zijl kan zijn weggehaald, is de vraag aan de orde naar de
plaats waar deze is herplaatst. Al eerder heb ik melding gemaakt van een tekst uit 1459
waarin op de ‘Warffumerzijl’ gezinspeeld lijkt te worden. Het gaat in dat geval over de
eventuele plaatsing van een tweede zijl bij Schaphals.38 Met die tweede zijl zou de zijl
bedoeld kunnen zijn die uit Warffum mocht worden weggehaald. Het lijkt er echter niet op
dat in 1459 of kort daarna nog een zijl bij de Schaphalsterzijl is geplaatst. Voor zover bekend
heeft het tot 1638 geduurd vooraleer daar een tweede zijl is gebouwd. Het gaat dan om de
nieuwe Winsumerzijl, die nodig was geworden doordat de oude Winsumerzijl ten
zuidwesten van Winsum (nu Oldenzijl geheten) door de afdamming van de Raken had
opgehouden te functioneren.39

38

39
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GrA 172-42 reg. 397 (29 maart 1459): ‘Hiir is to gesproken weert sake dat te Scapehals noch eene syll gesett
worde...’
Zie Groningen en het Drentse water 4 en Van Hunze tot Reitdiep op www.vanlauwerstoteems.nl.
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e

Ook in de 19 eeuw stonden Hogelandsters en
Lagelandsters tegenover elkaar
(GrA 1772-901)

Niets wijst erop dat de lagelandsters in 1458 of kort daarna een poging hebben gedaan om
een eigen, van de rest van het Winsumerzijlvest ‘afgepende’ waterlossing te maken, een
mogelijkheid die in 1458 door de scheidsrechters werd voorzien. Wel is het aardig om te
vermelden dat een soortgelijk plan in 1817 nog eens ter tafel is gebracht. Een beschrijving
ervan is opgenomen in het ‘Rekwest van de Volmagten der geinteresseerde Eigenaren en
Landgebruikeren onder de Schepperijen van Innersdijk en het Vierendeel, behoorende tot het
Winsumer en Schaphalster Zijlvest’, dat op 12 maart 1817 is ingediend bij de ‘Edele Groot
Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen’.40 Ook in dit plan werd
voorgesteld de waterlossingen van de lagelandsters en hogelandsters van elkaar te scheiden.
Het idee was dat er vanuit het Boterdiep (‘het hoofddiep’) bij Onderdendam een extra
afwateringskanaal zou worden gegraven dat tussen de Schaphalster- en Winsumerzijl en een
nog te bouwen verlaat zou uitkomen in het meest westelijke uiteinde van het
Winsumerdiep. Alleen waren de rollen toen omgedraaid. Rond 1450 en in de eeuwen
daarvoor waren het de lagelandsters die last hadden van het water van de hoge landen, in
1817 klaagden de hoge landen over het feit dat de lagelandsters met hun windmolens teveel
water uit hun polders opmaalden en het peil in de boezem daardoor zo hoog lieten oplopen,
dat trekwegen en tillen onbruikbaar werden.

40

Zie de Verzameling Van Stukken, Rakende Het Winsumer En Schaphalster Zijlvest, en de middelen tot
verbetering van deszelfs waterstaat gedrukt op last van de Volmagten der Ingelanden onder de Schepperijen
van Innersdijk en het Vierendeel, voor en ten verzoeke van de gemelde Ingelanden, in 1821 verschenen te
Groningen bij W. van Boekeren, 82 evv.
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In hetzelfde rekest wordt de in de akte van 1458 genoemde ‘nieuwe zijl te Warffum’
geïdentificeerd als het Menkeweerster Verlaat. Anders gezegd: de opstellers van het
verzoekschrift meenden dat ‘de nieuwe zijl te Warffum’ oorspronkelijk in Menkeweer was
gebouwd. Dit is een vergissing die het gevolg is van twee andere misverstanden.
Doordat het Menkeweerster Verlaat in het uiterste zuiden van de Schepperij Warffum lag en
dit verlaat ook wel werd aangeduid als ‘de Warffumer Verlaten’,41 konden de opstellers op
het onjuiste idee komen dat deze zijl, hoewel gelegen in het kerspel Menkeweer, in 1458
toch ‘zijl te Warffum’ kon worden genoemd.
Het tweede misverstand betreft de interpretatie van het werkwoord ‘opwynnen’ in de akte
van 1458. In die tekst lezen we: ‘Ende se sollen maendes handes [samen] mijt Wijnsummer
sijlvesten opwynnen den nijen zijl tho Warffum to behoeff Inredijcster ende des Verendels.’
De auteurs van het rekest van 1817 meenden dat opwynnen ‘verhogen’ moest betekenen.42
Door de bij Menkeweer gelegen zijl wat te verhogen kon hij – zo was hun idee – enkele
duimen meer hogelandster water schutten (‘tegenhouden’), en dat was in het belang van de
lagelandsters.
Ik denk dat we de dubbele ‘nn’ in het woord opwynnen moeten zien als het product van de
assimilatie van de medeklinkercombinatie ‘nd’. Assimilatie – in dit geval is sprake van
zogenaamde ‘progressieve assimilatie’ – is een veel voorkomend fonologisch verschijnsel. In
mijn gedachtegang is opwynnen een vervorming van het werkwoord ‘opwinden’ en betekent
het ‘met behulp van een lier omhoog takelen, ophijsen’.43
Uit de archieven van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest blijkt dat het Menkeweerster
verlaat in de jaren 1618-1619 is gebouwd.44 Ik heb geen aanwijzingen aangetroffen voor het
vermoeden dat op de plek van dit verlaat al eerder een zijl heeft gelegen. Het lijkt erop dat
men in de periode 1458-1617 ter wering van het hogelandster water heeft volstaan met de
plaatsing van schotdeuren in het Holwindermaar en – mogelijk – Eelswerdermaar.
Het is dus onwaarschijnlijk dat in of kort na 1458 een uit Warffum weggehaalde zijl bij
Menkeweer is geplaatst. Wel zijn er toen – zo vermoed ik – op twee andere plaatsen zijlen
gebouwd en het is heel goed denkbaar dat een van die twee de uit Warffum ‘opgewonden’
zijl is geweest. Ik doel op de Bedumer Buitenzijl (‘Bedumer uutzijll’), die in het Boterdiep
heeft gelegen en in elk geval in 1479 al bestond,45 en een zijltje dat ten oosten van
Onderdendam in het Krommaar heeft gelegen.

41

42
43
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45
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GrA 136-2475 (register van schouwbare objecten die onder de verantwoordelijkheid van verschillende
schepperijen vallen, overgelegd op 21 november 1767); GrA 2778-528, akte van 1727 betreffende de
overdracht van een heemstede te Menkeweer ‘bij het Warfumer Verlaet’.
Zoals Waterschap Hunze en Aa’s nu bij het kleine sluisje heeft gedaan!
Molema (1878, 313) vermeldt bij opwinnen ook de betekenis ‘opwinden, bv. van een horloge’; Ter Laan
(1929, 718) heeft ‘opwinṇ = opwinden’. Het werkwoord wordt, in een soortgelijke context, ook gebruikt in
een akte van 2 augustus 1471. Daarin gaat het om het verplaatsen van de Munnikezijl (Groot Placaat en
Charter-boek van Vriesland I, 467-468). Kooper meende dat het woord ‘ontgraven, droogleggen’ moest
betekenen (Kooper 1939, 144 en 156), Hij wordt daarin gevolgd door Eibergen (1941, 474). Bij het van zijn
plaats halen van de zijl zullen ongetwijfeld spaden zijn gebruikt, maar de belangrijkste bewerking zal toch
het optakelen van de constructie zijn geweest.
GrA 2778-20, pp. 10, 18-19, 27 en vooral GrA 2778-535 (rekening van ontvangsten en uitgaven van het
leggen van het Menkeweersterverlaat, met bijlagen, 1618–1619; afgehoord op 4 maart 1620).
GrA 136-2499, 22 februari 1479.
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Een ‘opgewonnen’ sluis?

Om de in de toekomst verwachte
hogere waterstanden aan te kunnen,
heeft het Waterschap Hunze en Aa’s
onlangs het sluisje tussen Bij de sluis en
de Steenhouwerskade enkele
decimeters hoger gemaakt. De
toevoeging is herkenbaar door de
roestvorming.

De Bedumer Buitenzijl lag op de plaats waar nu de Onderdendamster Molentil ligt. Deze plek
– ten zuiden van de monding van het Krommaar – was zo gekozen dat de zijl niet alleen het
hogelandster water kon keren, maar ook de watersystemen van Innersdijk en het Vierendeel
van elkaar scheidde. Door hoog water buiten te houden konden de Innersdijksters via hun
zijl – de al in de 13e eeuw gebouwde Bedumerzijl in de Wolddijk ter hoogte van ‘Wroetende
Mol’ – blijven lozen op een eigen boezem. Dit kwam van pas wanneer het water in de
Noordzee gedurende langere tijd door noorden- of noordwesten winden werd opgestuwd
en er via de Winsumerzijl (en later ook Schaphalsterzijl) niet kon worden gespuid. In een
bron uit 1583 wordt de Bedumer Buitenzijl Onderdampsterzijl genoemd en beschreven als
de zijl waarlangs de ‘egenarffden van Inderdyck’ uitwaterden.46
Het zijltje dat ten oosten van Onderdendam in de haakse bocht van het Krommaar of
Kromme Kardingermaar heeft gelegen, is vrijwel zeker met hetzelfde doel gebouwd, maar
dan ten behoeve van het Vierendeel. Ook het Vierendeel had een eigen zijl (de Kardingerzijl
in de Wolddijk) en had er net als Innersdijk belang bij om bij hoog buitenwater op een eigen
boezem te kunnen spuien. Daartoe moest bij Onderdendam een kunstwerk worden
geplaatst dat het hoge buitenwater kon keren. Het hele Krommaar, inclusief het zijltje, viel
onder de zorg van de Schepperij Vierendeel. In de schouwregisters van die schepperij wordt
echter wel het ‘Kromme of Buitenmaar’ aangetroffen, maar een ‘Vierendeelster Buitenzijl’
wordt niet vermeld.47 Daaruit valt op te maken dat het zijltje in 1756 al niet meer
functioneerde. Dank zij Rembertus Westerhoff weten we dat in 1857, toen het Krommaar
werd uitgediept, op de aangeduide plaats restanten zijn aangetroffen van deze uit eikenhout
vervaardigde ‘Vierendeelster Buitenzijl’.48
Even ten westen van de plaats waar dit zijltje heeft gelegen, ligt nu een dam in het
Krommaar. Bij het Noorderzijlvest heet het ten westen van de dam gelegen stuk van de
watergang ‘Dode Kardingermaar’, het ten oosten ervan gelegen deel heet ‘Kromme

46

47
48

GrA 136-54 (1583-1585) fol. 379. Anders dan het Vierendeel, dat voor het grootste deel uit
kloostergoederen bestond, was de meeste grond in Innersdijk particulier bezit.
GrA 136-2484.
Westerhoff (1865) 298.
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Kardingermaar’. Het water daarin loopt nu naar het oosten en komt via het Hooimaar ten
oosten van Jaagpad 5 in het Boterdiep uit.
Onderdendam en omgeving op
een schetskaartje van
Theodorus Beckeringh
(UB AS20-29; detail)
Mogelijk zijn in verband met de
inlating van het Hunsingoër deel
van het Oosterniezijlvest in het
Winsumerzijlvest bij
Onderdendam twee zijlen
gebouwd: een zijl in het
Boterdiep en een zijl in het
Krommaar.
Van de ‘Oude Zijl’ in het
Boterdiep is alleen de plaats nog
herkenbaar en bij het zijltje in
het Krommaar is aangetekend
dat het open stond.
Het verlaat bij Menkeweer is
veel jonger: het dateert uit de
jaren 1618-1619. Op de
tekening lijkt het nog intact te
zijn.
In de jaren 1756 en 1757 is de lijst van schouwbare objecten in de Schepperij Ewsum vastgesteld. Uit de
49
stukken die toen zijn opgemaakt blijkt dat de Bedumer Buitenzijl toen al was vervangen door een til. Deze
brug staat niet op de schets. De tekening zal dus vóór 1756 zijn gemaakt.

In het eerder genoemde rekest van 1817 lezen we dat het Menkeweerster Verlaat toen in
een vervallen staat verkeerde en al zo’n 25 jaar open stond.50 Het feit dat Theodorus
Beckeringh dit verlaat op een van zijn schetskaartjes heeft ingetekend, doet vermoeden dat
het halverwege de 18e eeuw nog wel functioneerde.51 Toen deden de beide andere zijlen al
geen dienst meer. Op hetzelfde schetskaartje staan bij het zijltje in het Krommaar de
woorden ‘open zijl’,52 en op de plaats waar de Bedumer Buitenzijl heeft gelegen, is wel een
versmalling van het Boterdiep getekend met daarbij de aanduiding ‘Oude Zijl’, maar een zijl
ligt er niet meer. Niet lang nadat Beckeringh zijn kaartje maakte, moet op de plaats van de
voormalige zijl een til zijn gebouwd.53

49
50
51
52

53
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GrA 136-2477.
Verzameling van stukken, 13.
UB AS20-29 (schetskaart van het trekdiep van Onderdendam naar Kantens).
Ook op de kaart die Henricus Teijsinga in 1734 van het Thesinger kloosterland bij De Haver maakte, is de
Vierendeelster Buitenzijl ingetekend met het bijschrift ‘open sijlje’; bij de Bedumer Buitenzijl staat het
woordje ‘Zijll’ (GrA 1047-60).
De huidige Molentil. Zie GrA 136-2477. Op de gedrukte provinciekaart van Beckeringh ontbreekt de
Bedumer Buitenzijl, maar het Menkeweerster Verlaat en de Vierendeelster Buitenzijl staan er wel op.
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Mij zijn geen studies bekend over de geschiedenis van de drie kunstwerken bij
Onderdendam, maar dat kan komen doordat ik er ook niet echt naar heb gezocht. Ik dan dus
alleen gissen naar de reden waarom het Menkeweersterverlaat en de twee zijlen in de 18e
eeuw hun functie hebben verloren. Ik vermoed dat het te maken heeft met het gestaag
groeiende aantal poldermolens. Door de bemaling veranderden de condities ingrijpend.
Zoals het bij technische ingrepen altijd gaat, pakten de veranderingen voor sommigen goed
uit, maar anderen hadden er zoveel last van, dat er weer nieuwe regelingen en ingrepen
nodig waren.
De plaats waar het Menkeweerster Verlaat heeft gelegen is nog wel herkenbaar, maar van
de twee zijlen bij Onderdendam is geen spoor meer te zien. Door deze drie kunstwerken op
zijn schetskaartje in te tekenen heeft Beckeringh laten zien dat Onderdendam de plaats was
waar het conflict tussen de hoge en lage landen zich concentreerde. Onderdendam was geen
hot spot, maar een uitgesproken wet spot.

Hoogholtje op de plaats van het
voormalige
Menkeweersterverlaat
(c. 1970; GrA 2138-1122)

Menkeweer en de plaats van
het Menkeweersterverlaat in
1825
Uitsnede uit een tekening van
het Warffumermaar met de
naastgelegen weg van
Onderdendam langs
Menkeweer naar het noorden
door W. van Rees. De kerk van
Menkeweer
(GrA 817-2553.2)
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Het Menkeweersterverlaat
In de tekst zagen we dat de opstellers van het rekest van 1817 van mening waren dat met de in
het stuk van 1458 genoemde ‘nieuwe zijl te Warffum’ het Menkeweersterverlaat bedoeld is. Mij
lijkt dit erg onwaarschijnlijk.
De plek waar het verlaat heeft gelegen is, gelet op de tegengestelde belangen van hogelandsters
en lagelandsters, interessant. Het lag op een zodanige plaats, dat daarmee het water kon
worden opgehouden dat door het Rasquerdermaar, het Warffumermaar, de Delthe en de
Menkeweerstertocht werd aangevoerd.54 Dit past bij wat in het schouwregister van 1767 staat
genoteerd: ‘het onderhoud van “de Menkeweerster of Warffumer Verlaten”55 bij Onderdendam
komt toe aan de schepperijen van Uithuizen, Ewsum (Middelstum), Warffum, Baflo-Rasquert,
Zandeweer en Overmaringe vanwege het feit dat zij geheel of grotendeels via deze verlaten op
“het groote Canaal van het Zijlvest” (Winsumerdiep) uitwateren’.
Je kunt je echter voorstellen dat niet alleen de door dit verlaat uitwaterende landen belang
hadden bij dit kunstwerk. Ook Innersdijk en het Vierendeel waren ermee gebaat. Immers,
wanneer men de zijl bij Menkeweer gesloten hield, ondervonden de lagelandsters, wier water
werd afgevoerd door het Boterdiep en het Krommaar, bij Onderdendam alleen nog
concurrentie van het hogelandster water dat via het Deelstermaar vanuit het oosten naar
Onderdendam stroomde en dat hogerop werd aangevoerd door het Westerwijtwerdermaar en
een tweetal ‘afgeknepen’ maren: het Hogepandstermaar en het Huizingermaar.
Dank zij het archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest zijn we over het tot stand
komen van het Menkeweersterverlaat goed ingelicht. Het verhaal begint op 11 juni 1617 in ‘de
Gouden Karper’ te Winsum, toen daar de ‘Waardag’ (algemene vergadering) van het
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest werd gehouden. De Warffumer schepper Johan Sickinghe
diende daar, samen met andere belanghebbenden, het verzoek in om onder de Tjabbetil een
schotdeur te mogen plaatsen.56 De ‘Tjabbetil’ is de brug in de Winsumerweg (N996) die in
Onderdendam even ten noorden van het Winsumerdiep over het Warffumermaar ligt.
Tegenwoordig heet de brug Pietstil of Paitstil. Sickinghe en zijn medestanders wilden graag
zo’n beweegbare kering om in de waertijt, ’s zomers en op andere momenten dat het nodig was
het water van de hoge landen vast te kunnen houden.
De betekenis van het woord waertijt is mij niet helemaal duidelijk. Het WNT kent het woord
niet, maar heeft wel een lemma ‘waardag’ of ‘weerdag’. Volgens dit werk wordt het woord
alleen in Groningen aangetroffen en wordt daarmee de dag bedoeld ‘waarop een (openbare)
bijeenkomst plaatsvindt van rechterlijke personen uit verschillende districten of ambachten in
Friesland en de Groninger Ommelanden die te zamen een rechtscollege vormen; dag waarop
een gerechtsvergadering plaatsvindt; warfdag. Vervolgens in het bijzonder ook: dag waarop de
zijlrechters vergaderen om te beraadslagen, beslissingen te nemen of recht te spreken.’ Die
laatste, specifieke, betekenis voor het woord woardag zien we ook bij de Groningse

54
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28

Kooper meende dat het Menkeweerster Verlaat ‘in hoofdzaak ten gerieve van de scheepvaart’ is gelegd en
dat een zijl op deze plaats geen nut had voor Innersdijk en het Vierendeel (Kooper, 1939, 156). Dat het
verlaat ervoor zorgde dat er ook in droge tijden ‘boven de zijl’ gevaren kon worden, staat vast en wordt
bevestigd door de bronnen.
Het meervoud ‘verlaten’ maakt duidelijk dat het kunstwerk bij Menkeweer uit twee stel dubbele deuren
bestond. Een dergelijk sluizencomplex werd ook wel met het woord ‘verlaat’ (enkelvoud) aangeduid.
GrA 2778-20, 11.

Menkeweersterverlaat

lexicografen: ‘de dag waarop de Scheppers (bestuurders van een waterschap) hunne
vergadering in het huis van de woarman (sluismeester) hielden’ (Molema), of ‘de vergadering
van het zijlvest’ (Ter Laan). In het zijlvesterboek van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest
worden de begrippen ‘waardag’ en warfdag’ naast elkaar en zonder onderscheid gebruikt en
‘warf’, zo weten we uit Groningse bronnen, betekent niet alleen ‘wierde’, maar ook
‘vergadering’.
Op basis van de hier gegeven betekenis van ‘waardag’ zou ‘waertijt’ dan de periode kunnen
zijn waarin een vergadering van het zijlvest (of een andere organisatie) bezocht werd. Ik
vermoed dat deze betekenis nog een beetje te eng is. In een tweetal 16e-eeuwse bronnen trof ik
de term ‘weerdagen’ aan waarbij de betekenis uit de context duidelijk is. In deze gevallen gaat
het om de eerste tijd na de winter, waarin de omstandigheden op het land van dien aard zijn,
dat er weer op het land gewerkt kan worden.57 In aansluiting daarbij, en ervan uitgaande dat
‘waardag’ en ‘weerdag’ hetzelfde kunnen betekenen, zou je je kunnen voorstellen dat
taalgebruikers in het woord ‘weerdag’ een verwijzing naar ‘weer’ in de betekenis van
atmosferische gesteldheid zagen.
Hoe dit ook zij, ik vermoed dat we het begrip ‘waertijt’ niet alleen moeten interpreteren als de
periode waarin de zijlvesten hun vergaderingen hielden, maar dat het in het algemeen de tijd
was waarin men – na de lange en vooral natte winter – voor het eerst weer op pad kon en alle
soorten van gemeenschappelijke activiteiten kon aanpakken. In al deze gevallen moest vervoer
over water plaatsvinden en daarvoor was het nodig dat er een minimum aan water in de
watergangen stond. Dat is, zo vermoed ik, een van de belangen geweest die jonker Sickinghe
en zijn medestanders hadden toen zij hun voorstel voor een schotdeur bij de Tjabbetil deden.
Het opstuwen van het hogelandster water was bovendien van belang om ook in de zomer,
wanneer er te weinig neerslag viel, voldoende zoet water voor het vee in de watergangen te
hebben.
Dat het watertekort in de zomer een probleem kon zijn, blijkt overigens ook uit de kwestie die
tijdens de hierboven genoemde vergadering in de Gouden Karper te Winsum aan de orde is
geweest. Het zijlvestenijbestuur bepaalde toen dat, ingeval van waternood op het hogeland van
dien aard was dat de ebdeuren van de Winsumer- en Schaphalsterzijlen losgelaten moesten
worden (zodat ze vanzelf dicht gingen en het binnenwater vasthielden), de scheppers van de
belanghebbende hoge landen eerst moesten overleggen met hun collega’s van de lage landen
van Innersdijk, Vierendeel en Stedum. Pas wanneer dezen daarmee akkoord gingen, mochten
de ebdeuren worden losgemaakt.58
Een jaar nadat het Zijlvestenijbestuur had ingestemd met het idee voor een schotdeur bij de
Tjabbetil, werd geconstateerd dat er nog niets was gebeurd.59 De reden was dat men het jaar
tevoren verzuimd had personen voor de uitvoering van het besluit aan te wijzen en te
machtigen. Die fout werd nu hersteld. Uit de manier waarop in 1618 over het project werd
geschreven, valt op te maken dat de plannen ondertussen aan het veranderen waren. Er werd
gerept over een ‘schotdeur bij de til of op een andere geschikte plaats’ en even verderop ook
over ‘schotdeuren’, meervoud dus. Bovendien moest, zo bepaalden Hofmeester en Scheppers
nu, voorkomen worden dat de lage landen nadeel van het project zouden ondervinden. In
verband daarmee moesten, wanneer de hoogte van de te plaatsen deuren werd vastgesteld, alle

57
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Zie GrA 2100-921.4 (1577) en GrA 2100-1018.3.5.1 (1593).
GrA 2778-20, 8.
Ib. 18-19 (1 mei 1618.
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belanghebbende scheppers worden geïnformeerd om desgewenst zelf mee te doen aan de
beraadslagingen en op deze manier een voor alle belanghebbenden aanvaardbaar resultaat te
bereiken.
Dat er in plaats van één schotdeur twee stel sluisdeuren zijn geplaatst, blijkt uit de
aantekeningen over de financiering van de nije verlaten (de schepperij Rasquert wilde
aanvankelijk niet mee betalen en moest daartoe worden gedwongen). De onderlinge ruzie is in
dit verband niet interessant. Wel is interessant dat pas in het besluit waarbij de schepper van
Rasquert bevolen werd om de verschuldigde bijdrage te betalen (1 oktober 1621), voor het eerst
duidelijk wordt dat het nieuwe kunstwerk niet bij de Tjabbetil is gebouwd maar bij
Menkeweer, en dat met de nije verlaten dus het Menkeweersterverlaat bedoeld is.60

60
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Ib. 54 (1 oktober 1621).
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3.4

Reconstructie

We zullen nu proberen de gevonden puzzelstukjes aan elkaar te passen en een antwoord te
geven op de vraag wat eigenlijk het probleem is geweest waarvoor de uitspraken van 1458
de oplossing waren.
Zoals eerder opgemerkt vermoed ik dat het water van Oost-Hunsingo in de loop van de tijd
vanzelf naar het westen is gaan stromen. Waarschijnlijk liep het al in het eerste kwart van de
15e eeuw grotendeels via de twee noordelijke verbindingsroutes: het HolwindermaarHelwerdermaar en het Eelswerdermaar-Koksmaar. Deze watergangen werden ook bevaren.
De andere oude verbindingen tussen de ter weerszijden van de wierdenrij UsquertWesterwijtwerd gelegen gebieden waren vervallen of doelbewust afgedamd. Toen de
Oosterniezijl in 1453 werd binnengedijkt, loosde nog maar een klein stukje van OostHunsingo via die zijl.
Ten westen van wierdenrij Usquert-Westerwijtwerd kwam het Oost-Hunsingoër water het
Noordelijke Laagland binnen. Een deel ervan zal via de Delthe en de Warffumerzijl naar het
wad hebben gelopen. Via dezelfde Delthe kon het echter ook naar het zuiden stromen, waar
het terecht kwam in het gebied van het Winsumerzijlvest. De Winsumerzijl was omstreeks
1300 gelegd door het Halfambt, het Oosterambt, het Hunsingoër deel van het Centrale
Woldland dat in de oudste bronnen de ‘Bedumer wagenreed’ heet maar later, na het leggen
van de Wolddijk, ‘Innersdijk’ werd genoemd, en het sinds de tweede helft van de 13e eeuw
via Winsum afwaterende Fivelgoër deel van het Centrale Woldland (het Vierendeel) met het
gebied rond Stedum.61

Onderdendam op de
AHN-hoogtekaart
1
2
3
4

Winsumerdiep
Boterdiep
Krommaar
Deelstermaar/
Boterdiep

Het pijltje wijst naar de
Galgenberg.
e

Van de vier hier ingetekende watergangen is het Krommaar het laatst gegraven. Dit kanaaltje zal in de 12
eeuw zijn gegraven ten behoeve van de afwatering van het Vierendeel. Waarschijnlijk is al eerder ter hoogte
van de Galgenberg een dam gelegd in het Deelstermaar om te voorkomen dat het van hogere gronden
afkomstige water de ontwatering van het westelijke deel van het Centrale Woldland zou hinderen.

61

Zie voor de aansluiting van het Vierendeel en Stedum bij het Winsumerzijlvest en de datering daarvan
Tweestromenland, p. 76, op www.vanlauwerstoteems.nl onder de rubriek ‘Mengelwerk’.
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Doordat zowel hogere als lagere landen via de Winsumerzijl moesten uitwateren, was het
voor de lagelandsters – vooral die van de Bedumer wagenreed en het Vierendeel – moeilijk
om hun water kwijt te raken. Dit probleem werd ernstiger naarmate de bodem in de
voormalige veengebieden daalde. Om de lage landen in staat te stellen hun water te lozen, is
lang vóór het leggen van de Winsumerzijl (we moeten dan aan de late 11e of 12e eeuw
denken) een dam of drempel gelegd in het Deelstermaar. Deze dam is vermoedelijk gelegd
ter hoogte van de ‘Galgenberg’. Dit bultje ligt nabij de plek waar drie parochies aan elkaar
grenzen: Menkeweer, Middelstum en Bedum. Ook later geldt de Galgenberg als begin- of
eindpunt bij het onderhoud van de infrastructuur.
Bij deze dam ontstond de nederzetting Onderdendam. Het woord ‘Onderdendam’ is
verbasterd uit ‘Onlanderdam’ dat precies aanduidde wat ermee werd bedoeld: een dam in
onbruikbaar, want veel te nat land. Als plaatsnaam gebruikt sluit de verbasterde vorm aan
bij het belangrijkste kenmerk van de nederzetting. Ze lag ‘onder’, dat wil zeggen
‘stroomafwaarts van’ de dam. Deze dam hield het vanuit het oosten toestromende
hogelandster water op, zodat het lagelandster water af kon stromen.62
De situatie verbeterde toen omstreeks 1300 bij Winsum een zijl werd gelegd. Doordat deze
bij opkomend getij dicht ging, heerste ‘boven de sluis’ als het ware een kunstmatige eb en
was er voor alle ingelanden, zowel die van het hoge- als die van het lageland, meer
gelegenheid om het overtollige water te lozen. Mogelijk zijn in deze periode enkele oude
waterlopen afgesloten. Ik denk daarbij aan het Startenhuistermaar bij Kantens, het
Hogepandstermaar bij ‘den Oert’ en het Huizingermaar bij de Westerwijtwerderhorn. Deze
afdammingen zullen te maken hebben met de bouw van de Oosterniezijl in 1317 en de
behoefte om het Winsumerzijlvest en het Oosterniezijlvest van elkaar te scheiden.
Vermoedelijk zijn toen de al eerder ten behoeve van de scheepvaart gegraven
verbindingskanaaltjes bij Helwerd en Eelswerd open gebleven.
De situatie was echter weer moeilijker geworden door het verder dichtslibben van de
Fivelboezem. Daardoor gingen de Oost-Hunsingoër maren, die eeuwenlang naar het oosten
hadden gestroomd, slechter functioneren. Deze maren stonden met elkaar in verbinding,
zodat het water ervan via de nog open kanaaltjes in het noorden in het Noordelijke Laagland
terecht kon komen. Een deel van dat water zal weliswaar via de Warffumerzijl op het wad
zijn geloosd, maar we mogen aannemen dat hierdoor ook de druk op de Winsumerzijl is
toegenomen.
Doordat de capaciteit van die oude zijl bij Winsum te klein was om de groeiende
watermassa’s af te voeren, verzamelde het water zich in de lage omgeving van
Onderdendam. Daar hinderde het de afstroom van het uit Innersdijk en het Vierendeel
afkomstige water. Dit moet niet alleen tot groot ongenoegen hebben geleid van degenen die
daardoor benadeeld werden, maar ook de leiding van het Winsumerzijlvest gedwongen
hebben om na te denken over de oplossing van dit probleem.
Vanwege de voortgaande opslibbing van de buitendijkse kwelders aan de wadkant mogen
we aannemen dat ook de Warffumerzijl eerder slechter dan beter ging functioneren. Afvoer
naar het noorden bood daarom geen soelaas. Het enige wat men kon doen was het
vergroten van de bergcapaciteit van de boezem en verbetering van de afstroommogelijkheid
62
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Uitgebreider over de plaatsnamen Onderdendam en Onderwierum: Landschap lezen 3, Hoofdstuk 3.2
‘Kardingermaar en Westerwijtwerdermaar’, 32.

3 Het Hunsingoër deel

in westelijke richting. Om die reden is het boezemkanaal verbreed en is besloten de
oostelijke oeverwal van het Reitdiep bij Schaphals te doorgraven en daar een nieuwe zijl te
bouwen. De abt van Aduard en de hofmeester van het Aduarder voorwerk Rodeschool
hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Om het water naar de nieuwe zijl bij Schaphals
te leiden moest vanuit Winsum een nieuwe, brede zijltocht worden gegraven. Het tracé
daarvan liep aan de buitenkant om een oude Hunzekronkel (de ‘Baatjeborglus’) heen, tussen
de Aduarder voorwerken te Schilligeham en Lutjehuizen of Lutkehuizen door en grotendeels
door land dat eigendom was van het klooster. De zijltocht is nu onderdeel van het
Winsumerdiep.

Winsumerdiep tussen
Winsum en
Onderdendam

Aangezien het probleem allang vóór de indijking van de Oosterniezijl (1453) moet hebben
gespeeld, is het heel wel mogelijk dat men ook al (veel) eerder begonnen is met het maken
van plannen voor de aanleg van de nieuwe waterlossing bij Schaphals. Als dat zo is, dan
heeft dat in de archieven geen sporen nagelaten. Ook over de verwijding van het
boezemkanaal wordt in de bronnen met geen woord gerept. We weten ook niet of het
Winsumerzijlvest de ingelanden van Oost-Hunsingo ooit officieel toestemming heeft
gegeven om op het Winsumer watersysteem te lozen en of daarbij afspraken zijn gemaakt
over het meebetalen en meewerken door de laatsten aan de Winsumer infrastructuur. Het
enige wat we hebben is de al eerder genoemde aantekening uit 1457, waaruit blijkt dat in de
zomer van dat jaar ‘het Oosterniezijlvest werd ingelaten’.63 Maar het is niet duidelijk wat
daarmee precies is bedoeld. Het kan zijn dat er onderhandelingen gaande waren over de
inlating, dat er andersoortige voorbereidingen werden getroffen of dat er een echte
overeenkomst is gesloten. Het laatste lijkt me onwaarschijnlijk. Het zou immers vreemd zijn
dat zo’n akte spoorloos zou zijn verdwenen.
Het was de toestroom van water uit Oost-Hunsingo die de bouw van de nieuwe zijl bij
Schaphals nodig had gemaakt. We mogen aannemen dat de vier ‘wagenreden’ van het
Winsumerzijlvest de rekening daarvoor aan de Oost-Hunsingoërs hebben willen
presenteren. Bovendien zullen ze hebben aangedrongen op maatregelen die zouden kunnen
63

GrA 136-2499 fol. 23v.
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voorkomen dat het oostelijke water in de toekomst opnieuw voor narigheid zou zorgen.
Deze eisen – zo veronderstel ik – hebben onenigheid doen ontstaan tussen het
Winsumerzijlvest en de Oost-Hunsingoërs. Mogelijk wilden de laatsten wel wat bijdragen,
maar was dat in de ogen van de Winsumer zijlvesten niet genoeg. Het geschil kan zich een
aantal jaren hebben voortgesleept. Het is zelfs denkbaar dat de onenigheid al dateerde van
vóór het moment waarop de Oosterniezijl definitief werd ingedijkt (1453).
Aangezien de belanghebbenden, allen Hunsingoërs, het onderling niet eens konden worden,
hebben ze de kwestie uiteindelijk aan het Groninger stadsbestuur voorgelegd. De heren van
Groningen deden in het voorjaar van 1458 uitspraak. Op 23 mei kwamen ze met de regeling
ter beheersing van het Oost-Hunsingoër water, met de bepaling dat het Oosterniezijlvest
daarvoor een bijzondere bijdrage moest betalen en met het idee om desnoods een nieuwe
afwatering voor Innersdijk en het Vierendeel te maken. Rond 25 juli volgde – ongetwijfeld na
nieuwe onderhandelingen – een aanvulling over de verbetering van de uitwatering op het
Reitdiep en over de besteding van het geld dat de ingelaten landen zouden betalen.
In de uitspraak van 1458 staat niets over het aanbrengen van een waterscheiding (‘pending’)
tussen de drie noordelijke delen van het Oosterniezijlvest en het onder Fivelgo
ressorterende deel daarvan. Dat er – in elk geval korte tijd later – wel degelijk een dergelijke
waterscheiding was, blijkt uit de nog te bespreken akte van 9 juli 1464, waarbij het Fivelgoër
deel van het Oosterniezijlvest werd ingelaten in het Slochterzijlvest. De scheiding tussen het
Winsumerzijlvest en dat van de Drie Delfzijlen is daarin het belangrijkste punt.64
Een bepaling over de waterdichte afscheiding tussen de Hunsingoër en Fivelgoër delen van
het Oosterniezijlvest zou je verwachten in een echte inlatingsovereenkomst. Toen het
kerspel Noorddijk in 1408 werd ingelaten in het Winsumerzijlvest, werd precies vastgelegd
waar de scheidingen moesten komen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat hierover in het
geval van de inlating van het Hunsingoër deel van het Oosterniezijl niets is afgesproken.
Anderzijds is het ook niet erg aannemelijk dat men wél afspraken heeft gemaakt, maar deze
niet in een akte heeft vastgelegd. En raar is het ook dat, als er wel zo’n akte zou zijn geweest,
deze eenvoudig verdwenen zou zijn. Zeker is wel dat zo’n akte, als ze zou zijn opgemaakt en
overgeleverd, ons niet alleen veel interessante informatie zou hebben geleverd, maar ook de
bijzondere aard van de twee wél bewaard gebleven teksten duidelijker zou hebben laten
uitkomen. Dan zou helder zijn dat de tekst die we gewend zijn ‘inlatingsakte’ te noemen, in
feite geen echte inlatingsakte is, maar een uitspraak in een geschil dat draaide om de
ongunstige situatie waarin Innersdijk en het Vierendeel waren komen te verkeren door
toedoen van het Oost-Hunsingoër water. De term ‘inlatingsakte’ is dus in drie opzichten
minder juist:
•
•

•

64

34

in praktische zin: er moet al lang vóór 1458 water vanuit het oostelijke deel van
Hunsingo naar de Winsumerzijl zijn gelopen;
wat de inhoud aangaat: er ontbreekt een aantal voor een inlatingsakte kenmerkende
elementen, zoals de beschrijving van de afgrenzing van naburige watersystemen en de
omvang van de ingelaten landerijen;
wat betreft de aard van de in het stuk vastgelegde rechtshandeling: het gaat niet om de
neerslag van een besluit van het Winsumerzijlvest, maar om de vastlegging van een

GrA 708-435 reg.nr. 34.
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scheidsrechterlijke uitspraak in een geschil tussen het Winsumerzijlvest en drie delen
van het Oosterniezijlvest.

3.5

De Winsumer zijlbrief van 1463

Een enkel punt dat we in de akte van 1458 missen, vinden we wel in de ‘nieuwe zijlbrief’ van
het Winsumerzijlvest, die enkele jaren later is opgesteld door een aantal kloosteroversten,
hoofdelingen en andere belangrijke personen in Hunsingo en de tot Fivelgo behorende
plaatsen Thesinge en Stedum. Over de datum van dit stuk – dat alleen in afschriften is
overgeleverd – bestaat enige verwarring.65 In sommige afschriften staat het jaartal 1463, in
andere 1464. Het eerstgenoemde jaartal is juist. We weten dit met zekerheid vanwege het
feit dat 1463 het jaar was waarin het burgemeesterschap te Groningen in handen was van
de vier personen die aan het slot van het stuk als zodanig worden genoemd. Het foutieve
jaartal 1464 moet teruggaan op een vergissing van een kopiïst. Als gevolg van deze fout
wordt deze tekst echter vaak aangeduid als de ‘Winsumer zijlbrief van 1464’.66
De inlating van het Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest is, zo
lijkt het, aanleiding geweest voor een herformulering en uitbreiding van de regels die binnen
het zijlvest zouden gelden. Een passage in de aanhef van het stuk wijst daarop. Daar delen
de opstellers van de tekst mee dat ze samen met de zijlrechters van de Winsumerzijl en met
de drie ingelaten delen (van de Oosterniezijl) gezamenlijk en eendrachtig de bepalingen
hebben opgesteld die in de akte zijn vastgelegd.
Het punt dat in de akte van 1458 ontbreekt, maar wel voorkomt in de nieuwe zijlbrief betreft
de wering van vreemd water en de ‘pendingen’ waarmee de zijlvestenij van naburige
watersystemen moest worden afgescheiden. De betreffende bepalingen hebben echter een
algemeen karakter en bijzonderheden over de plaats en aard ervan zijn er niet uit af te
leiden.
Er is nog een ander punt dat je in een inlatingsakte zou verwachten, in de akte van 1458
ontbreekt of hooguit wordt aangestipt, maar wel voorkomt in de zijlbrief van 1463. Dat
betreft de bijdrage die de ingelanden zowel in geld als in arbeid aan zijlvestenijzaken
moesten leveren. Uit de bepaling die hierover in de zijlbrief is opgenomen, valt op te maken
dat men misschien wel van plan was om alle schotgevende landerijen in de vier oude
onderdelen van het Winsumerzijlvest op te meten, maar dat dit nog niet was gebeurd. Deze
vier oude onderdelen – in de 15e eeuw werden ze nog ‘wagenreden’ genoemd – waren (1)
de Bedumer wagenreed (het later Innersdijk genoemde gebied is een deel daarvan) en
Winsum, (2) het Halfambt, (3) het Oosterambt en (4) het Vierendeel en Stedum. Volgens de
zijlbrief van 1463 moesten de ingelanden van deze wagenreden in het vervolg evenveel
‘schot’ en werk aan de zijlvestenij bijdragen als ze in de voorgaande 20 jaar hadden gedaan.
Daarin zou pas verandering komen, wanneer hun landerijen zouden worden gemeten.67
65

66
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De tekst is in vele versies overgeleverd. Ik heb gebruik gemaakt van de teksten in GrA 619-913, GrA 836-4,
GrA 2043-18, GrA 2043-19 en GrA 2043-24. Er zijn er echter veel meer.
Zie (bijv.) Driessen MG II (1824) 296; IV (1830) 708; Kooper (1939) 70; Hempenius en Tromp (1994) 543. Zie
de opmerking op p. 227 van het laatstgenoemde werk, waar melding gemaakt wordt van de verschillende
dateringen. Daar delen de bewerkers mee te kiezen voor het jaartal 1464 op grond van het feit dat dit het
jaartal is dat in de meeste afschriften wordt genoemd.
Zie ook de passage over de opmeting van de Noorddijkster hamrikken in 1457, hierboven op p. 6.
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Het begin van de Winsumer
Zijlbrief van 1463
(GrA 2043-19 fol. 31)

Hyr nae volget dath zyllrecht van Wynzemer zyle
Hyr umme, wandt die naetuerlike rechten niet genoech en syndt allene sunder die gesette rechten, soe synne
wy, prelaeten unde hoevelynghe mydt unsen ghemenen zyllrechters tho Wynsummerzylen mydt den dren v
ingerumeden delen samptlicke eynpartlike voerbunden in die ghesette naebeschreven tho ewygen daegen tho
holden.
Van doedt slachte eyns syls rechters etc.
[I]tem soe sie den rechter offte synen sydt offte des rechters boede
Int erste dath wy scheppers unde zyllrechters sullen wesen in den rechte myddach als die kerke to Menkewere
[...]

Voor wat betreft de bijdrage van de ingelaten delen van het Oosterniezijlvest was in de akte
van 1458 alleen vastgesteld dat de Raad van Groningen zich nog zou uitspreken over wat in
het bijzonder de ‘dijkvestige’ landen zouden moeten bijdragen. Aangezien de eigenaren
daarvan al zwaar belast waren met het onderhoud van de zeedijken, gold bij de Drie
Delfzijlen de regel dat ze vrijgesteld waren van lasten voor het onderhoud van de zijl. Ze
moesten echter wel meewerken en meebetalen aan het gewone onderhoudswerk, zoals het
ruiden van sloten en het onderhoud van tillen, vonders en wegen.68 We mogen aannemen
dat de Raad van Groningen een dergelijke regel ook op het Winsumerzijlvest wilde
toepassen. In verband daarmee zou moeten worden vastgesteld welke landerijen dijkvestig
waren (op welke landen de zeedijken ‘vielen’, zoals men destijds zei). Uit de bepaling die
hierover in de zijlbrief van 1463 is opgenomen, kunnen we opmaken dat dit nog niet was
gebeurd. Voor het zover was, zo lezen we, zouden – wanneer alle arbeidskrachten ten
behoeve van de zijlvestenij werden opgeroepen – de vier oude wagenreden elk 20 mannen
moeten leveren en de drie nieuw ingelaten onderdelen elk 24 mannen.69
68
69
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Zie het Wierumer Zijlboek (GrA 835-13b, 804 en 827).
Item tot dije heele zijlwercken sullen hebben dije vijer wagenreden ellick twintich noechachtige mannen
unde die drie ingerumeden delen veirentwyntich nochachtige mannen, ten weer dat dije Raedt to
Groeningen dat anders kavelde van den dije daer zeedijcken holden. Hierbij dient te worden aangetekend

3 Het Hunsingoër deel

Uit het bovenstaande blijkt nog eens de dominante rol die de Raad van Groningen in deze
tijd ook in Ommelander zaken speelde. Ook het feit dat de burgemeesters van Groningen de
nieuwe Winsumer zijlbrief op verzoek van de kloosteroversten en hoofdelingen met het
stadszegel hebben bekrachtigd, zou je kunnen opvatten als een symptoom of bevestiging
daarvan. Helemaal juist is dit echter niet: in dit geval trad de Groninger Raad op als
vertegenwoordiger van de burgers van de stad Groningen die samen een aanzienlijk deel van
de landerijen in het Winsumerzijlvest in bezit hadden en dus net zoals de kloosteroversten
en hoofdelingen direct belang hadden bij de gang van zaken in het zijlvest.

Een ‘zijlvestboekje’ in het
Huisarchief Farmsum
(GrA 619-913)

3.6

Een ongedateerd schotregister(tje)

Al vaker heb ik aandacht besteed aan een ongedateerd ‘schotregister’, dat ik aantrof in een
klein handschriftje in het Huisarchief Farmsum.70 Ik heb deze bron besproken vanwege het
feit dat daaruit een andere organisatie van het Winsumer Zijlvest naar voren komt, dan die
welke we uit de publicaties van B.W. Siemens en anderen kennen.71 De door Siemens
beschreven organisatie telt 12 schepperijen, terwijl die van het zijlboekje slechts een vijftal
onderdelen kent. Toen het register werd opgemaakt, golden vier van deze onderdelen –
‘wagenreden’ genoemd – als oud, het vijfde onderdeel, bestaande uit de Hunsingoër delen
van het Oosterniezijlvest, was nieuw. Op grond daarvan mogen we veronderstellen dat het
lijstje dateert uit de tijd van de inlating van deze landen in het Winsumerzijlvest. Misschien is

70

71

dat dit onderscheid tussen de oude en nieuwe onderdelen van het Winsumerzijlvest in een aantal
afschriften van de Winsumer Zijlbrief van 1463 ontbreekt.
GrA 619-913, fol. 30v-34v. Zie Het Woldland en de strijd om Winsum in 1581 (2015) 63-66, Het veen, de Fivel
en de Stadsweg (2016) 33-35, Landschap lezen 3 (2016) 79-84 en Tweestromenland (2018) 80-82. Ook
hierboven (p. 6) heb ik het al eens genoemd.
Siemens (1974) 96-98 en kaart 8, Hempenius en Tromp (1994).
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het zelfs naar aanleiding daarvan opgemaakt. Dat is ook de reden waarom ik er ook in dit
verband nog even op terugkom. Daar komt nog bij dat in dit registertje gegevens zijn
opgenomen die we in de besproken ‘inlatingsakte’ van 1458 missen: opgaven van de
omvang van het ingelaten gebied, of liever: van de daar gelegen schotplichtige landerijen.
In het register worden van de ‘oude’ onderdelen van het Winsumerzijlvest alleen de
bedragen vermeld die de zijl-eden aan ‘plakkenschot’ moesten opbrengen en datgene wat
de scheppers – na aftrek van een bedrag dat ze zelf mochten houden – aan de hofmeester
van het voorwerk (‘uterhuus’) Rodeschool afdroegen. Niet wordt aangegeven hoe groot het
aantal schotgevende grazen is. Dat is echter gemakkelijk te berekenen: de grondslag van het
schotregister is immers, dat van elk gras land (c. 0,5 ha) een plak (1/6 groninger stuiver)
werd geheven. Bij de nieuw ingelaten delen, hier gespecificeerd als Overmaringe, Huizinge,
Zandeweer en Uithuizen, is het anders. Met betrekking tot deze gebieden wordt niet alleen
het bedrag opgegeven dat ze aan plakkenschot moeten betalen, maar ook het aantal grazen
waarvan schot wordt geheven. Overmaringe en Zandeweer worden elk aangeslagen voor
1600 grazen, Uithuizen voor 1666 grazen en Huizinge voor 600 grazen, samen 5466 grazen.
Op grond daarvan moesten de ‘nieuwe ingelaten landen’ samen een bedrag van 91 arens
guldens en 1 groninger stuiver opbrengen.72
Op de drie volgende bladzijden van het zijlvestboekje73 wordt nog eens opgave gedaan van
de ingelaten landen. In dit lijstje worden ook de zijl-eden genoemd waaruit de ingelaten
schepperijen bestaan. Huizinge wordt hier bij Overmaringe gerekend. Volgens dit tweede
lijstje zijn de ingelaten gebieden elk voor ‘xxx hundert luteke honderden’ ingelaten. Een
lutteke hondert is doorgaans 2/3 gras, zodat uit deze notitie volgt dat elk van de drie
ingelaten onderdelen voor 3000 x 2/3 = 2000 gras moest betalen. Het schotgevende land
zou dan in totaal 6000 grazen groot zijn en de ingelaten landen zouden op grond daarvan
samen 100 gulden schot moeten betalen. Dit bedrag is dus 9 gulden hoger dan dat van het
eerste lijstje. Dit verschil is niet zo groot dat we er vraagtekens bij zouden moeten zetten.
Vreemder is het dat, volgens de nadere specificaties in dit tweede lijstje, Uithuizen en
Zandeweer niet een derde deel van 100 gulden moesten betalen, maar 96 gulden elk. Bij
Overmaringe is geen bedrag genoemd; mogelijk is de kopiïst vergeten ook hier te vermelden
dat 96 gulden moest worden betaald. Ik kan de tegenstrijdige gegevens in het tweede lijstje
niet verklaren en begrijp ook niet waarom de ingelaten landen in dit tweede lijstje bijna drie
keer zwaarder worden belast dan in het eerste. Duidelijk lijkt me wel dat de twee lijstjes
teruggaan op verschillende bronnen en dat het tweede lijstje jonger is dan het eerste. Het
lijkt erop dat de hoge bedragen van het tweede lijstje ofwel foutief zijn of slechts gedurende
korte tijd hebben gegolden. De bedragen die in het schotregister van 1553 worden
genoemd, liggen dichter in de buurt van die van het eerste lijstje.74

72

73
74
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Zo eenvoudig als het hier gepresenteerd wordt staat het niet op de betreffende bladzijden van het register
(GrA 619-913 fol. 32v-33). De bron vertoont enkele fouten die het noodzakelijk maakten de bedoeling te
reconstrueren. Het zou te ver voeren deze tot in detail te verantwoorden.
GrA 619-913 fol. 33v-34v
Dit register is in 2004 door Redmer Alma gepubliceerd in Gruoninga, 107-142.
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Het eerste lijstje maakt deel uit van een totaal overzicht van het Winsumerzijlvest. Daardoor
is het mogelijk het door de nieuw ingelaten landen te betalen bedrag (91 gulden en 1
stuiver) te vergelijken met de bedragen die de ‘oude’ wagenreden moesten opbrengen.
Stedum en het Vierendeel (met Oost-Noorddijk) betaalden volgens dat lijstje 145 gulden,75
de Bedumer wagenreed (met West-Noorddijk) 126,5 gulden,76 de Oosterambtster
wagenreed 136 gulden77 en de Halfambtster wagenreed 75 gulden.78 Bij elkaar opgeteld is
dat volgens Bartjens 482,5 gulden, en niet 480 gulden, zoals in het register staat.79 Op het
oog lijken deze getallen (en de daaraan ten grondslag liggende grastallen) wel zo’n beetje te
passen bij de oppervlakten die we op het kaartje zien dat ik enkele jaren geleden aan de
hand van de hier besproken gegevens heb gemaakt. Daarop zijn de vier oude wagenreden
van het Winsumerzijlvest en de landerijen van Oost-Hunsingo die halverwege de 15e eeuw
zijn ingelaten, met verschillende kleuren aangegeven.
Het is verleidelijk om met de getallen in de schotregisters te gaan rekenen in de hoop een
antwoord te vinden op de vragen die de lijstjes oproepen. Het valt niet uit te sluiten dat er
op die manier nog wat interessante informatie uit de getallen geperst kan worden, maar het
vele rekenwerk dat daarvoor nodig is en mijn twijfels aan de betrouwbaarheid van de
beschikbare gegevens maken dat ik deze klus heb laten liggen.

75
76
77
78
79

GrA 619-913, 19v en 30v.
Ib., 30v.
Ib., 31v.
Ib., 32.
Ib., 33.
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De oude indeling van
het Winsumerzijlvest,
ingetekend in kaart 8,
behorend bij Siemens’
Dijkrechten en
Zijlvesten uit 1974.
Met verschillende
kleuren zijn de vier oude
wagenreden en de
omstreeks 1450
ingelaten landen
aangegeven.
De grenzen tussen de
latere schepperijen (met
Romeinse cijfers
genummerd) zijn met
paarse lijnen
aangegeven. De met
Arabische cijfers
aangegeven gebieden
zijn zijl-eden.

Bij vergelijking van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ indeling valt vooral op dat de oude wagenreden in meerdere
schepperijen uiteen zijn gevallen.
• Het Halfambt is gesplitst in de schepperijen Baflo-Rasquert (I) en Obergum (II)
• Het Oosterambt is gesplitst in de schepperijen Warffum (III) en Middelstum (Ewsum) (VIII)
• De Bedumer wagenreed is gesplitst in de schepperijen Winsum (IX) en Innersdijk (met Noorddijk-West) (X).
Twee blokken zijn vanaf het begin aangeduid met hun samenstellende delen:
• Het Vierendeel en Stedum vormen samen een wagenreed, die later wordt gesplist in de schepperijen
Vierendeel (met Noorddijk-Oost) (XI) en Stedum (XII)
• De ingelaten landen van Oost-Hunsingo bestaan uit Uithuizerdeel, Zandeweersterdeel, Overmaringedeel en
Huizinge, later aangeduid als de schepperijen Uithuizen (IV), Zandeweer (V), Overmaringe (VI) en Huizinge
80
(VII).

80
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Bij besluit van het zijlvest van 15 juni 1663 is Huizinge een aparte schepperij geworden (Hempenius en
Tromp, 539).
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Hoe onzeker de in de oude teksten gebruikte terminologie is, blijkt wel uit het feit dat elk van de ingelaten
landen ook wordt aangeduid als een schepperschup of wagenrede.
Uit de bronnen blijkt dat er in de ‘oude wagenreden’ meer dan 1 schepper was. Dit doet vermoeden dat de
latere schepperijen teruggaan op een oudere indeling.
Zie de uitgebreidere bespreking van de organisatie van het Winsumerzijlvest in Landschap lezen 3, 80-84.
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Akte van 9 juli 1464, waarbij arbiters bepalingen vaststellen voor de inlating van het Fivelgoër deel van het
Oosterniezijlvest in het Zijlvest der Drie Delfzijlen
(GrA 708-435 reg.nr. 34)

4

Het Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest

Zes jaar nadat een regeling is getroffen inzake de toelating van het Hunsingoër deel van het
Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest, is het zuidelijke, Fivelgoër deel van het
Oosterniezijlvest onderdeel geworden van het Slochterzijlvest. Dat wil zeggen dat een
mogelijkheid die nog in 1458 door het Groninger stadsbestuur werd voorzien – dat ook het
Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest onderdeel zou gaan worden van het
Winsumerzijlvest – niet is gerealiseerd. Over de achtergrond van deze koerswijziging is niets
bekend, maar dank zij een akte van 9 juli 1464 zijn we goed geïnformeerd over de inlating
van het zuidelijke deel van het Oosterniezijlvest in het Slochterzijlvest. Bij wijze van
uitzondering is van deze akte de (of een) originele versie bewaard gebleven. Dat komt
doordat het stuk in het huisarchief Farmsum terecht is gekomen.
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Hieronder volgt een parafrase van deze tekst in hedendaags Nederlands, aangevuld met een
paar aantekeningen. Ik teken hierbij aan dat ik niet alle details voor de volle honderd
procent heb begrepen.

De inlatingsakte van 1464
Thymannus, abt te Wittewierum, Uniko Ripperda, proost te Loppersum en Farmsum, Johan
Rengers te Scharmer, Gosen ten Grave, burgemeester te Groningen, Syso Cassens,
hoofdman te Groningen, en Egbert Rengers van Ten Post, hoofdeling, gekozen bemiddelaars
tussen enerzijds die van Westeremden, Garsthuizen en delen van Zeerijp en ’t Zandt en
andere landerijen die ‘afgepend’ zijn van het Winsumerzijlvest en geen eigen waterlossing
hebben, en anderzijds het Zijlvest der Drie Delfzijlen, inzake waterlossing via die zijlen,
verklaren een regeling te hebben getroffen waarbij de hierna volgende voorwaarden zijn
vastgesteld en voor altijd zullen gelden.
In de eerste plaats zullen de drie kerspelena met de afgepende landerijen een waterlossing
met een totale breedte van 4,5 voet mogen hebben, verdeeld over 3 plaatsen, en bruggen
moeten leggen en in stand houden.
Westeremden, het Westeremdervoorwerk,b Ozingeweer, de Zeem en een deel van de
Groevec zullen samen afwateren via Den Ham en de Wijmers; ze zullen een waterscheiding
maken tussen hun landerijen en die van de anderen, zodat er geen vreemd water
binnenkomt.
Garsthuizen en Zeerijp zullen samen afwateren via Eenum en het Eenumermaar.
De Zandtsters zullen afwateren door ’t Zandt en via het Oosterwijtwerdermaar.
Ze mogen de drie waterlossingen maken zoals hun het beste uitkomt, met duikers van de
voorgeschreven breedte en met bruggen, zonder iemands tegenspraak, zolang de totale
breedte maar niet groter is dan 4,5 voet. Ieder mag zijn lozingspunt maken naar gelang de
omvang van de landerijen die daarlangs moeten lozen.d
De genoemde drie partijen zullen een evenredig aandeel hebben in het graven en
onderhouden van het Damsterdiep,e waarlangs hun water naar de Delfzijlen loopt, en zullen
dat doen op dezelfde voet als de anderen die vanouds daarlangs afwateren.
Ze zullen ervoor zorgen dat de pendingen en kadijken altijd van dien aard zijn, dat er geen
water vanuit het Winsumerzijlvest kan binnenkomen.
De drie partijen zullen voor altijd deel uitmaken van het Slochterzijlvest en aan het
onderhoud van de zijl bijdragen door het betalen van geld en door het verrichten van
werkzaamheden.
Ze zullen een schepper met zijlrechters benoemen en ook een borg stellen, zoals dat is
voorgeschreven in de zijlbrief.f
De zijlrechters van de ingelaten landen zullen de pendingen schouwen, opdat er geen
vreemd water binnenkomt, degenen die nalatig zijn aanzegging doen en boeten opleggen
zoals dat in onze zijlbrief is vastgelegd.
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Als hierin tekortkomingen optreden moet de waterscheiding met het Winsumerzijlvest
alsnog in orde gemaakt worden buiten kosten van de Drie Delfzijlen. In afwachting daarvan
kunnen de inlaatpunten worden gedicht.
Degene die de schouw doet heeft recht op de breuke en zal deze invorderen van de borg.
De zijlrechters mogen zo vaak schouwen als ze willen, al dan niet aangekondigd. Wanneer ze
zonder aankondiging schouwen, hebben ze recht op de helft van de breuke, zoals in de
zijlbrief staat, met uitzondering van de periode tussen 11 november en 22 februari.
Hiervoor hebben de drie partijen bij wijze van voorschot een som gelds betaald aan de Drie
Delfzijlen. Bovendien zullen ze een brug bouwen en onderhouden in de Holwierderweg bij
Appingedam, waar de Heekt onderdoor zal gaan.g
De zijlrechters van Delfzijl mogen ook de breedte van de duikers schouwen, net zoals ze de
pendingen mogen controleren.
Ter bevestiging hiervan hebben wij onze zegels aan deze akte gehangen. Op verzoek van de
bemiddelaars hebben ook burgemeesters en raad van Groningen het stadszegel aan het stuk
gehangen.
In het jaar des heren 1464, maandags voor Sint Margaretha (9 juli 1464).
Aantekeningen
a

b
c
d
e
f

g

Genoemd zijn niet drie, maar vier kerspelen. Bedoeld zijn waarschijnlijk de drie partijen waarvan in het
vervolg sprake is: 1. Westeremden, het Wittewierumer Voorwerk, Ozingeweer, de Zeem en een deel van
de Groeve; 2. Garsthuizen en Zeerijp; 3. ’t Zandt.
In de tekst staat ‘Wierumervoorwerk’.
De tekst heeft Grode.
Als een van de drie partijen meent genoeg te hebben aan een opening van 1 voet, mag een andere een
opening van 2 voet hebben.
In de originele tekst staat niet ‘Damsterdiep’ of ‘Delf’, maar ‘die oelde waterynge daer sy yn comen toe
Delffzilen’.
De tekst heeft niet ‘borg’ maar ‘eenwerd’. Dit woord komt in allerlei vormen voor, waaruit valt op te
maken dat ook de oude kopiïsten er geen raad mee wisten. In deze tekst wordt het gebruikt als
Nederduitse vertaling van het Latijnse fidejussor (‘borg’), zoals dat in de zijlbrief van de Drie Delfzijlen
81
voorkomt (OGD 255; 14 augustus 1317).
Bedoeld is de Zandtsterpijp te Appingedam. Zie Zwerven door Fivelgo 2, 24-25.

In het eerste hoofdstuk zagen we dat pas vijf jaar na de afsluiting van de Oosterniezijl een
regeling is getroffen voor wat er met het water van het Hunsingoër deel van het
Oosterniezijlvest moest gebeuren. Het Fivelgoër deel heeft nog veel langer op een regeling
moeten wachten. Ook hier moet de vraag gesteld worden waar het water in de tussentijd is
gebleven. Ik vermoed dat met betrekking tot het zuidelijke deel van het Oosterniezijlvest
ongeveer hetzelfde is gebeurd als met het noordelijke. Dat wil zeggen: ook uit dit gebied zal
81
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Zie verder bijlage onder ‘Eenwert’.
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het water al vóór 1453 (het jaar waarin de Oosterniezijl is ingedijkt) naar het zuiden zijn
gestroomd. En ook in dit geval zal dat gebeurd zijn zonder officiële inlating. Wel past hierbij
de aantekening dat het Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest – of een groot deel daarvan –
veel langer via de (Nieuwe) Oosterniezijl (Hogerzijl) heeft geloosd. We zagen immers dat de
Hogerzijl in 1428 voor 4/5 ten laste van het Fivelgoër deel kwam, en dat het Hunsingoër deel
slechts 1/5 voor zijn rekening hoefde te nemen.
We zullen enkele punten uit de akte nader onder de loep nemen, maar alvorens dat te doen
kijken we even naar de kaart van de Drie Delfzijlen, zoals die er vóór en na de inlating van
het Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest uitzag. Vóór 1464 vertoonde de kaart een
normaal beeld: het Scharmerzijlvest en het Dorpsterzijlvest liggen naast elkaar, ten oosten
resp. ten zuiden daarvan ligt het Slochterzijlvest en alle drie de zijlvesten wateren naar de
Eems af via de Delf (Damsterdiep). Ook de Groninger stadshamrikken zijn sinds 1424 en 1434
aangesloten op dit systeem. Door de inlating van het zuidelijke deel van het Oosterniezijlvest
werd het Slochterzijlvest uitgebreid met een groot gebied dat geen rechtstreekse toegang
had tot de Delf en in geografisch opzicht geheel en al los stond van het oorspronkelijke
zijlvest. Het merkwaardige resultaat ervan zien we op het plaatje van de Drie Delfzijlen na
1464.

Het gebied van de Drie Delfzijlen vóór en na 1464
A
B
C

Scharmerzijlvest
Slochterzijlvest
Dorpsterzijlvest

Drie zijlvestenijen vormen de basis van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen: het Scharmerzijlvest, het
Slochterzijlvest en het Dorpsterzijlvest. Als we Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) moeten geloven zou de
letter C eigenlijk een eindje verder naar het zuiden moeten staan, even ten zuiden van de plaats waar het
Damsterdiep een knik maakt. Daar, in de buurt van Oldersum en de Mude, ligt volgens hem het kerngebied van
82
het Dorpsterzijlvest.
Niet aangegeven zijn de andere gebieden die wel via de drie Delfzijlen uitwaterden, maar niet schotplichtig
waren. Ten zuiden van het Damsterdiep zijn dat het Woldzijlvest, Oostwoldzijlvest en Farmsumerzijlvest, ten
noorden van het Damsterdiep de dijkvestige landen van Zijldijk en ’t Zandt en de dijkrechten van Vierburen,
Oosterwijtwerd, Holwierde en Uitwierde.
82

GrA 708-83 (1614-1616).
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Links de situatie vóór 1464, rechts die van na 1464. Het met een rode lijn omgeven gebied is het zuidelijke,
Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest, dat als Schepperij Westeremden is onderdeel is geworden van het
Slochterzijlvest.

Het oude Slochterzijlvest en het in
1464 ingelaten zuidelijke deel van het
Oosterniezijlvest op de AHNhoogtekaart
Afgezien van enkele extreme plekken
ligt het hoogteverschil tussen de beide
delen van het Slochterzijlvest tussen 1
en 2 meter. In het zuidelijke deel van
het oude Slochterzijlvest liggen relatief
e
hoge landen. Deze waren in de 15
eeuw nog bedekt met hoogveen.
Doordat dit weinig water losliet,
betekende dat nauwelijks een belasting
voor het lagere deel van het zijlvest.
Ingetekend zijn de drie routes waarlangs het water uit de schepperij Westeremden naar het Damsterdiep
stroomde. Van west naar oost zijn dat de Wijmers, het Garsthuizermaar-Eenumermaar en het ZandtstermaarLeermenstermaar-Oosterwijtwerdermaar. Laatstgenoemde watergang functioneerde overigens al sinds 1444,
toen het Zandtsterhamrik en even later ook de Zandtster en Zijldijkster kwelders in het Dorpsterzijlvest werden
ingelaten.

4.1

Een ‘win-winsituatie’

Er moet een goede reden zijn geweest om voor deze, op het oog weinig voor de hand
liggende, oplossing te kiezen, maar in de inlatingsakte staat daarover niets. Een verklaring
vinden we wel in het Wierumer Zijlboek.83
Het in 1464 ingelaten land had, aldus de notitie in het Wierumer Zijlboek altijd via de
Oosterniezijl uitgewaterd, maar doordat de zijl was dichtgeslibd, had het een andere
waterlossing nodig. Besloten is toen dat dit land zou gaan uitwateren via de Slochterzijl en
ook onderdeel zou worden van het Slochterzijlvest. Hiervoor werd gekozen vanwege het feit
dat het Slochterzijlvest het minst levensvatbare zijlvest was. In de woorden van het Zijlboek:
‘want Slochtra zijlvesten de kranckste zijlveste was’.84 Het Slochterzijlvest bestond vrijwel
geheel uit laag land dat gedurende een groot deel van het jaar onder water stond of
83
84
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GrA 708-13b, 801.
Het woord ‘kranck’ werd ook in 1557 gebruikt om de kwaliteit van de landerijen van het Slochterzijlvest aan
te duiden (GrA 807-436 reg.nr. 66).
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onbruikbaar was. De ingelanden waren niet in staat om de zijl naar behoren te
onderhouden. De Slochterzijl was de middelste van de drie zijlen waardoor de Delf op de
Eems loosde. Ten noorden van de Slochterzijl lag de Dorpsterzijl, ten zuiden ervan de
Scharmerzijl.85 Al in 1412 was de Slochterzijl door gebrek aan mensen en middelen verloren
gegaan en het zijlgat was toen afgedamd.86 Het lijkt erop dat de leiding van de Drie Delfzijlen
gemeend heeft de problemen van zowel het Oosterniezijlvest als het Slochterzijlvest op te
lossen door de hoger gelegen en dus meer draagkrachtige gronden van het Oosterniezijlvest
te laten ‘fuseren’ met het lage en dus arme oorspronkelijke Slochterzijlvest. Op deze manier
werd een organisatie gevormd die bij machte zou zijn om de Slochterzijl te herstellen en ook
in de toekomst in stand te houden. Deze opzet heeft gewerkt. Vrij kort na de inlating van de
Schepperij Westeremden is de Slochterzijl herbouwd. Volgens een oude aantekening is de
nieuwe Slochterzijl op 6 augustus 1477 opgeleverd. De gezamenlijke scheppers en
zijlrechters hebben toen in Ten Post de kosten berekend en omgeslagen over de ingelanden
van het oude Slochterzijlvest en de nieuw ingelaten landen.87

Westeremdermaar en
Storkstertil
Het Westeremdermaar is
de meest westelijke van
de watergangen
waarlangs het water van
de schepperij
Westeremden werd
geloosd.
Via de Storkstertil kwam
het ’t gebied van het
Dorpsterzijlvest binnen.

4.2

‘Afgeknepen’ watergangen

Maar, zoals we dank zij Johan Cruyff weten, ‘elk voordeel heb se nadeel’. Dat was ook het
geval bij de inlating van het rijke ‘hoge noorden’ in het Slochterzijlvest. Er ging immers niet
alleen geld, maar ook meer water vanuit het noorden naar het zuiden stromen. Daardoor
nam de druk op het Damsterdiep toe. Dit was niet alleen een serieuze bedreiging voor het
Slochterzijlvest, maar ook voor het Scharmerzijlvest en het verder naar het oosten gelegen
Woldzijlvest (het gebied van Schildwolde, Hellum en Siddeburen), Oostwoldzijlvest en
Farmsumerzijlvest.
85
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GrA 835-13b, 793.
GrA 724-1 reg.nr. 1.
GrA 2043-29 fol. 67v.
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Om ervoor te zorgen dat de lage landen hun water op de Delf (Damsterdiep) zouden kunnen
blijven lozen, moest de instroom vanuit het noorden worden beperkt. Het is niet voor niets
dat de allereerste bepaling van de inlatingsakte van 1464 gaat over de manier waarop deze
beperking in de praktijk moest worden gerealiseerd. Volgens de betreffende bepaling
mochten de lozingspunten waardoor het Oosterniezijlster water zou binnenkomen, samen
niet breder zijn dan 4,5 voet (1,35 meter). Wanneer de drie openingen even groot zijn
geweest, betekent dit dus dat elk daarvan maar 1,5 voet breed was. Deze maat lijkt een
soort standaard te zijn geweest. Bij de inlating van het noordelijke deel van het
Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest was ook bepaald dat de openingen in het
Hogepandstermaar bij Kantens, het Startenhuistermaar bij den Oord en het Huizingermaar
bij de Westerwijtwerderhorn niet groter mochten zijn dan 1,5 voet in het vierkant. En ook
veel eerder, toen in 1370 de Gorechter kerspelen Middelbert en Engelbert toestemming
kregen om via de watergangen van het Scharmerzijlvest te lozen, werd hun toegestaan een
gat van 1,5 voet in het vierkant te maken in de Borgwal.88
In dezelfde sfeer – de wering van overtollig water – liggen de bepalingen over de
‘pendingen’. De ingelanden van het Fivelgoër deel van het Oosterniezijlvest moesten ervoor
zorgen dat er geen water vanuit het Winsumerzijlvest – waarmee in dit verband vooral het
Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest wordt bedoeld – in het watergangenstelsel van de
Drie Delfzijlen terecht kon komen. Dat in de akte van 1464 zoveel aandacht uitgaat naar de
waterscheiding heeft alles te maken met het hoogteverschil tussen de landerijen ten
noorden en zuiden van het Maarvliet, dat de grens vormde tussen de Hunsingoër en
Fivelgoër delen van het Oosterniezijlvest. Wanneer de watersystemen van het noordelijke
en zuidelijke deel van het Oosterniezijlvest niet goed van elkaar werden gescheiden, zou het
‘Winsumer’ water een reëel gevaar voor de Drie Delfzijlen vormen.89

Westeremdermaar vanaf de
Stedumerweg
Het Westerwijtwerdermaar
komt hier in de Wijmers uit. De
Wijmers is een zgn. ‘oersloot’
die vanuit de wierdenzone naar
de venen in het zuiden is
gegraven. Het ten noorden van
het Damsterdiep gelegen stuk
heet Lopster Wijmers, ten
zuiden van het Damsterdiep
staat op de kaart als Oude
Wijmers
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OGD 571. Volgens de bewuste akte werd deze maat gemeenlijk jerdfuth genoemd. Zie Groningen en het
Drentse water, 7.
Zie voor de pendingen tussen het Winsumerzijlvest en het Slochterzijlvest Zwerven door Fivelgo 5.
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Volgens de akte van 1464 mocht het water uit de ingelaten landerijen via drie watergangen
het gebied van de Drie Delfzijlen binnenkomen. Zoals gezegd veronderstel ik dat de in 1464
officieel gegeven toestemming een bevestiging is geweest van een praktijk die zich in de
loop van de tijd al had gevormd. De in 1464 bedoelde watergangen zijn:
1
2
3

Westeremdermaar en Wijmers
Oudemaar, Garsthuizermaar, Zeerijpstermaar, Eenumermaar en Oosterwijtwerdermaar
Zandtstermaar, Leermenstermaar en Oosterwijtwerdermaar.

In de akte wordt bepaald dat de Zandtsters via ’t Zandt en het Zandtstermaar zullen
afwateren. Aangezien ‘de Zandtsters’ – anders dan de andere in de tekst genoemde
kerspelen – geen onderdeel zijn geworden van het Slochterzijlvest, doet deze bepaling wat
vreemd aan. We hebben eerder gezien dat het grootste deel van het Zandtsterhamrik
vroeger een eigen uitwatering heeft gehad via de Kleine Tjariet (Omteda Tja).90 Dit gebied
heeft nooit deel uitgemaakt van het Oosterniezijlvest en is al in 1444 ingelaten in het
systeem van de Drie Delfzijlen, en wel als onderdeel van het Dorpsterzijlvest (Schepperij
Loppersum of ’t Zandt). Alleen het deel van ’t Zandtsterhamrik dat vroeger bij het
Oosterniezijlvest hoorde (het land bij Zijldijk en de strook ten oosten van de voormalige
Fivelbedding), ging in 1464 mee met Garsthuizen en Zeerijp en werd onderdeel van de
Schepperij Westeremden van het Slochterzijlvest. Het bredere noordelijke stuk werd de
Zijldijkstereed, de ten zuiden daarvan gelegen smalle strook ging bij de Wijnjetilstereed
horen, waarvan een groot deel onder het kerspel Zeerijp viel. Het water ervan liep niet via ’t
Zandt en het Leermenstermaar, maar via het Oudemaar, Garsthuizermaar en
Zeerijpstermaar naar het Eenumermaar en kwam zo in het Oosterwijtwerdermaar uit.

Eenumermaar ten
oosten van
Eenum

De foto is genomen in oostelijke richting. Via deze watergang werd het water van het centrale en noordelijke
deel van de schepperij Westeremden afgevoerd.

90

Zwerven door Fivelgo 2.
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Oosterwijtwerdermaar
Sinds 1444 diende deze
uit het eerste millennium
daterende ‘oersloot’ als
afwatering voor de in het
Dorpsterzijlvest ingelaten
Zandtster hamrikken; na
1464 waterde ook het
centrale en noordelijke
deel de schepperij
Westeremden hierlangs
af.

4.3

Aard van de akte

De in de akte van 9 juli 1464 vastgelegde overeenkomst is tot stand gebracht door
bemiddelaars die door beide partijen waren gekozen. Dit zou kunnen betekenen dat er ook
in dit geval sprake is geweest van een langdurig geschil, dat partijen er op eigen kracht niet
uit konden komen en daarom uiteindelijk voor arbitrage hebben gekozen. De beschrijving in
de archiefinventaris suggereert dat dit het geval is: ‘Vonnis in een geschil tussen de
ingezetenen van Westeremden, Garsthuizen en een deel van Zeerijp en ‘t Zandt enerzijds en
het zijlvest der Drie Delfzijlen anderzijds over de uitwatering en opneming in het
Slochterzijlvest’. J.A. Feith, de archivaris die in 1901 een inventaris van het archief van het
Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen publiceerde, maakte helemaal geen melding van enig
meningsverschil en ging zelfs voorbij aan het feit dat het hier om een scheidsrechterlijke
uitspraak gaat. Zijn beschrijving van de oorkonde luidt: ‘Overeenkomst tusschen
Westeremden, Garsthuizen, Zeerijp en ’t Zandt (gedeeltelijk) en het zijlvest der Drie
Delfzijlen over de uitwatering en opneming in het Slochterzijlvest.’ Geen van beide
beschrijvingen doet recht aan de inhoud. Het meest correct lijkt me iets wat tussen deze
uitersten ligt: ‘Akte waarbij arbiters een regeling treffen inzake de inlating van Westeremden
enz. in het Slochterzijlvest en de Drie Delfzijlen’.
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4.4

‘Andere landen’

In de aanhef van de akte lezen we dat naast Westeremden, Garsthuizen en delen van Zeerijp
en ’t Zandt ook nog ‘andere landen’ zijn ingelaten. Deze landerijen waren ‘afgepend’ van het
Winsumerzijlvest, maar hadden geen eigen waterlossing. Volgens de schrijver-samensteller
van het Wierumer Zijlboek, die goed op de hoogte moet zijn geweest van de situatie, zijn
hiermee landerijen bedoeld die onder Hunsingo vielen.91 De enige gebieden die hiervoor in
aanmerking komen zijn het Feldwerder voorwerk ‘Den Hoorn’ en een streepje land op de
linker Fiveloever bij boerderij ‘De Kooiplaats’. Het Hoornster water zal na de indijking van de
Oosterniezijl via het nog open zijlgat en tegen de oorspronkelijke stroomrichting in naar het
westen zijn gestroomd, waar het uitkwam in het ‘Fivelmaar’ of Kromme Maarvliet.92
Ik neem aan dat deze ‘andere landen’ voor wat betreft hun afwatering ‘meeliftten’ met
Garsthuizen en Zeerijp. Hun water zal dus via het ‘Fivelmaar’ of Kromme Maarvliet, het Oude
Maar, Garsthuizermaar en Eenumermaar naar het Oosterwijtwerdermaar hebben gelopen,
waarin ook het door het Zandtstermaar afgevoerde water uitkwam. In Zwerven door Fivelgo
6 hebben we gezien dat het water van Den Hoorn een eeuw later, in 1556-1557, een ander
tracé heeft gekregen. Toen werd bepaald dat het via het Zandtstermaar naar het zuiden
mocht stromen.93
Voor het overige spreken de bepalingen in de akte van 1464 voor zichzelf. De ingelaten
gebieden zullen samen een schepperij, de schepperij Westeremden, vormen, zich als
zodanig organiseren zoals het is voorgeschreven in de Zijlbrief van de Drie Delfzijlen en op
gelijke voet met de andere ingelanden van de Drie Delfzijlen meewerken aan het onderhoud
van de hoofdwatergang (‘die oelde waterynge’) van het zijlvest, het Damsterdiep. Min of
meer van zelf spreekt ook dat de ingelaten landen een soort van ‘entree-bedrag’ to
voerschote hebben moeten betalen.

4.5

Appingedam

Het enige wat nog enige verbazing wekt is dat de ingelaten landen verplicht worden een
brug te bouwen en te onderhouden in de Holwierderweg bij Appingedam, dar die Heeck sal
doer gaen. In Zwerven door Fivelgo 2 hebben we gezien dat de in 1444 in het Dorpsterzijlvest
ingelaten Zandtster hamrikken al belast waren met de bouw van deze til, waarmee de bij de
demping van het Kattendiep afgebroken brug bij het Gouden Pand te Appingedam moet zijn
bedoeld. Ik kwam daar niet verder dan het vermoeden dat de Zandtsters in 1464 blijkbaar
nog niet hadden voldaan aan de hun 20 jaar tevoren opgelegde verplichting om de
westelijke brug in Appingedam te bouwen.94 Bij gebrek aan nadere informatie moet ik het
daarbij laten.

91
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GrA 708-13b, 801.
Zie ook Zwerven door Fivelgo 6, §2.2.9.
Zie Zwerven door Fivelgo 6, §2.2.10.
Zie Zwerven door Fivelgo 2, 26-37.
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Uitsnede uit een kaart van de
oude dijk van Oosternieland
tot aan Watum met de dorpen
en landerijen die in 1659
hebben bijgedragen aan het
graven van de Fivel of het
Damsterdiep, in juni 1800
vervaardigd door F.T.
Wildeman
(GrA 817-1105.1)

Appingedam is schematisch aangegeven als twee rijen huisjes langs het Damsterdiep met een kerk ernaast.
Ook het Kattendiep en de twee in de akte van 1444 genoemde bruggen zijn ingetekend: de ‘Zandsterbr[ug]’ en
‘Soldwerdtil’ (Solwerdertil).
Bij de omgelegde Heekt staat: ‘De Heekt verlegd door / ’t Monnikenland ten / tijde van Ulfardus / Jacobi cureet
welke / stierf 1507’.
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4.6

Stadjers en het stadszegel

De regels voor de inlating van het Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest in het
Winsumerzijlvest zijn opgelegd door burgemeesters en raad van Groningen, in hun
hoedanigheid van scheidsrechters in het conflict tussen beide partijen. Zij hebben de akte
ook bezegeld. In 1464, toen er regels werden vastgesteld voor de inlating van het Fivelgoër
deel van het Oosterniezijlvest in de Drie Delfzijlen, is het een beetje anders gegaan. Ook toen
was er sprake van bemiddelaars en speelden ook stedelingen een rol, maar of er een echt
conflict was is niet duidelijk en in het college van bemiddelaars hadden behalve twee
stadjers ook enkele leidende figuren uit de organisatie van de Drie Delfzijlen zitting. Ook aan
de akte van 1464 heeft het stadszegel gehangen, maar in dit geval is deze vorm van
bekrachtiging geschied op verzoek van het hele college van bemiddelaars.

Het stadszegel van Groningen
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5

Slot

De wordingsgeschiedenis van het landschap in Noord-Groningen wordt – in de historische
periode – bepaald door twee processen die zich onafhankelijk van elkaar hebben afgespeeld,
maar tot een en hetzelfde resultaat hebben geleid. De twee processen zijn (1) de
bodemdaling in de streken die eertijds met hoogveen bedekt zijn geweest, en (2) het
dichtslibben van de baai waarin eens de Fivel uitmondde. Het gevolg van deze processen
was de noodzaak voor zowel de hoger als de lager gelegen streken (het hogeland en het
lageland) om via dezelfde watergangen af te wateren. Die twee watergangen zijn – ik
gebruik de hedendaagse benamingen – het Winsumerdiep en het Damsterdiep. Zolang het
niet mogelijk was om het waterpeil te beïnvloeden met behulp van technische middelen, in
het bijzonder grootschalige bemaling, heeft de belangentegenstelling tussen de hoge en de
lage landen de verhoudingen in de Ommelanden beheerst.
De eerste keer dat deze tegenstelling in alle duidelijkheid in de schriftelijke bronnen opduikt
was halverwege de 15e eeuw, en wel naar aanleiding van de opheffing van het
Oosterniezijlvest. De akten van 1458 en 1464 waarin de maatregelen zijn geformuleerd die
nodig waren om het water de baas te worden, beogen beide hetzelfde doel: het zo klein
mogelijk maken van de negatieve gevolgen die de inlating van het hogelandster water voor
de lagelandsters zou hebben. Bij gebrek aan andere technische mogelijkheden kon men niet
anders doen dan het beperken van de afstroom van het water van de hoge landen, het
verruimen van de boezemwateren en het vergroten van de lozingscapaciteit door de bouw
van een of meer nieuwe zijlen.
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4 Slot

Het Oosterniezijlvest (reconstructie)
en Den Hoorn
Het plaatje is gebaseerd op gegevens
van B.W. Siemens.
Het rode pijltje wijst naar het
Feldwerder voorwerk Den Hoorn c.a.
dat in 1453 is ingedijkt.
Het bij Hunsingo behorende land is
verticaal gearceerd, Fivelgo heeft een
horizontale arcering.
Met een donkergroene lijn zijn de
Olddijk van c. 1445 en de in 1453
gelegde polderdijk om Den Hoorn
aangegeven
Met twee tinten oker zijn de gebieden
aangegeven die bij het
Winsumerzijlvest en het
Slochterzijlvest zijn gaan horen.

De Oosterniezijl hield in 1453 definitief op te functioneren. Toen werd de Olddijk
doorgetrokken en werden het Feldwerder voorwerk Den Hoorn en een smal streepje grond
ten zuiden daarvan ingedijkt.
Het grootste deel van het voormalige Oosterniezijlvest ligt in Hunsingo en is onderdeel
geworden van het Winsumerzijlvest. Het veel kleinere Fivelgoër deel werd opgenomen in
het Slochterzijlvest.
Het Voorwerk Den Hoorn lag tot 1453 buitendijks en heeft nooit bij het Oosterniezijlvest
gehoord. Na de opheffing van het Oosterniezijlvest heeft dit gebied aansluiting gekregen op
het Slochterzijlvest. De betreffende regeling dateert van 1556, maar is pas in 1557 in een
oorkonde vastgelegd.
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Bijlage: Een paar losse eindjes
Eenwert
Soms staan in oude documenten rare woorden, waarvan de betekenis volstrekt onbekend is.
Het komt ook voor dat we ‘gewone’ woorden in een context zien staan waar ze beslist niet
passen. In sommige gevallen gaat het om woorden waarvan de oorspronkelijke betekenis
‘vergeten’ is en degene die de tekst overschreef zich afvroeg wat hij daarmee aan moest. De
kopiïst deed in zo’n geval meestal datgene wat het meest voor de hand ligt: accepteren dat
hij de tekst niet begreep en opschrijven wat hij dacht dat er stond. Het is begrijpelijk dat hij
dan terugviel op een woord dat hij meende te kennen, ook al paste dat eigenlijk niet in de
context. Het gevolg is dat zo’n woord in de meest uiteenlopende spellingen voorkomt. Een
typerend voorbeeld van zo’n woord zagen we in het Friese woord ‘tiuch’ dat ik in Zwerven
door Fivelgo 2 heb besproken. Daar zagen we dat dit woord wellicht door een kopiïst is
verhaspeld tot het op ‘tia’ van Tjariet lijkende ‘tiada’.
Een ander geval dat in deze categorie past is een woord of woordcombinatie die in vele
zijlvestenij-teksten voorkomt, maar die ik in geen enkel woordenboek heb gevonden. De
betekenis ervan is pas langzaam tot me doorgedrongen. Doordat het begrip aan de
lexicografen is ontgaan, is het me ook niet mogelijk om een standaardvorm uit te kiezen.
Ik geef om die reden een opsomming van de varianten die ik aantrof, vooraf gegaan door het
jaar waaruit de betreffende bron dateert.
1406
1408
1424
1434
1445
1463
1464
1479
1548

en werdts borge95
Einwoerdes borge96
eenwirtsborge97
eeghen waerdes borge98
eenweerde, een weerdt van der herberghe (!), eenweerdes eeth, een waerde,
eenwaerde, woerden, oever weerde, Eerwaarde99
enwerdes borgen100
een eenwert101
eenwoirdes borge102
eenwerdes borge103

Voor het begrijpen van deze woorden is de uit 1464 daterende inlatingsakte van het
Oosterniezijlvest in het Slochterzijlvest van belang.
95
96
97
98
99

100
101
102
103
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GrA 2043-29 (29 september 1408) fol. 56.
GrA 708 reg.nr. 8 (29 september 1408; gedrukt door Driessen II 268-271).
GrA 708-59 reg.nr. 12 (5 december 1424).
GrA 708-63 reg.nr. 14 (10 november 1434).
Verschillende versies van de ‘fundatiebrieven het Aduarderzijlvest en dat der Drie Delfzijlen van 22 februari
en 1 augustus 1445, o.a. GrA 705-33 reg.nr. 11 en GrA 2-61 reg.nr. 78. In een authentiek afschrift van 16
februari 1581 (GrA 708-67) staat consequent eenweerde, in de door C.C. Geertsema bezorgde editie is
daarvan Eerwaarde gemaakt (Geertsema 1879, 71-79).
GrA 619-913 (1 mei 1463).
GrA 708-435 reg.nr. 34 (9 juli 1464).
GrA 136-2499 (22 februari 1479).
GrA 708-75 reg.nr. 62 (28 juni 1548).

Bijlage

In die tekst lezen we: Ende dar mede enen schepper to holden myt sylrechters ende een
Eenwert to setten ende ewych to holden myt Slochtere sylvesten nae inholt des zylbreves van
Dellffzilen, dar se em na rechten sullen tot ewyghen daghen (‘en ook een schepper te hebben
met zijlrechters en een ‘eenwert’ te zetten en altijd te houden met de zijlvesten van
Slochteren, zoals bepaald in de zijlbrief van de Delfzijlen, aan welks bepalingen ze voor altijd
gebonden zullen zijn’).
Hiermee moeten we de hierna volgende passage vergelijken uit de oudste zijlbrief van de
Drie Delfzijlen van 14 augustus 1317:104 ut autem omnia predicta firmiter perseverent,
judices horum Trium Aqueductuum fidejussores in alterutrum dabunt omni anno in dimidio
consulatu Aldersum sub pena unius marce sterlingorum (‘opdat alles wat hiervoor gezegd is
van kracht zal blijven zullen de rechters van deze Drie Zijlen elkaar ieder jaar borgen stellen
in de halve rechtstoel van Oldersum).’
In de tekst van 1464 dient het woord eenwert als vertaling van fidejussor (‘borg’) in de
zijlbrief van de Drie Delfzijlen van 1317. Een bevestiging daarvan vinden we in de uit 1445
daterende herziene versie van de zijlbrief van de Drie Delfzijlen, waarin op de betreffende
plek niet eenwert, maar gewoon borg staat: soo sullen die Rechters van desen Dryen Zyllen
voorsr. malkanderen Borge setten tho Allersum off tho ten Poste, des naasten Maandags na
onser Vrouwen Assumtionis, wanneer de Zylrechters geswooren hebben, elk Zylrechter by
thyn Olde Schilden tho Broeke synen Zylrechters.105
Ook al weten we nu dat eenwert ‘borg’ betekent, het is en blijft een vreemd woord en ook
de combinatie eenwertsborg is raar. Een wetenschappelijk verantwoorde verklaring kan ik
niet geven, maar heb wel een idee. Mogelijk is een waerde een verbastering van een woord
dat familie is van het oudfriese werkwoord ondwardia (‘antwoorden’). Dat er begripsmatig
verband kan zijn met ‘antwoorden’ wordt duidelijk uit het Woordenboek der Nederlandse
taal en een aantekening in het lemma ‘antwoord’ in etymologische woordenboek van
Philippa e.a. In het lemma ‘verantwoordelijk’ meldt het WNT: ‘Van den stam van
verantwoorden, in de betekenis “verdedigen, rechtvaardigen, rekenschap geven, borg
blijven” met het achtervoegsel –lijk.’
De etymologen wijzen erop dat het Middelnederlandse woord antwerde of antworde de
betekenis ‘tegenwoordigheid, persoon’ kan hebben. De borg vertegenwoordigt een andere
persoon en kan in plaats van die persoon ter verantwoording worden geroepen.
Ook de vreemde woordcombinatie eenwertsborg lijkt me verklaarbaar. Ik stel mij voor dat er
ooit een hulpvaardige klerk is geweest die wist wat het niet meer gangbare woord eenwert
betekende en ter verduidelijking het woord ‘borg’ heeft ingevoegd. Je moet eenwertsborg
dus lezen als ‘eenwert (dat wil zeggen: borg)’ of ‘eenwert is borg’. Latere kopiïsten hebben
dit niet begrepen, zodat de uitleg tot een onbegrijpelijke woordcombinatie is versteend.

104
105

OGD 255.
GrA 708 reg.nr. 23 (1 augustus 1445); akte waarbij de abten van Wittewierum ten Ten Boer, hoofdelingen
en zijlrechters van de Drie Delfzijlen rechtsbepalingen voor het zijlvest vaststellen.
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Oldersum
Zoals we zagen werd in de hierboven geciteerde teksten van 1317 en 1445 bepaald dat de
zijlrechters van de Drie Delfzijlen jaarlijks borgen moesten zetten in de dimidio consulatu
Aldersum en Aldersummer halve Rechtschap. In de akte van 1445 staat bij wijze van uitleg
nog dat hiermee de rechtstoel van Garrelsweer, van Aldersum off van den Poste bedoeld is.
We mogen veilig aannemen dat de in de akte van 1445 genoemde situatie ook in 1317 al
bestond en dat ook Wittewierum van ouds bij de halve rechtstoel van Oldersum hoorde. Het
gaat hier immers om het zuidelijke deel van wat later het ‘Eesterrecht’ heet, en daaronder
valt ook de wierde waarop het klooster Bloemhof lag.
Oldersum is een – nu afgegraven – grote wierde ten zuiden van Winneweer. Deze verhoogde
woonplaats, met het versterkte huis dat erop stond, was in de 13e en 14e eeuw het centrum
van een heerlijkheid waartoe de genoemde dorpen behoorden. Uit 1267 dateert de
vermelding van een zekere Tammo, die pugil de Aldesum (‘kampvechter van Oldersum’)
genoemd wordt106 en in het oude Fivelgo een belangrijk man geweest moet zijn; en hier zal
in 1317 ook de hoofdeling Dodeco gewoond hebben, die ongetwijfeld de hand zal hebben
gehad in de totstandkoming van het zijlvest der Drie Delfzijlen.107 Ruim 100 jaar later, in
1434, stelde de toenmalige hoofdeling op Oldersum, Dutmar Rengers, die ook burgemeester
in Groningen en proost te Farmsum was, zijn land beschikbaar voor het geval besloten zou
worden tot het kanaliseren van het heftig kronkelende stuk van de Fivel (de ‘Ee’) tussen Ten
Post en Winneweer.108
Eesterrecht
Het Eesterrecht bestond uit twee delen.109 Naast het al genoemde gebied bij de Fivel en de
Delf was er ook een noordelijk deel dat onder de kerspelen Eenum, Zeerijp en ’t Zandt viel.
De beide delen waren van elkaar gescheiden door de rechtstoel Loppersum-Wirdum. Over
de oorsprong van deze merkwaardige situatie hebben al vele onderzoekers zich het hoofd
gebroken, maar een afdoende verklaring is nog altijd niet gevonden.110 Een mogelijkheid is,
dat de samenhang tussen de beide delen van de rechtstoel het gevolg is van
bezitsverhoudingen uit voorhistorische tijd. Tot de onder het Eesterrecht vallende
gerechtigde heerden behoorde ook de boerderij op de wierde Oostrum (nu
Eenumerhoogte). Deze kan het uitgangspunt zijn geweest voor landaanwinningswerken in
de Fivelboezem (onder Zeerijp en ter weerszijden van de Westerweg onder ’t Zandt). Dit zou
in elk geval helpen de opmerkelijk langgerekte vorm van het noordelijke deel van de
rechtstoel te verklaren.111 Als dit juist is hoeven we alleen nog maar aan te nemen dat
Oostrum eens in het bezit is geweest van de heren van Oldersum.
Net zo moeilijk te verklaren als de merkwaardige vorm van de rechtstoel is de naam
‘Eesterrecht’. Gedacht is wel dat het woord is afgeleid van Eestrum en dat Eestrum hetzelfde
106
107
108
109

110
111
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Jansen en Janse (1999) 414-415.
OGD 254 (1317).
Zie Van tochtsloot tot levensader 46-47.
Siemens (1962) 54-56. Bij Siemens worden deze twee delen van het Eesterrecht aangeduid met 20-I en 20II.
Zie Feenstra (2000) en Alma (2001).
Kaartjes bij Feenstra 63 en Alma p. 127.

Bijlage

is als Oostrum. Redmer Alma heeft laten zien dat Oostrum de oudste papieren heeft en
verklaart de variant Eestrum als een poging tot het construeren van een etymologische
samenhang tussen de wierde Oostrum en de rechtstoel waar deze edele heerd onder viel.112
Oostrum zou dus ‘Eestrum’ zijn genoemd om de naam van de heerd beter te laten passen bij
het blijkbaar reeds bestaande Eesterrecht. Als hij gelijk heeft – en ik denk dat dat zo is –
zullen we ter verklaring van het woord Eesterrecht toch nog eens naar het zuidelijke deel
van de rechtstoel, de omgeving van Oldersum dus, moeten kijken. Daartegen pleit dan weer
dat in de akten van 1317 en 1445 niet gerept wordt over het Eesterrecht, maar over de
‘halve rechtstoel Oldersum’. Hidde Feenstra heeft daarop terecht gewezen.113
Maar misschien hoeven we aan dit laatstgenoemde punt niet zwaar te tillen. Om te
beginnen is de akte van 1445 in dit verband van minder belang. De formulering van dit soort
teksten is uiterst conservatief en meestal worden termen uit een ouder ‘voorstuk’
ongewijzigd of hooguit een beetje gemoderniseerd in het nieuwe document overgenomen.
Van betekenis is dus vooral de tekst van 1317. Ook ten aanzien daarvan zijn er allerlei
verklaringen te bedenken voor het ontbreken van de naam ‘Eesterrecht’. Het kan erop
wijzen dat de naam in 1317 nog niet bestond of dat hij toen nog niet exclusief voor de hele
rechtstoel werd gebruikt. Het kan ook nog zijn dat hij uit het noordelijke deel van de
rechtstoel afkomstig is. Dat hij niet bestond, spoort niet met de vermelding van het
Eesterrecht in een lijstje van Fivelgoër rechtstoelen dat op het jaar 1337 wordt gedateerd;114
dat hij aan een topografisch element uit het noordelijke deel van het Eesterrecht afkomstig
is, lijkt me op basis van Alma’s argumenten erg onwaarschijnlijk. Er blijft dan maar één
mogelijkheid over: de namen Oldersum en Eesterrecht zullen een tijd lang naast elkaar zijn
gebruikt om een en dezelfde rechtstoel aan te duiden.
Het heeft dus zin om toch nog eens naar de omgeving van Oldersum te kijken, ook al is het
toponiem ‘Eestrum’ daar onbekend en is daar, anders dan Wobbe de Vries op gezag van de
jurist Joannes Frima schreef, ook geen ‘Eestum’ te vinden.115 Voor zover ik weet is in de
discussies over het Eesterrecht tot dusver niet de voor de hand liggende mogelijkheid
geopperd dat ‘Eester-‘ wel eens een bijvoeglijk naamwoord zou kunnen zijn bij ‘Ee’. ‘Ee’ is
een veel voorkomende, algemene aanduiding voor een waterloop. ‘Eester-‘ in Eesterrecht
zou betrekking kunnen hebben op de ‘Ee’, waarmee dan de Fivel bedoeld moet zijn. In dit
geval zou het Eesterrecht zijn naam ontlenen aan het meest dominante element in het
betreffende gebied: de uitbundig kronkelende Fivel met zijn verschillende bovenlopen die
allemaal Ee (ook ‘A’ of ‘Ae’ gespeld en uitgesproken als Aai) heten: Scharmer Ae, Kolhamster
Ae, Slochter Ae, Ten Poster Ae.
Het suffix –ster dat we in het woord ‘Eester’ zien, is afkomstig van –sater of –sitter
(‘bewoner’) en past bij toponiemen en woorden die een type land aanduiden.116 In oude
112
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Alma, a.w. 128.
Feenstra, a.w. 64.
Formsma (1988) 16-17.
De Vries (1936, 140-141) vond ‘Eestum’ in het lemma ‘’t Eesterrecht’ in het Nieuw Groninger Woordenboek
van K. ter Laan uit 1929. Ter Laan verwijst daar naar de jurist J. Frima, wiens dissertatie Het strafproces in de
Ommelanden hij in zijn lijst van geraadpleegde werken heeft opgenomen. Op zoek naar een echte
bronverwijzing heb ik het boek van Frima enkele malen doorgekeken. Het is niet uitgesloten dat ik er
telkens overheen gelezen heb, maar het woord ‘Eestum’ heb ik niet kunnen vinden. Het lijkt erop dat de
naam van de Eestumerweg in Ten Post (tussen de Stadsweg en de Rijksweg) geen historische basis heeft.
Zie ook Feenstra, a.w. 68 en de verwijzingen naar naamkundige literatuur.
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akten worden de inwoners van Appingedam en ’t Zandt aangeduid als Damsaters en
Sandtsaters (Damsters en Zandtsters) en worden woldsaten (‘woltsat’) en broeksaters
(‘brockstere’) genoemd. Ik ken in onze omgeving geen namen van waterlopen
(hydroniemen) waarvan met behulp van het achtervoegsel –ster een bijvoeglijk of
zelfstandig naamwoord is gemaakt. Wel is er natuurlijk de jongere vorm ‘-diepster’, die
veelvuldig voorkomt in bijvoeglijke naamwoorden die bij waternamen horen. ‘Diep’ is echter
geen hydroniem, maar een appellatief of soortnaam. Het woord ‘Leekster’ gaat weliswaar in
oorsprong terug op de waterloop Leek, maar is gevormd naar de plaatsnaam Leek; iets
dergelijks is ook het geval met ‘Kanoalster’, dat is afgeleid van de plaatsnaam Stadskanaal,
die op zijn beurt weer naar een door de stad Groningen gegraven watergang genoemd is.
Toch meen ik in ‘diepster’ en ‘kanaalster’ parallellen van ‘eester’ te mogen zien. Het woordje
‘A(e)’ of ‘Ee)’ houdt immers het midden tussen een appellatief en een echt hydroniem.
Overigens kan –sater wel degelijk achter een hydroniem staan. Dat bewijst een ZuidHollandse plaatsnaam die, net zoals Damster en Eester, in een Friestalig milieu is ontstaan:
Rijnsaterwoude.117
Ik denk dan ook dat we serieus rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het suffix
–ster achter het woordje ‘ee’ is geplakt om een bijvoeglijk naamwoord te vormen. In dat
geval past de naam Eesterrecht heel goed bij de plek waar we de kern van deze heerlijkheid
veronderstellen.
Borgstelling
Ten slotte nog even over de borgstelling zelf. We lezen in de teksten van 1317 en 1445 dat
de zijlrechters elkaar jaarlijks op een vergadering in de halve rechtstoel van Oldersum
borgen moeten stellen.
Wat betekent dit precies? Betekent dit dat de zijlrechters jaarlijks iemand moeten aanwijzen
die voor hen garant staat en dat dit gebeurt op een vergadering in het halve Oldersummer
redschap? Die indruk krijg je als je alleen naar de Latijnse tekst van 1317 kijkt. In de
Nederduitse tekst van 1445 staat echter nog wat meer. We lezen daar: ‘ende dese Borge zal
men nemen uit Aldersummer halve Rechtschap’. Anders gezegd: de nieuwe zijlrechters
mogen niet zomaar iemand aanwijzen die voor hen borg zal staan. Alleen ingezetenen van
het Oldersummer of Ten Poster Eesterrecht komen als borgen in aanmerking. Dat betekent
in de praktijk dat in het generale zijlvest van de Drie Delfzijlen niemand zijlrechter kon
worden zonder de instemming van de landeigenaren van het Eesterrecht. En daarbij moeten
we niet alleen aan hoofdelingen als de heren van Oldersum denken, maar vooral ook aan de
abt van Wittewierum. Het kan zijn dat de aanvullende bepaling in de akte van 1445 het
gevolg is van een ontwikkeling binnen de zijlvestenij-organisatie, maar het is ook denkbaar
dat het Ten Poster Eesterrecht ook in het begin van de 14 e eeuw al een centrale en
dominante rol speelde en dat in de loop van de tijd alleen de behoefte was ontstaan om een
bestaande gewoonte vast te leggen.
De bijzondere en in elk geval centrale rol die het gebied van Oldersum en omgeving van
oudsher binnen de organisatie van de Drie Delfzijlen heeft gespeeld komt uitvoerig aan de
orde in de stukken die zijn opgemaakt toen de scheppers van de Drie Delfzijlen en de
gecommitteerden die belast waren met het beheer van de geconfisqueerde
117
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Zie Van Berkel en Samplonius (2007 ) 377: rinsatere zijn ‘bewoners aan de Rijn’.
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kloostergoederen het in de jaren 1614-1616 oneens waren over de vraag wie gerechtigd was
de opperste schepper van de Drie Delfzijlen te benoemen. Johan Rengers van Ten Post en
enkele anderen betoogden toen dat de hoogste functionaris van de Drie Delfzijlen uit de
Schepperij van Ten Post behoorde te komen, omdat het Scharmerzijlvest, het Slochterzijlvest
en het Dorpsterzijlvest oorspronkelijk alle via de Mudesterzijl uitwaterden en deze zijl onder
Ten Post viel.118 Hoe belangrijk en interessant deze teksten voor de geschiedenis van de Drie
Delfzijlen ook zijn, het zou in dit verband te ver voeren om dit thema verder uit te werken.
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GrA 708-83 (1614-1616).
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