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Voorwoord
Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te
komen, maar om te reizen - Johann Wolfgang von Goethe.
Mijn academische reis begon bij de bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media. Al snel
merkte ik dat mijn interesse vooral uitging naar de context van het cultuurgoed, met in het
bijzonder het landschap als context. Ik kreeg daarbij steeds meer aandacht voor het
cultuurlandschap dat, net als de kunsten en (immateriële) cultuur, een belangrijke spil vormt
in de identiteitsvorming van gebieden en bewoners. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze
voor de richting Landschapsgeschiedenis binnen de masteropleiding Kunst- en
Cultuurwetenschappen.
Verschillende gebieden binnen Nederland zijn tijdens deze masteropleiding onder mijn
aandacht gekomen. Uiteenlopende landschappen fascineren mij, maar mijn grootste passie
ligt bij de zeekleigebieden langs de noordkust van de provincie Groningen. Niet een gebied
waar ik zelf woon of gewoond heb maar een gebied dat, opgegroeid in het Groningse
Winsum, lange tijd ‘naast de deur’ heeft gelegen. Vooral mijn passie voor het Hoogeland is
groot. Deze passie zit hem, voor zover ik het onder woorden kan brengen, in de zwaarte en
kracht dat het gebied uitstraalt. Het gebied kenmerkt zich namelijk door de uitgestrekte
akkers met zware klei, de onstuimige zeewind en de stevige dijken. Deze factoren vragen al
eeuwenlang om noeste arbeid en energieke kracht om de grond te bewerken, de zee te
bedwingen en de wind te trotseren.
Allereerst was het de bedoeling de beroepsstructuur binnen de dorpen langs de jonge
zeekleipolders van Noord-Groningen te bestuderen en de focus te leggen op de verspreiding
van de beroepen binnen de negentiende-eeuwse dorpskernen. Aanvankelijk leek dit nog niet
te zijn gedaan, maar na verdieping in de bestaande literatuur ben ik met dr. Richard Paping
(econoom en historicus) om tafel gegaan. Uit dit contact bleek dat hij al enkele jaren, in zijn
vrije tijd, bezig is met een bewoningsreconstructie van de kleidorpen in de Marne. Zodra dit
gereed is wil hij het gaan publiceren. Omdat niet verwacht wordt dat de negentiende-eeuwse
bewoningsstructuur van de Hoogelandster dorpen beduidend anders was dan dat van de
dorpen in het naastgelegen Marnegebied was dit onderwerp voor mij van de baan.
Omdat mijn interesse uit bleef gaan naar de woon- en werkgeschiedenis binnen het
Groninger zeekleigebied besloot ik om de dorpen te verlaten en mij te richten op de
bebouwing buiten de dorpskernen. Hier woonden vooral de boeren, waarvan de
herenboeren het machtigst en het rijkst waren. Het leven van de (heren)boeren in Groningen
is inmiddels in een aanzienlijk aantal studies onder de aandacht gekomen. Daarnaast hebben
de herenboeren uit de achttiende en negentiende eeuw zelf, met hun paleisachtige
woonhuizen en tuinen, schilderachtige sporen nagelaten in het landschap. Maar van de
landarbeiders, die voor deze boeren werkten, vinden we weinig meer terug. Om de
geschiedenis van het Groninger zeekleigebied recht aan te doen besloot ik mij daarom te
richten op de (indirecte) sporen in het landschap die zijn nagelaten door de landarbeiders.
Beide studies en het lange, soms gestage afstudeerproces had ik niet kunnen voltrekken
zonder de hulp van anderen. Allereerst wil ik prof. dr. ir. Theo Spek bedanken voor zijn

ondersteuning gedurende mijn transitie van bachelor naar master en de begeleiding tijdens
de masteropleiding en het afstudeeronderzoek. De vele mogelijkheden die ik tijdens deze
verschillende studiefasen heb mogen krijgen hebben geleid tot een uniek opleidingsprofiel
dat ik geheel naar eigen wens heb mogen invullen.
Voor de aanloop naar deze scriptie wil ik dr. Richard Paping bedanken voor het mondeling
toelichten van zijn verschenen en nog te verschijnen onderzoeken. Daarnaast wil ik
‘bronnentijger’ dr. Meindert Schroor bedanken voor zijn hartelijke ontvangst om samen door
zijn huisbibliotheek te mogen ‘scharrelen’. Ook dr. Hidde Feenstra is zo hartelijk geweest mij
enkele malen thuis te ontvangen en zijn kennis en gedachten betreffende het
onderzoeksdomein met mij te delen. Daarnaast heeft dhr. Feenstra mij in contact gebracht
met dorpsgenoot dhr. Jan Toonstra welke eveneens zo vriendelijk was mij uit te nodigen
voor een middag enthousiast uitwisselen van kennis betreffende de geschiedenis van het
onderzoeksgebied.
Verder rest mij het bedanken van mijn lieve familie en vrienden welke van onschatbare
waarde zijn geweest gedurende het hele proces. De terechte vraag wanneer het nou eens
gereed zou komen, is bij deze beantwoord. En zonder jullie was dat niet gelukt! In het
bijzonder bedank ik mijn geduldige vriend Rienk die van alle ups en downs van het
onderzoeksproces heeft mogen ‘meegenieten’ en altijd voor mij klaar stond.
Ook wil ik hier graag van de gelegenheid gebruik maken om te vermelden dat de grootste
verrichtte arbeid voor dit onderzoek niet tot uiting komt in de tekst die nu voor u ligt.
Dagenlang ploeteren in archieven bracht soms namelijk ‘niets’ op, althans geen nieuwe
resultaten waarover tekst geschreven kon worden. Maar diegenen die bekend zijn met
archiefwerk zullen het met mij eens zijn dat geen resultaat ook resultaat is: wanneer je niets
vindt weet je in ieder geval dat de informatie die je zoekt niet (meer) bestaat of niet daar is
waar je gezocht hebt. Het meeste werk wordt daarom niet vertegenwoordigd in de
hoofdstukken die nu voor u liggen, maar verschuild zich achter de ‘leegten’, ofwel de zinnen
waar gebrek aan informatie vermeld wordt.
Ondanks de dagenlange ‘opofferingen’ zonder tekstueel resultaat is mijn interesse voor dit
onderwerp alleen nog maar verder aangewakkerd. Dit soort onderzoeken bewijzen namelijk
hoe complex, en dus uitdagend, onderzoek naar (landschaps)geschiedenis kan zijn. Daarmee
hoop ik dat de uitdaging der geschiedenis niet alleen het afronden van mijn studie tot
resultaat heeft, maar ook vooral een inspirator mag zijn voor de toekomst!

J. J. Evenhuis, juni 2017
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Samenvatting
Gedurende de elfde en twaalfde eeuw werd Noord-Groningen herhaaldelijk geteisterd door
grote inbraken van de zee. Om de akkers langs de Groninger Waddenkust te beschermen
ging men over tot het opwerpen van zeedijken, welke omstreeks het begin van de dertiende
eeuw tot voltooiing zijn gekomen. Deze zeedijken moeten na een langdurig proces omstreeks
de veertiende eeuw met elkaar verbonden zijn tot een doorlopende zeedijk die langs de
gehele Groninger Waddenkust liep. Rond het jaar 1637 werd ten noorden van deze zeedijk
een zomerdijk opgeworpen (kadijk). Ondanks dat de nieuwe kadijk niet als volwaardige
zeedijk bestempeld kon worden werd de oorspronkelijke zeedijk vanaf nu den olden dyck
(Oude Dijk) genoemd.
Tijdens de Kerstvloed van 1717 braken zowel de kadijk als de Oude Dijk door en kwam een
groot deel van de huidige provincie Groningen onder water te staan. Naar aanleiding van de
verschrikkelijke gevolgen van de Kerstvloed ging men in 1718, onder leiding van Commiesprovinciaal Thomas Van Seeratt, over tot de aanleg van een nieuwe zeedijk welke het tracé
van de bestaande kadijk zou volgen. Deze nieuwe zeedijk werd de Provinciale Dijk genoemd.
Achter de nieuwe Provinciale Dijk bleven gedurende de volgende decennia de kwelders zich
opslibben. Deze kwelders werden vanaf de vroege negentiende eeuw tot ver in de twintigste
eeuw ingepolderd waardoor de kust van Noord-Groningen zijn huidige contour kreeg.
Opvallend is dat zich langs de oude, door inpoldering functieloos geworden, NoordGroninger dijkrestanten gedurende de achttiende en negentiende eeuw stroken met
bebouwing ontwikkelden. Zo ook ten noorden van het dorp Warffum waar zich langs het
tracé van de Oude Dijk een strook met bebouwing bevond en nog steeds bevindt (Warffumer
Oudendijk). Voor het ontstaan van deze en andere stroken bebouwing langs de oude dijken
op de Groninger klei zijn een aantal (veronderstelde) oorzaken te noemen.
Onder invloed van de sterke bevolkingsgroei in de periode 1770 - 1860 raakten de Groninger
dorpskernen overvol en het werd het steeds moeilijker voor de groeiende groep arbeiders,
met hun karige budget, om een huisje of stukje grond in het dorp te bemachtigen. Aangezien
men zich tot halverwege de eerste helft van de twintigste eeuw hoofdzakelijk ter voet
verplaatste was het dan ook een logische keus om tussen het dorp en hun werkgever (de
boer) in te gaan wonen. Omdat veel van hun werkgevers gevestigd waren in de polders aan
de noordzijde van de bestaande dorpen lag het voor de hand dat de arbeiders halverwege
het dorp en de nieuwe polders gingen wonen. Maar buiten de dorpen deed zich het
probleem voor dat de grondprijzen onder invloed van de landbouw enorm waren gestegen.
Dit maakte het voor de landarbeiders ook buiten het dorp zeer lastig om een stukje grond te
bemachtigen voor de bouw van een huisje. Toch ontwikkelden zich buiten de dorpskernen,
en dan vooral langs de oude dijken, streken waar hoofdzakelijk arbeiders woonden.
Wanneer men de ontwikkeling van de bebouwing langs de Warffumer Oudendijk onder de
loep neemt ziet men dat al vroeg na de aanleg van de Oude Dijk (dertiende eeuw) zich langs
deze dijk bebouwing voordeed. Zo bevonden zich een aantal uithofboerderijen waarvan
vermoed wordt dat de bewoners ervan, de lekenbroeders, toezicht hielden op de nabij
gelegen afwateringssluisjes. Daarnaast ligt het voor de hand dat de ligging van de uithoven
bij de sluisjes eveneens verband houdt met transport over water, waarbij goederen van de
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uithoven vanaf de kwelders (wol of vlees) via de sluis naar het binnenland werden vervoerd
of goederen vanaf het land (gewas) via het wad naar zee getransporteerd werden.
Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw komt men ook een enkel huisje langs de Oude
Dijk bij Warffum tegen. Ook de huisjes lagen voornamelijk bij pompen in de dijk. Van de
zeventiende-eeuwse bewoning langs de dijk is bekend dat hier enkele (schelpen)vissers hun
woning hadden. Van een enkeling van hen is bekend dat hij ook deels op het eiland
Rottumeroog verbleef. Dit gegeven doet vermoeden dat men de sluisjes gebruikte om
goederen vanaf het land het wad op te vervoeren of andersom.
Omdat zich langs de Oude Dijk bij Warffum vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw
een streekje met een aantal huizen had ontwikkeld is het goed voor te stellen dat de
arbeiders uit het overvolle dorp er gedurende de achttiende en negentiende eeuw voor
kozen om langs dit bestaande (vissers)streekje te gaan wonen. Dit lijkt vooral een logische
keuze wanneer men bedenkt dat deze arbeiders een laag inkomen hadden en hun
verdiensten bij de boer wellicht aanvulden met het vissen en jutten op het wad. Ook nadat
de nieuwe zeedijk aangelegd is, en de Oude Dijk niet meer direct aan het wad lag, woonden
de arbeiders op deze manier zowel dichtbij het dorp als de polder en, als ze het wad op
wilden, was ook het wad nog steeds op bereikbare afstand van hun huis gelegen.
In een aantal publicaties wordt de bouw van arbeidershuisjes langs de oude Groninger
dijken toegedicht aan de aanwezigheid van stroken grond waar men de aarde voor de aanleg
van de dijk uit geput heeft. Deze afgegraven stroken worden ook wel hainings genoemd. De
hainings zouden vanwege hun zware kleigrond (door latere dichtslibbing) niet zeer gunstig
zijn geweest voor de akkerbouw. Daarnaast lagen ze nog steeds iets lager in het landschap
en waren ze vaak drassig. Dit is de reden waarom ze hoofdzakelijk werden gebruikt als
grasland. De ongunstigheid van de hainingpercelen voor de akkerbouw maakte dat deze
gronden minder gewild waren bij de boeren, en dus goedkoper waren voor de arbeiders.
Omdat de bebouwing langs de Warffumer Oudendijk zich voornamelijk voordeed (en nog
steeds voordoet) op het oude dijktracé of aan de zuidflank (landzijde) van de dijk zouden,
wanneer de bebouwing is ontstaan op de hainings, deze zich alhier dus aan de landzijde van
de dijk moeten bevinden.
Een aantal historische bronnen geven een mogelijke verklaring voor het feit dat men in
vroegere tijden langs sommige delen van de Groninger zeedijken ervoor koos om de
dijkaarde aan de landzijde, en dus voor de waterstaatkundig ongunstige zijde, van de dijk te
nemen. Deze verklaring moet men vooral zoeken bij het systeem van ‘dijkpanden en
dijkplichtigen’. Dit systeem zorgde ervoor dat de onderhoudsplicht voor de verschillende
dijkdelen in veel gevallen erg versnipperd was geraakt. Dit betekende in veel gevallen dat de
te onderhouden dijkpanden niet gelijk aan het grondbezit van de dijkplichtige lagen.
Hierdoor was het niet altijd mogelijk de benodigde grond voor de herstelling of verzwaring
van de dijk uit het kweldergebied te halen. Omdat voor de Oude Dijk bij Warffum bekend is
dat deze eind zestiende eeuw sterk versnipperd was geraakt is het niet ondenkbaar dat de
benodigde dijkaarde langs dit deel van de Oude Dijk in sommige gevallen dus aan de
landzijde van de dijk genomen is en zich hier om deze reden hainings voordoen.
Aan de hand van de gegevens uit het kadasterarchief van 1832 is te zien dat zich achter de
erven van de huizen langs de Warffumer Oudendijk hoofdzakelijk akkerbouwgronden
bevonden. Ook is er langs de dijk geen sprake van percelen die minder hoog aangeslagen
werden dan de andere percelen uit het omliggende gebied. Hieruit is dus niet te concluderen
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dat er sprake was van ‘armere’ of moeilijker te bewerken gronden langs de landzijde van de
dijk. Aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn aan de zuidkant van de
dijk wel een aantal lager gelegen delen te ontdekken. Het verschil is echter zeer klein, maar
gezien de vorm van sommige van deze lagere delen kan het goed zijn dat hieruit de aarde is
geput welke nodig was ten behoeve van de herstelling of verzwaring van de dijk. Maar
wanneer men de lager gelegen delen op de hoogtekaart vergelijkt met de plaatsen waarop de
hedendaagse bebouwing en de bebouwing in 1832 (kadastrale minuutplan) zich
bevindt/bevond dan ziet men dat juist daar waar de lager gelegen delen liggen geen
bebouwing waar te nemen is.
De aanwezigheid van hainings langs de huidige Warffumer Oudendijk kan niet worden
uitgesloten, maar omdat er geen ‘arme’ gronden af te lezen zijn en zich op de iets lager
gelegen percelen geen bebouwing bevond of bevindt kunnen de - door formaat, vorm en
bodemgesteldheid – moeilijk te bewerken hainingpercelen niet als motief aangewezen
worden voor de vestiging van arbeiders langs de Oude Dijk bij Warffum.
Het ligt wel voor de hand dat het gedeelte van de dijk waarbij de huisjes op het
daadwerkelijke dijktracé gebouwd zijn, is ontstaan vanwege het feit dat deze percelen
(vanwege hun helling) voor de boeren moeilijk te bewerken waren en zij deze gronden niet
hadden betrokken bij hun akkers. Zeer vermoedelijk bood dit de arbeiders uit het dorp de
mogelijkheid om zich op dit deel van de dijk de helling weg te graven en zich alhier een
woning te bouwen. In het geval van de Oude Dijk bij Warffum lijkt dit dus het voornaamste
cultuurlandschappelijke motief te zijn geweest voor het ontstaan van een strook met
bebouwing gedurende de periode 1718 – 1832 en dus niet, zoals verondersteld in de
literatuur, de aanwezigheid van hainings aan de zuidzijde van de dijk.
Een andere oorzaak dat door sommigen wordt aangewezen voor de bouw van
arbeidershuisjes langs de oude Groninger dijken is van eigendomsrechtelijk aard. Er zou
namelijk nog al wat onduidelijkheid zijn geweest betreft het eigendom van sommige (oude)
dijkdelen. In de periode voorafgaand aan de invoering van de burgerlijke gemeenten (1808 –
1811) was er namelijk sprake van een sterke onderlinge bemoeienis tussen
waterstaatorganisaties, de kloosterabten (vóór 1594) en de kerspelbesturen. Zo was een enkel
kerspel in bezit van dijkpanden. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in hun
ontstaansgeschiedenis. De kerspelen zouden namelijk voortkomen uit de oud-Germaanse
gemeenschappelijke dorpsgronden (de marken of hamrikken) waaraan ook de
gemeenschappelijke verplichting tot onderhoud aan de waterstaatswerken verbonden was.
In een volksoverlevering uit 1847 over het gehucht Kolhol wordt gesproken over
dijkgronden in bezit van het kerspel ’t Zandt. Nadat de dijk zijn waterkerende functie
verloren had werden de dijkgronden stilzwijgende gebruikt door de boeren uit de buurt. Een
arbeidersgezin uit ‘t Zandt heeft zich volgens de overlevering midden in de nacht een houten
keet op de dijkgronden gebouwd. Bij het aanbreken van de ochtend zou de schoorsteen
hebben gerookt waardoor niemand het recht had de daglonersfamilie nog te verjagen. De
boer die aanvankelijk de dijkgronden in gebruik had gaf het gezinshoofd aan op het
gemeentehuis maar dat mocht niet baten: het gezin mocht het onderkomen op de dijk laten
staan. Kort daarop zou een hele trits met arbeiderswoningen op de dijk bij Kolhol zijn
ontstaan.
Het voorval bij Kolhol zou hebben plaatsgevonden vanwege het gegeven dat het eigendom
van de dijk bij het kerspel lag. Toen in de periode 1808 -1811 de burgerlijke gemeenten
9

werden ingevoerd bleef het kerspel ’t Zandt naast de burgerlijke gemeente ’t Zandt bestaan
en bleef het verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijk. Door de invoering van de
burgerlijke gemeenten nam het belang van het kerspel langzaamaan af. Toen de Groninger
kerspelen ophielden te bestaan zouden de burgerlijke gemeenten het eigendom van de
dijk(en) niet hebben overgenomen waardoor de dijkgronden een soort ‘niemandsland’ waren
geworden.
Als men kijkt naar de situatie bij Warffum is het zeer opvallend dat in het jaar 1593 enkele
dijkpercelen van de Oude Dijk tot gemeenschapsgoed werden gerekend. Met in het
achterhoofd houdende dat de kerspelen voortgekomen zijn uit de oud-Germaanse
gemeenschappelijke dorpsgronden (de marken of hamrikken) kan het heel goed zijn geweest
dat het gezag over de ‘meenen dijck’ bij het kerspel van Warffum lag. Het ligt, gezien de
bestuurlijke verstrengelingen, in ieder geval voor de hand dat de gemeenschappelijke
dijkpanden onder toezicht hebben gelegen van een kerkelijke instelling of dat er op z’n minst
enige bemoeienis is geweest van het plaatselijke kerkbestuur.
In latere bronnen wordt een aantal keren de kerk als eigenaar genoemd van enkele percelen
langs Oude Dijk bij Warffum. Vanwege het ‘recht van opstrek’ mag men aannemen dat de
eigenaren van de percelen langs de dijk ook verantwoordelijkheid hadden voor één of meer
dijkpand(en). Dit kan vooralsnog betekenen dat de kerk of kerspel van Warffum eigenaar
en/of verantwoordelijk was voor enkele dijkpanden.
Het is dus goed voor te stellen dat het kerspel, net als in de volksoverleving van Kolhol
verondersteld wordt, eigendom en/of onderhoudsplicht had van enkele dijkpanden. Dit kan
door de jaren heen voor onduidelijkheid hebben gezorgd betreft het eigendom van de
dijkpanden. Sommige arbeiders uit Warffum en omstreken zouden zich hierdoor gerechtigd
hebben kunnen voelen om zich de grond op de dijk ‘toe te eigenen’. Maar dat dit zich pas na
de invoering van de burgerlijke gemeenten in de periode 1808 – 1811 heeft voorgedaan is
niet waarschijnlijk.
Dit laatste is niet waarschijnlijk gezien het feit dat zich al halverwege de zeventiende eeuw
een streek met huisjes had ontwikkeld. Deze (vissers)streek heeft zich gedurende de
achttiende eeuw verder uitgebreid. Het is goed voor te stellen dat de nieuwe bewoners, die
arbeiders waren, geen vast dienstverband hadden en hun inkomen aanvulden met vissen
en/of te jutten. Door tussen het dorp, de polder en op relatieve afstand van het wad te gaan
wonen was dit alles voor hen bereikbaar. Het ligt daarbij voor de hand dat het gedeelte van
de dijk waarbij de huisjes op het daadwerkelijke dijktracé gebouwd zijn, de bijkomstigheid
bood dat de percelen alhier (vanwege hun helling) voor de boeren moeilijk te bewerken
waren en om deze reden niet betrokken waren bij hun akkers. Zeer vermoedelijk bood dit de
arbeiders uit het dorp de mogelijkheid om hier de helling af te graven en een woning te
bouwen.
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Inleiding

1.1 Het Hoogeland: van aanwas naar gewas
Het noorden van de huidige provincie Groningen staat bekend als een weids gebied met
rijke akkerbouwgronden. Dit gebied, dat voornamelijk uit zeekleipolders bestaat, stond in de
eeuwen voorafgaand aan de eerste bedijkingen open voor de werking van de Waddenzee.1
Doordat vanaf omstreeks 3800 v. Chr. het getijdenbekken van de zee geleidelijk aan dicht
begon te slibben met zand en klei verschoof de kwelderkustlijn steeds verder richting de
huidige kust.2
Als resultaat van de oude kustlijnen zijn in het Groninger landschap kwelderwallen te
herkennen; iets hogere ruggen in het omliggende landschap ontstaan door aangevoerde
neerslaande deeltjes op de lijn van de dagelijkse vloedstand.3 De kwelderwallen zijn door het
proces van afzetting kalkrijker dan het omliggende gebied en zijn daardoor zeer geschikt
voor de akkerbouw. Al vroeg in de bewoningsgeschiedenis vormden de kwelderwallen
daarom een aantrekkelijke plek voor de mens om zich te vestigen.
Niet alleen vanwege hun vruchtbare gronden waren de kwelderwallen een geschikte plek
om te wonen; ook vanwege hun hoogte. In de tijd dat het Groninger kustgebied nog niet
beschermd werd door dijken vond de bewoning vooral plaats op wierden. Deze wierden
werden bij voorkeur opgeworpen op de - van nature hoger gelegen – kwelderwallen. De
bewoning op de kwelderwallen en wierden reikt plaatselijk circa 2500 jaar terug in de
geschiedenis.4 Omdat de meeste wierdedorpen op een kwelderwal ontstaan zijn liggen de
huidige dorpskernen binnen het Groninger zeekleigebied vaak in een parallelle rij in het
landschap. Een goed voorbeeld van zo’n rij dorpen is Warffum – Usquert – Uithuizen –
Uithuizermeeden – Roodeschool (Figuur 1.3.).5

Schroor, M. en J. Meijering. Golden Raand. Landschappen van Groningen. (Assen: In Boekvorm
Uitgevers bv, 2007), 16.
2 Schroor en Meijering 2007, 16.
3 Beekman, A.A. Nederland als Polderland. (Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1932), 383.
4 Schroor, M. Het Hoogeland. Hart van de Ommelanden. (Bedum: Profiel Uitgeverij, 2003), 11.
5 Terpen en wierdenland. “Verhaal Warffum.” Terpen en wierdenland.
http://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/ (geraadpleegd op 13 september
2016)). Voor meer informatie over het gebied rondom het dorp Warffum verwijs ik overigens naar
1
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In het jaar 945, als de dorpen Warffum en Usquert reeds als kerkdorpen voorkomen, liep de
Waddengrens aan de noordzijde om de wierden van deze twee dorpen heen.6 In deze tijd
was er nog geen doorlopende zeedijk aangelegd. Van de aanleg van een volwaardige zeedijk
langs de Groninger kust is vermoedelijk pas sprake halverwege de twaalfde/begin dertiende
eeuw.7
Ook na de eerste bedijkingen verschoof de kustlijn nog een aantal keren in de richting van de
huidige Waddenzee. Dit gebeurde doordat enkele malen de – achter de dijk gelegen kwelders ingepolderd werden en een nieuwe dijk werd aangelegd. Waar verder
landinwaarts de kwelderwallen de vroegere kustlijnen markeren, tonen hier de oude dijken
en dijkrestanten de voorgaande contouren van de kust.
Mede door de vruchtbaarheid van de ingepolderde gronden behoorden de zeekleigebieden
van Groningen vanaf het einde van de achttiende eeuw tot de meest welvarende gebieden
van ons land. Het gebied waar de voorgenoemde dorpenreeks van Warffum - Roodeschool
ligt was wellicht de welvarendste van allemaal.8 Dit gebied, bestempeld als ‘het Hoogeland’,
dankt zijn naam volgens sociaal en historisch geograaf Meindert Schroor aan de subtiele
maar zeer belangrijke hoogteverschillen in het landschap.9 Het opslibben van nieuw ‘hoog’
kwelderland aan de noordzijde van de kwelderwallen zorgde er namelijk voor dat de verder
landinwaarts lager gelegen knikkleigebieden en de - door ontginning inklinkende Woldstreken steeds meer het karakter kregen van kommen.10 Hierdoor lag de kustzone van
Noord-Groningen, in vergelijking met het achterland, hoger. Dit is dan ook de reden
waarom men (een deel van dit kustgebied) bestempeld heeft als ‘het Hoogeland’.11

Figuur 1.1.
Landbouw op de Groninger
zeeklei: eenzame boerderij
tussen de uitgestrekte akkers
van de Hoogelandster
Noordpolder
deze website waar een beknopte maar zeer volledig overzicht gegeven wordt van de geschiedenis van
het (fysieke) landschap van het dorp en omliggende gebied.
6 Beekman 1932, 369.
7
Schroor 2003, 47.
8 Winter, P.J. van. De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. (Den Haag:
Martinus Nijhoff: 1951), 18, 83 en 140.
9 Schroor 2003, 8.
10 Schroor, M. Wotter. Waterstaat en waterschappen in de Provincie Groningen, 1850-1995. (Groningen:
REGIO-PRoject, 1995), 17.
11 Schroor 2003, 29.
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Figuur 1.2.
Oude politiek-administratieve indeling en historische landschapsgrenzen op de actuele kaart van de
provincie Groningen (met in rode letters aangegeven het Ommelander kwartier Hunsingo en de drie
Hunsingoër deelgebieden welke tezamen één van de definities voor Het Hoogeland vormen)

Niet iedereen zal met het Hoogeland precies hetzelfde gebied bedoelen. Enkelen zien het
Hoogeland als het gehele zeekleigebied van Groningen, dus van de Lauwers tot de Dollard.
Anderen omschrijven het Hoogeland als een deel van het oude politiek-administratieve
Ommelander kwartier Hunsingo. Drie deelgebieden van dit Ommelander gewest, namelijk
De Marne, Halve Ambt en het Hunsigoër deel van het Ooster Ambt, vormen tezamen in dit
geval het Hoogeland (Figuur 1.2.). Schroor en Meijering definiëren het gebied van het
Hoogeland in hun overzichtswerk Golden Raand. Landschappen van Groningen nog verder en
stellen de grenzen van het Hoogeland gelijk aan het voorgenoemde Hunsingoër deel van het
Ooster Ambt (Figuur 1.2. en 1.3.). Voor dit onderzoek wordt met het Hoogeland het gebied
bedoeld zoals Schroor en Meijering het indelen.
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Figuur 1.3.
Kaart van Het Hoogeland zoals gedefinieerd door Schroor en Meijering (2007). Aangegeven zijn de
grootste dorpen en de Eemshaven. Duidelijk is te zien dat de dorpenreeks Warffum - Roodeschool als
een parallelle lijn in het landschap ligt.

1.2 Hoogelandster dijkengeschiedenis: Waker, gaper, slaper
Vóór het begin van de jaartelling lagen er op verschillende plaatsen in het binnenland van de
provincie Groningen al ringdijken of kaden.12 Deze zeer kleinschalige dijklichamen werden
door de dorpsbewoners gesticht en moesten slechts één wierde, of in sommige gevallen een
aantal bebouwde wierden, met de daarbij behorende akkers (‘valgen’) beschermen.13
Gedurende de elfde en twaalfde eeuw werd Groningen herhaaldelijk geteisterd door grote
inbraken van de zee.14 De noordkust van Groningen kreeg zo nu en dan de volle laag en het
vloedwater liep moeilijk weg.15 Door de hogere frequentie van overstromingen en het
vermoeilijken van de vloedwaterafvoer voldeden de kleinschalige kaden en dijken
waarschijnlijk niet langer. Om de akkers langs de Groninger Waddenkust te beschermen
ging men over tot het opwerpen van zeedijken, welke omstreeks het begin van de dertiende

Holtman, M.A. Het Hogeland, Het Lageland. Water-land-dijken en wierden. (Uithuizen: Bakker’s
drukkerij/uitgeverij, 2002), 46.
13 Holtman 2002, 192.
14 Miedema, M. Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen. Deel I
tekst. (Dieren: Drukkerij Doevendans, 1983), 329.
15 Schroor 2003, 47.
12
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eeuw tot voltooiing zijn gekomen. Deze zeedijken
moeten na een langdurig proces omstreeks de
veertiende eeuw met elkaar verbonden zijn tot een
doorlopende zeedijk die langs de gehele Groninger
Waddenkust liep.16
Vanaf de twaalfde eeuw werden de eerste kloosters in
de huidige provincie Groningen gesticht. Vanaf de
dertiende eeuw vinden we ook enkele op ‘het
hooggelegen kleiland in het midden-noorden van Groningen’,
ofwel het Hoogeland.17 Dit zijn de Benedictijnerklooster
te Rottum (vóór 1226), het Johannietersklooster te
Warffum (vóór 1284) en het Johannietersklooster te
Wijtwerd (vóór 1304).18 Vaak wordt de komst van de
kloosters in verband gebracht met de aanleg van de
dijken. Maar Schroor en sociaal geograaf Teun Juk
twijfelen aan directe betrokkenheid van de
kloosterlingen met de aanleg van de dijken.19 Wat
ongetwijfeld wel zo is, is dat de kloosterlingen te
maken kregen met de zorg voor de dijken.20 Door de
uitbreiding van hun grondbezit kregen zij namelijk
steeds meer invloed op het bestuur van dijkrechten en
zijlvesten.21

Figuur 1.4.
Pagina uit een canoniek
getijdenboek vervaardigd door de
nonnen uit het
Johannietersklooster te Warffum
(1505)

Meerdere malen is de Middeleeuwse dijk doorgebroken
en werd het Groninger kustgebied zwaar getroffen door het vloedwater. Zo breekt tijdens de
Allerheiligenvloed van 1 november 1570 de dijk op verschillende plaatsen door en komt een
groot deel van de provincie onder water te staan.22 In een bericht uit 1578 uit Usquert wordt
geschreven dat de dijk na deze ramp verhoogd en verzwaard is: de ‘erfaringe ons tot onzer
aller groten schaden geleert heft, dat sodanige dycken (…) voele hoeger starcer und dicker sall moeten
maecken dan se susslange gewest sindt’.23
Rond het jaar 1637 werd ten noorden van de bestaande zeedijk een zomerdijk opgeworpen
(kadijk). De nieuw aangelegde kadijk was niet meer dan een halve meter hoog en diende
vooral om de graslanden in het zomerseizoen te beschermen tegen het zoute water vanuit de
Waddenzee. 24 Ondanks dat de nieuwe kadijk niet als volwaardige zeedijk bestempeld kon

Feenstra, H. en H.J. Streurman, “Sporen rond de verdwenen Oude dijk bij Warffum.” Mededeling
Stichting Verdronken Verleden. No. 4 (oktober 2016): 2-3.
17 Schroor 2003, 44.
18 Schroor 2003, 44.
19 Schroor 2003, 47.
20 Schroor 2003, 47.
21 Juk, T. Warffum en Breede. Sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland.
(Warffum: Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 2006), 84.
22 Juk 2006, 84-85.
23 RHC GA. Akte houdende het verzoek door de dijkrechters van Usquert aan de naburige kerspels om steun
voor het verhogen van de dijken (31 mei 1578). Toegangnr. 172, inv. nr. 291, reg. nr. 1125.
24 Juk 2006, 88.
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Figuur 1.5.
Fragment uit kaart van Johan Sems van de noordkust van de provincie Groningen (1631) met daarop
het kweldergebied boven de dorpen Warffum, Breede en Den Andel.

worden werd de oorspronkelijke zeedijk vanaf nu den olden dyck genoemd, zoals vermeld op
de kaart van Johan Sems uit 1631 (Figuur 1.5.).
Op de kaart is te zien dat het gebied direct ten noorden van Warfum (het Johannietersklooster
Warffum) en Warfumburen (het huidige dorp Warffum) door Sems als hooch landt Warfum
werd aangeduid.25 Verder richting de zee vinden we de Warfumer queller, De Andelster queller,
het slyck en het Wat. Tussen het hooch landt en de queller ligt de nieuw aangelegde kadijk,
door Sems aangegeven als wall. Ook staat de Warfemer Schaepewech (tegenwoordig
Schaapweg) op de kaart aangegeven. Deze diende als veedrift om het vee van het dorp
richting de kwelders te drijven en weer terug.
Ook na de aanleg van de kadijk deden zich nog enkele malen grote overstromingen voor. De
grootste ramp voltrok zich in het jaar 1717: op de ochtend van 25 december brak het water
door de dijken langs de gehele Groninger kust en een groot deel van de provincie kwam
onder water te staan. Tijdens deze Kerstvloed kwamen in de gehele provincie rond de 2300
mensen en ruim 37.000 stuks vee om.26 Naar aanleiding van de verschrikkelijke gevolgen van
de Kerstvloed ging men in 1718, onder leiding van Commies-provinciaal Thomas van

Het gebied dat door Sems het hooch landt Warfum genoemd wordt, wordt in latere bronnen
aangeduid als Warffumer Uijterdijck of Uiterdycks. Verder noordwaarts ziet men op kaarten uit de
achttiende en negentiende eeuw de boerenplaatsen Groot - en Klein Zeewijk aangegeven (vandaag de
dag nog steeds boerderijen). Dit waren van oorsprong wijkplaatsen (opgehoogd) waarop het
kweldervee en hun hoeders bij hoge vloeden een toevlucht zochten. (Juk, 137-139.)
26 Schroor 2003, 69.
25
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Seeratt, over tot de aanleg van een nieuwe zeedijk (Provinciale Dijk) welke het tracé van de
bestaande kadijk zou volgen.27
Achter de nieuwe Provinciale Dijk bleven gedurende de volgende decennia de kwelders zich
opslibben. In het jaar 1811 is ten noorden van de dorpen Westernieland, Den Andel,
Warffum en Usquert een nieuwe polder van 2200 hectare voltooid: de Noordpolder.28 Deze
werd in relatief korte tijd in cultuur gebracht en werd, mede onder invloed van
landbouwpionier Geert Reinders jr. (Bijlage 1), al snel een winstgevend gebied.29 Na de
bedijking van de Noordpolder zijn achtereenvolgens de Uithuizerpolder (1827), de
Oostpolder (1840), de Eemspolder (1878), de Lauwerpolder (1892) en de Emmapolder (1944)
tot stand gekomen en kreeg de kust van Het Hoogeland zijn huidige vorm.30
In de volksmond worden de drie parallel aan elkaar liggende dijken ook wel ‘waker’, ‘gaper’
en ‘slaper’ genoemd. De jongste dijk (1811), in de negentiende eeuw Noorder dijk genoemd,
ligt gelijk aan het wad en is om deze reden de ‘waker’. Deze dijk is onderdeel van de huidige
Rijkszeedijk en is in de jaren 1981 - 1982 op Deltahoogte gebracht.31 De oudere zeedijk (1718)
ligt verder landinwaarts en is daarmee de ‘gaper’. Deze dijk wordt vanaf de bedijking van de
Noordpolder ook wel Midden- of Middeldijk genoemd en dient als tweede bescherming in
het geval de buitenste zeedijk mocht doorbreken. 32 Een hier en daar overgebleven restant
van de Oude Dijk (dertiende eeuw) wordt in deze reeks de ‘slaper’ genoemd. De restanten
van deze ‘gepensioneerde’ dijk zijn vandaag de dag vooral een cultuurhistorisch
landschapselement. Restanten van de Oude Dijk zijn onder andere te vinden ten noorden
van het dorp Warffum (Figuur 1.7.).

Figuur 1.6.
Fragment uit ‘Kaart van de provincie Groningen: met een gedeelte van Drenthe & Vriesland’ (1835) van J.H.
Jappé met daarop gearceerd de drie opeenvolgende zeedijken langs de kust ten noorden van het
dorp Warffum
Boer, J. de. Dijkrijk. Noordpolder 1811-2011. (Warffum: Welzo Media Productions, 2011b), 17.
Steenhuis, G. De Indijking van den Noordpolder (1805-1810). Bijdrage tot de geschiedenis van de
kustbewoners der provincie Groningen. (Den Haag: De gebroeders Van Cleef, 1913), 5 en Boer, de. 2011b,
22.
29 Juk 2006, 88.
30 Schroor en Meijering 2007, 193.
31 Juk 2006, 88.
32 Boer, de. 2011b, 115.
27
28
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Figuur 1.7.
Restant van de Oude Dijk ten
noorden van het dorp Warffum

1.3 Bebouwing langs oude dijken
Op verschillende historische kaarten uit de achttiende en negentiende eeuw (waaronder
bovenstaande kaart op Figuur 1.6.) is de, uit de Middeleeuwen stammende, Oude Dijk ten
noorden van het dorp Warffum duidelijk te herkennen. Het vormt namelijk een zichtbare
scheidslijn tussen de twee verschillende perceelvoeringen van het gebied; ten zuiden van de
dijk blokverkaveling (ontgonnen vanaf de kwelderwal met de dorpswierden) en ten noorden
strokenverkaveling (opstrekkend, latere inpolderingen).
Als men de kaarten uit de negentiende
eeuw bekijkt waarop ook de bebouwing
wordt weergegeven ziet men dat de Oude
Dijk bij Warffum op nòg een wijze
duidelijk wordt gemarkeerd: langs een
groot deel van de dijk is namelijk een
strook met bebouwing waar te nemen. Zo
is op de Topografisch Militaire Kaart
(TMK) uit 1850 duidelijk te zien dat zich
buiten het dorpsgebied van Warffum,
langs het oude dijktracé, een streek met de
naam Dijkstraat bevond (Figuur 1.8.).
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van
een bebouwde streek langs dit deel van de
dijk (de hedendaagse benaming van deze
streek is Oudendijk).

Figuur 1.8.
Fragment uit Topografisch Militaire Kaart (1850):
langs het tracé van de Oude Dijk boven Warffum
ziet men een strook met bebouwing met de naam
Dijkstraat

Als men de TMK uit 1850 verder bestudeert valt op dat zich op meerdere plaatsen op de
Groninger zeeklei stroken met bebouwing buiten de bestaande dorpsgebieden bevinden.
Veel van deze stroken lijken zich, net als de streek ten noorden van Warffum, langs een oud
dijktracé te bevinden. Op Figuur 1.9. zijn een aantal van deze bebouwde stroken in het
zeekleigebied ten zuiden van de Noord- en Uithuizerpolder uitgelicht.
18

Figuur 1.9.
Compilatie van Topografische Militaire Kaart 1850 met daarop de gebieden uitgelicht waar zich stroken met
bebouwing langs een oud dijktracé bevinden

waarop de stroken met bebouwing langs oude dijken
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De in Figuur 1.9. uitgelichte stroken met bebouwing zijn allen streken waarbij dijkrestanten,
het verschil in perceelvoering en/of de toponiemen laten zien dat deze streken zich langs
oude dijken geconcentreerd hebben. Het lijkt dus geen toeval dat zich bij het dorp Warffum
langs de Oude Dijk een strook met bebouwing bevindt. Dit doet zich namelijk op meerdere
plaatsen in Noord-Groningen voor. Hiervoor moet een oorzaak zijn, maar welke precies?
Waarom bevonden zich op de Noord-Groninger zeeklei halverwege de negentiende eeuw,
buiten de bestaande dorpsgebieden, op sommige plaatsen stroken met bebouwing welke
zich geconcentreerd hebben langs een oud dijktracé? In de bestaande literatuur worden een
aantal veronderstellingen gegeven over de bebouwing langs de Groninger zeedijken, deze
zullen in het onderstaande nader beschreven worden.

‘Hainings’
In 1864 beschreef arts en Tweede Kamerlid Rembertus Westerhoff (zoon van de dominee van
Warffum) dat tussen Usquert en Warffum langs de ‘dijkshouding’ van de Oude Dijk huisjes
van dagloners en enige boerenwoningen gebouwd waren.33 Opvallend is dat Westerhoff
opmerkt dat deze onderkomens gebouwd waren op stroken grond waar men de aarde ‘voor
de herstelling of verzwaring van den dijk uit geput heeft.’34
De in Uithuizermeeden woonachtige arts Simon P. Rietema had een grote passie voor het
landschap en stelde aan de hand van eigen waarnemingen theorieën op over de
ontwikkeling van zijn geliefde Groningerland.35 In de Bijdragen tot de kennis van de Provincie
Groningen en omgelegen streken (deel 2) uit 1903 geeft hij een beschrijving van stroken grond
langs de dijk waar zich oude putgaten bevinden (door hem hainings genoemd)36:
‘Wanneer men een dijk aanlegt, wordt de daarvoor benoodigde aarde gewoonlijk genomen aan den
buiten(zee)kant van den ontworpen dijk. De daardoor ontstane gaten, ,,dijkputten’’ of ,,putgaten’’
noemt men ze, worden later dichtgeslempt met slib dat door de zee wordt aangevoerd, zoodat we hier
een dikke kleilaag krijgen, dus extra ,,kwaden’’ bodem. De ,,hainings’’, die een deel van die putgaten
gevormd hebben, zullen dus gewoonlijk uit zware klei moeten bestaan. (…) Bij navraag naar de
geaardheid van den bodem van een stuk land, dat ik, op andere gronden, voor een ,,haining’’ meende te
moeten houden, werd me dikwijls ten antwoord gegeven, dat het ,,slim kwaad’’ land was. Vandaar dat
vele oude ,,hainings’’ nog uitsluitend als groenland gecultiveerd worden.’37
Westerhoff, R. Twee hoofdstukken van ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid
betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland. (Groningen: J.B. Wolters, 1864), 416. Een dagloner was
een arbeider die werkte voor een dagloon (werd per dag door de werkgever werd ingehuurd).
34 Westerhoff 1864, 416.
35 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, “Watersstaatsgeschiedenis in Groningen.”
Historie. https://www.groningerarchieven.nl/historie/gdw/inleiding/1inleiding (geraadpleegd op 6
september 2016).
36 Het Middelnederlands woordenboek vermeldt voor het Middelnederlandse woord heininge een
betekenis van ‘Het afsluiten, afscheiden, afheinen van een erf, door een muur, schutting, heining enz.; ook door
een greppel of sloot.’ Vooral in de twee laatste woorden kan zeer waarschijnlijk de betekenis van
Rietema aan haining worden afgeleid. (Instituut voor Nederlandse taal. “Middelnederlandsch
Woordenboek.” Historische woordenboeken op internet. http://gtb.inl.nl/?owner=VMNW (geraadpleegd
op 10 maart 2017)).
37 Rietema, S.P. “De voormalige Fivelboezem en de geschiedenis zijner bedijking.” In Bijdragen tot de kennis
van de Provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II. Geredigeerd door J.A. Feith, J.F. Hoekstra en P.
Van Dam, 130-151. (Groningen: J.B Wolters, 1903), 133-134.
33
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De hainings zoals beschreven door Rietema zullen dus uit smalle, moeilijk te bewerken,
stroken grond hebben bestaan. Logischerwijs werd de dijkaarde voor het opwerpen van een
dijk gedolven uit de kwelders. Hierdoor bevonden de putgaten zich dan aan de zeezijde van
de op te werpen of te onderhouden dijk. De ontstane putgaten konden op deze wijze door de
periodieke overspoelingen van de zee weder dichtslibben. Maar de belangrijkste reden om
dijkzoden aan de zeezijde van de dijk te nemen was dat men op deze manier aan de
landzijde van de dijk geen onnodige laagten creëerde. Vlak langs de dijk zouden de putgaten
aan de landzijde namelijk zorgen voor een zwakker dijkprofiel (sterkere ‘aanzuiging’ van het
water bij een dijkdoorbraak).
In een meer recentere publicatie uit 2002 geeft de auteur Menko A. Holtman vrijwel dezelfde
beschrijving van een haining als Rietema: een putgat ontstaan door het steken van zoden
voor de aanleg van een dijk.38 Holtman stelt dat, ondanks dat de putgaten in veel gevallen
weer dichtgeslibd zijn, vaak nog steeds lager in het landschap liggen. Hij stelt overigens ook
dat de hainings in sommige gevallen – wanneer de dijk functieloos geworden was - (verder)
zijn opgevuld met grond vanuit de oude dijk.
Ook de Nederlands geograaf Anton A. Beekman geeft in zijn publicatie Nederland als
polderland uit 1932 een beschrijving van de haining. Hij brengt de haining in verband met de
bouw van arbeiderswoningen.39 De smalle percelen lieten zich volgens Beekman goed lenen
voor de bouw van kleine huisjes voor de arbeiders. Beekman legt dus hetzelfde verband als
Westerhoff: het waren volgens Westerhoff tussen Usquert en Warffum vooral dagloners die
zich op de stroken met (voormalige) putgaten een onderkomen gebouwd hadden.40
Maar als men de situatie in de negentiende eeuw tussen Warffum en Usquert bekijkt valt
vrijwel meteen op dat de bebouwing zich hoofdzakelijk op of langs de landzijde van het
oude dijktracé bevond. En ook de hedendaagse bebouwing langs de Warffumer Oudendijk
staat hoofdzakelijk op of aan de landzijde van het dijktracé. Als het daadwerkelijk zo is dat,
zoals Westerhoff in 1864 stelde, de bebouwing langs het oude dijktracé ontstaan is op de
gronden waaruit de benodigde dijkaarde geput is (ofwel op de hainings) dan betekent dit dat
de dijkaarde alhier aan de landzijde genomen moet zijn. Als dit daadwerkelijk het geval is,
roept de vraag zich op waarom de benodigde dijkaarde alhier aan deze, voor de
waterstaatkundig ongunstige, zijde van de dijk genomen is. En nog belangrijker zijn de
vragen waarom de bebouwing zich juist op deze strook grond concentreerde en
voornamelijk gesproken wordt van dagloners die hier een onderkomen hadden.
Voorgaande is niet het enige gegeven wat vragen opwerpt over de bebouwing langs de oude
Groninger dijken (met in het bijzonder de situatie bij Warffum). Bij nadere bestudering van
de bebouwing langs de oude Groninger zeedijken stuit men op nog een opmerkelijke
veronderstelling.

Holtman 2002, 57.
Beekman 1932, 371. De hainings zijn volgens Beekman overgebleven stukjes dijk en liggen daardoor
iets hoger in het landschap. Holtman stelt, in tegenstelling tot Beekman, dat de hainings lager liggen in
het omliggende land omdat hieruit juist de dijkaarde geput is. Omdat zowel Holtman en Rietema
spreken van hainings in combinatie met putgaten en lager gelegen stroken langs een oud dijktracé
wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat een haining een oude putgat is. De omschrijving van een
haining van Beekman klopt in dit geval dus niet helemaal. Dat neemt niet weg dat (een deel van) de
bebouwing langs de dijken, zoals Beekman stelde, op de helling van de oude dijk ontstaan kan zijn.
40
Westerhoff 1864, 416.
38

39

21

‘Niemandsland’
In een lokaal uitgebracht boekje uit 1968 over de historie van het dorp Zijldijk is een
volksoverlevering uit 1847 opgenomen over het naburige gehucht Kolhol (kaartje
rechtsonder op figuur 1.9.).41 Volgens de overlevering werden de dijkgronden van het oude
dijktraject alhier stilzwijgende gebruikt door de boeren uit de buurt. Maar een
daglonersgezin uit het dorp ’t Zandt, de familie Kruizinga, heeft zich volgens de
overlevering midden in de nacht een houten keet gebouwd op de dijkgrond bij Kolhol. Bij
het aanbreken van de ochtend zou de schoorsteen hebben gerookt waardoor niemand het
recht had de daglonersfamilie nog te verjagen. De boer die aanvankelijk de dijkgronden in
gebruik had gaf het gezinshoofd, Jan Kruizinga, aan op het gemeentehuis maar dat mocht
niet baten: Jan Kruizinga mocht het onderkomen op de dijk laten staan.42 De auteur van het
boekje waarin de volksoverlevering is opgenomen stelt naar aanleiding van haar onderzoek
(Kadaster en Rijksarchief) dat de dijk na 1847 een soort ‘niemandsland’ geweest moet zijn.
Dit moet de mogelijkheid hebben geboden tot een vorm van ‘vrije vestiging’ op de oude
dijkgronden.43
Ook fysisch geograaf Jan Meijering bespreekt bovenstaande volksoverlevering uit 1847.44 Hij
stelt dat, voordat de dijk zijn functie verloor, het eigendom ervan bij het kerspel (kerkelijke
gemeente) ’t Zandt lag.45 Op 31 mei 1808 werd een nieuwe indeling van burgerlijke
gemeenten ingevoerd.46 Het kerspel ’t Zandt bleef naast de burgerlijke gemeente ’t Zandt
bestaan en bleef verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijk.47 In 1847 hield het kerspel
op te bestaan en had de dijk bovendien zijn waterkerende functie verloren. De burgerlijke
gemeente nam het eigendom van de dijk niet van het kerspel over. Hierdoor was de dijk ook
volgens Meijering een soort ‘niemandsland’ geworden.48 De Kruizinga’s zouden volgens de

Figuur 1.10.
Arbeiderswoningen aan de
Kolholsterweg in Kolhol (1973)
Nijhoff-Meijer, T.K. Zijldijk tot 1968. (Kolhol s.n., 1968), 10.
Nijhoff-Meijer 1968, 10.
43 Nijhoff-Meijer 1968, 10.
44 Meijering, J. “Sporen in het land. Landarbeidershuisjes.” Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift
voor Groningen. No. 4 (4e kwartaal 1993).
45
Meijering 1993, 19.
46 Duinkerken, W. “Het burgerlijke bestuur van Usquert.” in Historie van Usquert. 84-92. (Bedum:
Scholma Druk, 1996), 84.
47 Meijering 1993, 19.
48 Meijering 1993, 19.
41
42

22

volksoverlevering de bouw van hun onderkomen op de oude dijk hebben ondernomen op
advies van de Jonkheer Van Swinderen van de Rensumaheerd van Uithuizermeeden (sinds
1829 tevens eigenaar van de Alberda bezittingen in de gemeente ’t Zandt).49 Jonkheer van
Swinderen moet hebben geweten dat de dijk op papier geen eigenaar meer had en was
blijkbaar dusdanig begaan met (arme) arbeidersgezinnen dat hij deze groep hierover
inlichtte. Nadat Kruizinga op het gemeentehuis in zijn gelijk gesteld was volgden meer
arbeiders die zich op of langs de oude dijk bij Kolhol een huisje bouwden. Al snel ontstond
hier een streek van zo’n vijftien woningen.50
Wanneer men zich binnen dit kader op de situatie langs het tracédeel van de oude zeedijk bij
Warffum, het huidige Oudendijk, toespitst zijn twee opvallende publicaties te benoemen. De
Warffumer schoolonderwijzer J. Zuidema bespreekt namelijk in twee van zijn publicaties
van een vermeende ‘in bezitneming’ van de percelen langs de dijk. Zo vermeldde hij in de
Beknopte geschiedenis van Warffum uit 1927 dat:
‘Toen na de bedijking van den N. polder, deze oude dijk (gelegd +/- in ’t begin der tweede helft van de
16e eeuw)[51] overbodig was geworden, ging men hier en daar tot afgraving over. Die deelen van den
dijk, welke zich op het land der boeren bevonden, werden door dezen als eigendom beschouwd. Waar
dit niet het geval was, beschouwden veel arme luiden zich gerechtigd een deel van de oude zeewering
te naasten. Enkelen bouwden zich ’n zeer primitieve woning in den dijk, weer anderen groeven voor
zich een deel van den wal weg en bouwden zich op ’t open erf ’n woning. En toen in verloop van jaren
de dijk daar verdwenen was, was een heele trits van kleine luiden eigenaar van een huisje met grooter
of kleiner erf. Later is nog ’n poging gedaan om deze eigenaars uit ’t wederrechtelijk bezit te
verdrijven; zonder gevolg evenwel*.’52
Zuidema verwijst met de noot naar zijn eerdere publicatie uit 1914 over de geschiedenis van
het Waterschap Noordpolder. Er wordt door hem geen paginanummer vermeld maar
waarschijnlijk duidde Zuidema op de door hem overgenomen ‘schrijven van den 21 Juli ’29
[1829, JJE] van den de volmachten aan den Gouveneur’ waarin de volmachten van het
Waterschap Noordpolder opmerkten:
‘Doch deze dijk [Oude Dijk, JJE] is hier te Warffum door al de bewoners ten zuiden bijlangs
denzelven in bezit genomen, (…) Belangrijke processiën zijn voor eenige jaren over het eigendomsregt
van dien Dijk gevoerd; doch dezelve hebben niet kunnen teweeg brengen, dat de opgemelde bewoners
in het gebruik daarvan zijn gestoord geworden.’53
In het geval van de bebouwing langs de Oude Dijk bij Warffum wordt dus, net als in de
volksoverlevering van Kolhol (1847), gesproken van het ‘in bezit nemen’ van percelen langs
het oude dijktracé.

Nijhoff-Meijer 1968, 10.
Meijering 1993, 19.
51 Naar aanleiding van literatuuronderzoek ga ik ervan uit dat deze dijk uit eind twaalfde/begin
dertiende eeuw stamt, waarschijnlijk bedoeld Zuidema met ‘gelegd’ dat de dijk in de tweede helft van
de zestiende eeuw eens verhoogd is.
52 Zuidema, J. Beknopte geschiedenis van Warffum. Leidschendam: Handboekbinderij Bronsgeest, 1927,
16.
53 Zuidema, J. Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder. (Uithuizen: H.H. Fongers, 1914), 261 citeert
uit de notulen van Waterschap Noordpolder (RHC GA. Protocol van uitgaande missives, registers van
uitgaande stukken. (1810-1854). Toegangsnr. 2791, inv. nr. 26, fol. 70.).
49
50
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Duidelijk mag zijn dat omtrent de eigendom der percelen langs/op de oude Groninger
zeedijken het één en ander te doen geweest is. Hoe de overgang van eigendom van de
percelen langs de oude dijktracés aan het begin van de negentiende eeuw ook vergaan moge
zijn, uit het voorgaande blijkt dat deze overgangen niet altijd op een reguliere, of in ieder
geval door iedereen aanvaarde, manier gebeurd is. Was in het geval van de inmiddels
functieloze Oude Dijk boven Warffum, net als in de volksoverlevering van Kolhol, sprake
van een soort ‘niemandsland’ welke door arbeiders en/of ‘arme luiden’ aangegrepen werd
om zich, door hier een woning te bouwen, de gronden toe te eigenen?

1.4 Het onderzoek
Probleemstelling
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat op kaartmateriaal uit halverwege de negentiende
eeuw op meerdere plaatsen stroken met bebouwing buiten de bestaande dorpsgebieden
waar te nemen zijn. Velen van deze streken bevinden zich langs de oude Groninger
zeedijken. Zo ook langs het tracé van de Oude Dijk bij Warffum, waar tot de dag van
vandaag de bebouwing langs tracé na te gaan is. Maar vanaf wanneer precies en onder welke
omstandigheden zich alhier een aaneengesloten strook met bebouwing heeft gevormd is niet
helemaal helder.
Hiermee zijn we aangekomen bij de centrale probleemstelling van het onderzoek: vanaf het
begin van de negentiende eeuw is op historische kaartmateriaal op meerdere plaatsen
binnen het Groninger zeekleigebied sprake van stroken met bebouwing langs de oude
dijktracés. Wanneer en onder welke omstandigheden deze streken langs de oude dijktracés
zich hebben ontwikkeld is tot nog toe niet helemaal duidelijk.

Thematisch kader
In de vorige paragraaf zijn een aantal voorzetjes gegeven voor mogelijke oorzaken voor het
ontstaan van de stroken met bebouwing langs de oude Groninger zeedijken. Deze voorzetjes
begeven zich op cultuurlandschappelijk en eigendomsrechtelijk vlak. Ook worden enkele
uitspraken gedaan over de sociaal-economische positie van de bewoners van de panden
langs het dijktracé bij Warffum. Om een uitgebreider inzicht te kunnen bieden rondom de
bebouwing langs de functieloos geworden dijken wordt in dit onderzoek getracht drie
mogelijke factoren te bepreken: een sociaal–economische factor (bewoning van de panden),
een cultuurlandschappelijke factor (hainings) en een eigendomsrechtelijke factor
(‘niemandsland’). Dit zijn dan ook de drie thema’s die voor dit onderzoek centraal staan: de
sociaal–economische benadering zal plaatshebben in Hoofdstuk 2 en 3 en de
cultuurlandschappelijke en eigendomsrechtelijke benaderingen komen ieder apart aan bod
in de twee daarop volgende hoofdstukken.

Geografisch kader
Door in de volgende hoofdstukken toe te spitsen op één van de bebouwde dijkdelen wordt
getracht een inzicht te geven in mogelijke oorzaken voor de ontwikkeling van stroken
24

bebouwing langs de oude Groninger dijktracés. Er is gekozen om slechts één dijkstreek
onder de loep te nemen omdat onderzoek naar het ontstaan en verloop van de bebouwing
over de gehele lengte van de oude zeedijken op de Groninger klei te omvangrijk zal zijn.
In het voorgaande lag de focus voornamelijk op de Hoogelandster dijkengeschiedenis en de
Oude Dijk ten noorden van Warffum. Dit dijkdeel, het huidige Warffumer Oudendijk, staat
voor dit onderzoek centraal.54 De keuze voor de Warffumer Oudendijk is vanwege het
opmerkelijke feit dat in de literatuur wordt gesproken van bebouwing op de hainings, welke
zich daarmee aan de landzijde van de Oude Dijk zouden bevinden. Dit gegeven is op zich al
opmerkelijk en roept de vraag op waarom de benodigde dijkaarde alhier aan de landzijde
van de dijk genomen is (met de risico’s voor de waterhuishouding van dien). Het volgende
dat opvalt is dat volgens de volmachten van de Waterschap Noordpolder een aantal
‘belangrijke processiën (…) over het eigendomsregt van dien Dijk’ gevoerd zijn.55 Er is dus het één
en ander uit te zoeken betreffende de aard en eigendom van de gronden langs dit oude
dijkdeel bij Warffum.
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van bebouwing langs de Warffumer Oudendijk. Dit
gegeven maakt de keuze voor dit dijkdeel des te interessanter; voor een aantal kavels geldt
dat de bewoningsgeschiedenis tot de dag van vandaag door te voeren valt. Daarnaast geniet
de keuze voor de huidige Warffumer Oudendijk de bijkomstigheid dat hier en daar nog een
enkel restant terug te vinden is van de oorspronkelijke Oude Dijk. Zo is vanaf de kruising
van Oudendijk/Noordpolderweg/Wethouder G. Reindersstaat de dijk nog steeds duidelijk
waarneembaar in het landschap (Figuur 1.11.).

Figuur 1.11.
Waarneembare
glooiing van het
dijkrestant van de
Oude Dijk langs de
huidige bebouwing
van de Warffumer
Oudendijk (gezien
vanaf de
Noordpolderweg)

Het deel van het oude dijktracé Oudendijk boven Warffum moet niet verward worden met de
streek Oudedijk boven het dorp Den Andel dat eveneens langs het tracé van de Oude Dijk ontstaan is.
55
Zuidema 1914, 261.
54
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Op de hedendaagse topografische kaart (Figuur 1.12.) is het onderzoeksgebied van de
huidige Warffumer Oudendijk aangegeven.56 Tot de bouw van de huizen aan de Helpman
lag het westelijke gedeelte van de Oudendijk ongeveer een halve kilometer van het dorp
Warffum verwijdert.57 In het westen begint de huidige Oudendijk dan ook op de hoek met
de straat Helpman (1). De Oudendijk loopt vanaf hier oostwaarts richting het punt waar het
Warffumermaar vanuit het zuiden naar het oosten afbuigt (2). Op dit punt splitst de
Oudendijk zich op; parallel aan zowel de noord- als zuidzijde van het water loopt een
weggetje dat behoord tot de streek Oudendijk. Enkel langs het zuidelijke gedeelte staan
vandaag de dag huizen.
Bij punt 2 ligt ook de ingang naar een doodlopend hofje: Oudendijk 41 t/m 45 (3). Wel kan
via een loopbruggetje over het Warffumermaar (4) het bebouwde gedeelte aan de zuidkant
van het water bereikt worden (Figuur 1.13.). Ook het deel aan de zuidzijde van het water
bevat twee doodlopende inhammetjes waaraan huizen staan (5). Aan beide kanten van het
maar lopen de weggetjes parallel tot op de kruising met de Schaapweg (6). Op de kruising

Figuur 1.12.
Onderzoeksgebied (aangegeven met roze lijn) op hedendaagse topografische kaart met enkele
belangrijke punten:
1. Hoek met Helpman
2. Warffumermaar verandert van richting
3. Oudendijk 41 t/m 45
4. Loopbruggetje over het Warffumermaar
5. Inhammetjes (Oudendijk 21 t/m 27)
6. Kruispunt Schaapweg
7. Kruispunt Weth. G Reindersstraat/Noordpolderweg
8. Restant Oude Dijk
In Bijlage 2 vindt men het onderzoeksgebied uitgelicht op de kaart van Warffum.
Klok, G. red. Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, buurtschappen, bruggen, waterlopen, terreinen, in
de gemeente Eemsmond. (Warffum: Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 2011), 30.
56
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met de Schaapweg wordt de Oudendijk weer één straat en loopt verder richting de kruising
met de Wethouder G. Reindersstaat/Noordpolderweg (7) waarna het na zo’n 150 meter
oostwaarts overgaat in een fietspad. Langs dit laatste gedeelte van de Oude Dijk vinden we
het oude dijkrestant (8) dat is afgebeeld op Figuur 1.11.
Het huidige Oudendijk is niet altijd onder deze benaming op de kaart aangegeven geweest.
Zo zag men op de TMK uit 1850 (Figuur 1.8.) dat de streek als Dijkstraat is aangegeven. Dit is
waarschijnlijk waarom de plaatselijke bevolking de streek nog wel eens Diekstroat noemt. De
benaming van het gekozen tracé is dus door de tijd heen eens of wellicht enkele malen
veranderd. Oudendijk, zoals gearceerd op de hedendaagse kaart, wordt als begrenzing voor
dit onderzoek aangehouden (dus ook als het toponiem anders luidt wordt de begrenzing van
het huidige Oudendijk aangehouden).

Figuur 1.13.
Loopbruggetje over het
Warffumermaar met op de
achtergrond een oude
sluiswachterswoning (gezien
vanaf het hofje Oudendijk 41 t/m
45)

Historisch kader
1718 geldt als beginpunt van de onderzoeksperiode omdat in dit jaar, met de aanleg van de
Provinciale Dijk (huidige Middeldijk), de Oude Dijk zijn primaire waterkerende functie
verloren had. Vanaf nu fungeerde de Oude Dijk als tweede waterbarrière en kan
aangenomen worden dat bewoning langs de dijk veiliger geacht werd en toegenomen zal
zijn. Om de ontwikkelingen binnen de onderzoeksperiode beter te kunnen begrijpen is in een
aantal hoofdstukken echter eerst een historisch kader van de situatie vóór 1718 uiteengezet.
Het jaar 1832 geldt als eindpunt voor de onderzoeksperiode omdat op de kadastrale
minuutplannen uit 1832 sprake is van een aaneengesloten strook met bebouwing; de
verklaring hiervoor moet dus vóór het jaar 1832 gezocht worden. Daarnaast betekende de
invoering van het kadaster in 1832 dat vanaf dat jaar redelijk eenvoudig een reconstructie te
vervaardigen is betreft de aard en eigendom van percelen en de bebouwing. Binnen dit
onderzoekkader wordt daarom niet verwacht dat bestudering van de periode na 1832 tot
nieuwe ontdekkingen zal leiden.
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Hoofdvraag
Met bovenstaande probleemstelling en het thematisch, geografisch en historisch kader luidt
de hoofdvraag voor dit onderzoek als volgt:
Onder welke sociaal-economische, cultuurlandschappelijke en eigendomsrechtelijke
omstandigheden gedurende de periode 1718 - 1832 werden de percelen langs het oude
dijktracé ten noorden van Warffum, het huidige Oudendijk, bebouwd en heeft zich
uiteindelijk een aaneengesloten strook met bebouwing gevormd?

Deelvragen en hoofdstukken
In de vorige paragraaf viel op dat Westerhoff in 1864 opmerkte dat tussen Usquert en
Warffum langs de ‘dijkshouding’ van de Oude Dijk voornamelijk huisjes van dagloners en
enkele boerenwoningen gebouwd waren.58 Ook Beekman brengt de bebouwing langs de
oude dijken in verband met arbeiderswoningen.59 Hieruit blijkt dat de bebouwing langs de
Oude Dijk in relatie moet worden gezien met deze beroepsgroep(en). Zuidema spreekt van
hoofdzakelijk ‘arme luiden’ die langs de Oude Dijk bij Warffum een onderkomen hadden.60 Er
bestaat dus een vermeend verband tussen de strook bebouwing ten noorden van het
dorpsgebied van Warffum en de sociaal-economische positie van de negentiende-eeuwse
bewoners ervan. Eén van de vragen dat centraal staat is daarmee of er inderdaad, en zo ja
waarom, sprake is van een verband tussen het ontstaan van een strook bebouwing langs de
Oude Dijk bij Warffum en de beroepsgroep/sociaal-economische positie van de bewoners
van deze bebouwing.
Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst een sociaal-economisch
kader betreffende de Groninger zeekleigemeenschappen in de achttiende en negentiende
eeuw uiteengezet (Hoofdstuk 2). Omdat de beroepsstructuur en levenstandaard binnen de
kleigebieden van Groningen in de achttiende en negentiende eeuw inmiddels door
verschillende auteurs uitvoerig is onderzocht wordt hiervoor hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van bestaande onderzoeksliteratuur. In aansluiting met het sociaal-economisch kader wordt
ook het fenomeen van het ontstaan van stroken bebouwing buiten de toenmalige
dorpskernen op het Groninger platteland besproken.
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 de hoofdzakelijke aard en bewoning van de panden langs
de Warffumer Oudendijk onder de loep genomen. Door, waar mogelijk, ook de beroepen
van de hoofdbewoners te traceren kan een terugkaatsing gemaakt worden naar het, in
Hoofdstuk 2 uiteengezette, sociaal-economisch kader en gekeken worden of er inderdaad
een verband bestond tussen beroepsgroep, sociaal-economische positie en het ontstaan
van een strook met bebouwing langs de Oude Dijk bij Warffum en of dit verband een
reden vormt dat men zich hier vestigde. De andere factoren die als mogelijke reden(en)
aangedragen kan/kunnen worden, worden vervolgens in de volgende hoofdstukken nader
bestudeerd.
De cultuurlandschappelijke omstandigheden van de percelen binnen het onderzoeksgebied
Westerhoff 1864, 416.
Beekman 1932, 371.
60 Zuidema 1927, 16.
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worden in Hoofdstuk 4 onder de loep genomen. Centraal voor dit hoofdstuk staat de aard
en gebruik van de percelen langs de dijk. De vraag die in dit hoofdstuk getracht wordt te
beantwoorden luidt namelijk of er sprake is van stroken grond aan de landzijde van de
Oude Dijk bij Warffum waaruit de benodigde dijkaarde voor dijk geput is en of er
inderdaad, zoals in de literatuur wordt verondersteld, sprake is van bebouwing op deze
zogenaamde hainings. Ook wordt een mogelijke verklaring aangedragen voor het feit dat
langs sommige delen van de oude Groninger dijken de dijkaarde aan de – voor de waterstaat
ongunstige – landzijde van de dijk genomen werd.
Het vijfde hoofdstuk draait om de vraag onder welke eigendomsrechtelijke
omstandigheden de bebouwing langs de Warffumer Oudendijk ontstaan is. Waar in
Hoofdstuk 4 vooral de fysieke aard van de percelen onder de aandacht staat, staat in dit
hoofdstuk vooral de eigendom van de percelen centraal. Belangrijk hierbij is wie of wat
binnen de onderzoeksperiode de hoofdzakelijke perceeleigenaren waren en of sprake is
geweest van opvallende eigendomsovergangen en/of juridische kwesties rondom het
eigendom. Hierbij komt mogelijk het, in 1829 door de volmachten van het Waterschap
Noordpolder, vermeende ‘in bezit nemen’ van de percelen aan de orde. Ook kan in dit
hoofdstuk wellicht antwoord gegeven worden op de vraag of binnen het onderzoeksgebied,
net als genoemd in de overlevering van Kolhol, sprake is geweest van een soort
‘niemandsland’ welke door enkelen aangegrepen werd om zich, door hier een woning te
bouwen, de gronden toe te eigenen.
Een belangrijke opmerking die gemaakt moet worden is dat er geen compleet overzicht van
opeenvolging van eigendom en bewoning gegeven wordt; gegevens uit de historische
bronnen worden vooral samengevat en opvallende gebeurtenissen zullen uitgelicht worden.
In het laatste, concluderende hoofdstuk wordt (met betrekking tot de hoofdvraag) getracht
de mogelijke sociaal-economische, cultuurlandschappelijke en eigendomsrechtelijke
motieven voor het bouwen van panden langs het dijktracé gegeven. Waarna hopelijk, in
aansluiting tot de centrale probleemstelling, duidelijk zal worden om welke reden(en) en op
welke wijze de stroken met bebouwing langs de tracés van de oude Groninger dijken zich in
de genoemde onderzoeksperiode hebben kunnen ontwikkelen.

Bronmateriaal
Voor het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van (historisch) kaartmateriaal,
archiefinventarissen van de lokale waterschappen en het kerspel, kadastrale gegevens,
notariële akten en juridische archieven. Het overgrote deel van deze historische bronnen is
afkomstig uit het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GA). Om de
gegevens uit de primaire historische bronnen beter te begrijpen is deze hier en daar
aangevuld met informatie uit secundaire (onderzoeks)literatuur.

29

2

Sociaal – economisch kader

De bewoning van de huisjes langs de Oude Dijk bij Warffum wordt in verschillende
publicaties in verband gebracht met arbeiders en/of het armere deel van de bevolking.61 Er
bestaat dus een vermeende samenhang tussen de bouw van huisjes langs de Warffumer
Oudendijk en de beroepsgroep/sociaal-economische positie van de bewoners ervan. Om dit
mogelijke verband verder te bestuderen wordt in dit hoofdstuk allereerst een historisch
kader uiteen gezet betreffende de beroepsstructuur en economische ontwikkelingen binnen
het Groninger zeekleigebied in de achttiende en negentiende eeuw. Hierbij zal de focus
voornamelijk op de situatie op het Hoogeland liggen.
Aan de hand van het sociaal–economisch kader worden in de tweede paragraaf redenen
aangedragen voor het feit dat zich aan het eind van de achttiende/begin negentiende eeuw
buiten de toenmalige Groninger dorpsgebieden (arbeiders)streken ontwikkelden.

2.1 Beroepsstructuur binnen de Groninger kleigebieden (1700 - 1900)
In zijn dissertatie over de uitwerkingen van de populatiedruk op de beroepsstructuur en
levenstandaard binnen de kleigebieden van Groningen (1770 - 1860) maakt econoom en
historicus Richard F.J. Paping een onderscheid tussen drie soorten beroepsbevolkingen:
boeren, arbeiders (die hoofdzakelijk bij de boer werkten) en de ‘middenklasse’ of
middenstand.62 De middenstand op de Groninger klei leverde hoofdzakelijk ambachten,
nijverheid en diensten aan de eerste twee groepen. Zo was vrijwel iedere bewoner van het
Groninger kleidorp direct of indirect afhankelijk van de agrarische bedrijvigheid in het
omliggende gebied.
De omvang van het gemiddelde boerenbedrijf op de Groninger klei nam vanaf het einde van
de achttiende eeuw toe en de verschillen in inkomen en vermogen tussen de boeren en de
rest van de bevolking werd steeds zichtbaarder.63 Paping beschrijft voor de periode 1770 1860 het ontstaan van een ‘gepolariseerde agrarische beroepsstructuur’ waarin sprake is van
Westerhoff 1864, 416, Beekman 1932, 371 en Zuidema 1927, 16.
Paping, R. F. J. Voor een hand vol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levenstandaard van boeren,
arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. (Groningen: Rijksuniversiteit Groningen,
1995).
63 Paping 1995, 200.
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een betrekkelijk kleine groep boeren en een uitdijende groep landarbeiders.64 Behalve het feit
dat de boeren voor werkgelegenheid zorgden werden de vruchten van hun economische
welvaart maar zeer spaarzaam gedeeld met de rest van de bevolking.65 Het geïntensiveerde,
groeiende boerenbedrijf vergrootte vanaf het begin van de negentiende eeuw wel de vraag
naar arbeid, maar gelijker tijd was er sprake van een drastische bevolkingsgroei binnen de
Groninger kleidorpen. Het arbeidsreservoir werd dus steeds groter.66 De steeds kleiner
wordende groep boeren werd op lange termijn steeds welvarender terwijl het aantal
landarbeiders, welke op de rand van een minimum bestaansinkomen zaten, aanzienlijk
groeide.67
Het waren dus vooral de boeren die vanaf het einde van de achttiende eeuw profiteerden
van de economische voorspoed binnen de Groninger kleigebieden. Naast de vruchtbaarheid
van de grond zijn nog enkele sociale en eigendomsrechtelijke factoren aan te wijzen voor het
ontstaan van een boerenelite op de Groninger klei. Dit zijn het intensiveringsproces (Bijlage
3), de uitwerkingen van de Verlichting (Bijlage 4), het typisch Groninger beklemrecht (Bijlage
5) en het ‘recht van aanwas’ (Bijlage 6). De groep boeren die zich ontwikkelde tot boerenelite,
de groep van de herenboeren, was niet alleen zeer gefortuneerd maar stond binnen de
kleidorpsgemeenschappen zeer hoog in aanzien.
In dit hoofdstuk wordt de voorgenoemde beroepsindeling van Paping aangehouden (boeren,
middenstand, arbeiders). Voor de groep boeren gelden de huishoudens die meer dan 5
hectare land exploiteerden. Volgens Paping hoefde een gezin met meer dan 5 hectare
landbouwgrond in gebruik namelijk het inkomen niet aan te vullen door elders te gaan
werken. Voor de opvallende groep gefortuneerde herenboeren geldt dat zij meer dan 40
hectare land in hun bezit hadden. Een enkele arbeider of middenstander exploiteerde ook
een aantal hectare land. De verbouwde producten waren dan hoofdzakelijk bedoeld voor
eigen consumptie en dienden ter aanvulling van de inkomsten uit het beroep (dit is waarom
deze gezinnen niet als boerengezin beschouwd konden worden).68

Figuur 2.1.
Arbeiders werkzaam op het land van
de boer
Johan Dijkstra. Maaiers in zomers
korenveld. Datum onbekend. Olieverf op
doek, particuliere collectie
Paping, R.F.J. “Boeren, arbeiders en middenstanders in de kleigebieden. 1750-1860.” Stad & Lande.
Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. No. 3 (3e kwartaal 1992): 6.
65 Paping 1995, 200.
66 Paping 1995, 56 en Sleebe, V.C. In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied. 17701914. (Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1994), 350.
67 Paping 1995, 224.
68 Paping 1995, 71.
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Figuur 2.2.
Arbeiderswoning (gebouwd 1872) aan de Oudedijksterweg te Uithuizermeeden: een
éénkamerwoning met veegedeelte en omliggend akkertje ten behoeve van eigen consumptie (1910 1915)

In de volgende deelparagrafen komt iedere beroepsgroep apart aan de orde en zullen de
sociaal-economische omstandigheden van de verschillende beroepsgroepen worden
omschreven.

Boeren
Tot het einde van de achttiende eeuw was er sprake van een tamelijk egalitaire samenleving
binnen de Groninger kleigebieden. Tussen de boer en zijn personeel bestond weinig verschil
en beide leefden ruwweg onder dezelfde omstandigheden.69 Maar in de negentiende eeuw
werden, doordat een aantal boeren steeds welvarender werd, de verschillen tussen boer en
personeel steeds groter. De steeds rijker wordende boeren gingen zich in toenemende mate
distantiëren van hun personeel. Ook kwam hun nieuwe levensstijl zichtbaar tot uiting met
de opkomst van de herenboerderij. Deze, vaak uit de negentiende eeuw stammende, grote
bedrijfsgebouwen met villa’s van voorhuizen zijn tot de dag van vandaag opvallende
objecten in het Groninger kleilandschap. Ze vormen het tastbare erfgoed van een
boerenstand die niet alleen zeer gefortuneerd was maar ook hoog in aanzien stond. Veel van
de bewoners van deze herenboerderijen vervulden naast hun boerenberoep namelijk een

69

Boer, de. 2011b, 144.
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Figuur 2.3.
Gezicht op de voorgevel
van het woonhuis van
de herenboerderij
Zuidpool te Usquert: een
tastbare herinnering aan
de rijkdom en macht van
de Groninger herenboer
die hoog op de sociale
ladder stond

belangrijke rol in het sociale en politieke klimaat van de Groninger kleigebieden en
ontwikkelden zich tot een nieuwe vorm van elite: de herenboeren. Deze herenboeren wisten
tot ver in de twintigste eeuw het maatschappelijk leven binnen de Groninger kleidorpen te
domineren.70
In zijn proefschrift Boer en Heer. ‘De Groninger Boer’ 1760 - 1960 stelt IJnte Botke dat een
Groninger boer, om in de categorie herenboer te vallen, ten minste 40 hectare land in bezit
moest hebben, op grote schaal gebruik moest maken van loonarbeid en het overgrote deel
van zijn producten op de markt verkocht.71 In Groningen werd zo’n boer veelal een ‘dikke
boer’ genoemd. Ondanks hun enorme rijkdom en invloed vormden de herenboeren in de
negentiende eeuw nog steeds een minderheid binnen de boerenstand.72 Lang niet iedere
Groninger kleiboer wist het namelijk te schoppen tot ‘dikke boer’. Zo bestond er naast de
herenboeren een niet te verwaarlozen groep boeren met een aanzienlijk kleiner bedrijf.
Op het Hoogeland bestonden de meeste van de kleine boerenbedrijfjes aan de zuidkant van
de grote dorpen. Hier was de bodem om fysisch-geografische redenen
(opslibbingsverschillen) van mindere kwaliteit dan in de jonge polders aan de noordkant.73
De herenboeren woonden daarom voornamelijk aan de noordkant van de dorpen. Om deze
reden werd er in de dorpsgemeenten Warffum en Usquert vaak een onderscheid
gemaakt/gevoeld tussen de boeren aan de noordkant van het dorp, met een groot bedrijf,
veel macht en aanzien, en de boeren aan de zuidkant van het dorp met de kleinere, vaak
keuterachtige bedrijfjes.74 De boeren met de kleinere bedrijfjes stonden sociaal gezien veelal
gelijk aan de groep arbeiders en hadden vrijwel dezelfde levenstandaard. Vooral in tijden
van de landbouwcrisissen had deze groep het zwaar.

Botke, IJ en H. Maring. De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1975.
(Leeuwarden: G&M, 1999), 5.
71 Botke, IJ. Boer en heer. ‘De Groninger boer’ 1760-1960. (Assen: Koninklijke van Gorcum BV, 2002), 1.
72 Paping 1995, 73-74.
73 Botke 2002, 425.
74 Botke 2002, 425.
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Figuur 2.4.
Voorbeeld van
een ‘dikke boer’:
Pieter Hendrik
Meekhof
Doornbosch
poserend voor de
deur van - de in
de Noordpolder
gelegen boerderij Arion
tijdens het 70jarig bestaan van
zijn bedrijf (1905)

De groep van rijke herenboeren had uiteraard ook te kampen met landbouwcrisissen. Een
enkele herenboer ging tijdens één van de landbouwcrisissen zelfs failliet. Een voorbeeld van
een herenboer uit de Noordpolder die in de jaren twintig van de negentiende eeuw door één
van deze crisissen niet het hoofd boven water kon houden is Marten Douwes Teenstra
(Bijlage 8). Ook de vanaf 1878, door import van overzeese granen, ingezette daling van de
graanprijzen betekende gedurende de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor een lagere
rentabiliteit van het boerenbedrijf en een toenemend aantal faillissementen onder grote
boeren. Maar voor velen van hen gold na de zogenaamd ‘Champagnejaren‘ van 1848 - 1878
een lange nabloei die driekwart eeuw zou duren.75

75

Botke 2002, 5.
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Middenstand: ambachten, nijverheid en diensten
Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken stond de herenboer hoog op de sociale ladder. De
groep die onder de boeren stond was die van de middenstand. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de middenstand een zeer gemêleerde groep was waarbinnen ook grote sociale
verschillen heersten. De bovenlaag van de middenstand werd namelijk gevormd door de
(vee)arts, welgestelde kooplieden, fabrikanten, de notaris, de predikant en de schoolmeester.
Hun inkomen lag aanzienlijk hoger dan dat van de minder geschoolde zelfstandigen.76
Vooral de groep van kleine zelfstandigen
met ambachtelijk werk was afhankelijk
van de agrarische bedrijvigheid binnen het
gebied. Zij moesten als wagenmaker,
timmerman, smid, bakker, etc. hun geld
verdienden.77 Deze kleine zelfstandigen
waren veelal als knecht in de leer geweest
bij een ambachtsmeester. De
ambachtsknechten verhuurden zich in hun
leerperiode aan de ambachtsmeester voor
kost en inwoning.78 De knecht ontving
vaak geen loon maar werd door de
leermeester voorzien in levensonderhoud
en kreeg kennis, ervaring en werk
Figuur 2.5.
verschaft.79 Als de knecht voldoende
Twee smidsknechten aan de Pastrorieweg te
vaardigheden had opgedaan kon hij het
Warffum (1923)
bedrijf van zijn leermeester overnemen of
voor zichzelf beginnen. Het opzetten van een eigen ambachtsbedrijfje behoefte, behalve de
leertijd als knecht, in de achttiende en negentiende eeuw weinig investering. De gemiddelde
bedrijfsgrootte was namelijk klein, men had weinig gereedschap of materiaal nodig en vaak
werd een deel van het woonhuis gebruikt als werkplaats.80
Ambachtslieden hielden zich voor een groot deel bezig met het repareren van oude
goederen. Kapotte dingen werden namelijk zoveel mogelijk hersteld.81 Wat niet hersteld kon
worden, of niet door de plaatselijke nijverheid werd vervaardigd, kon men kopen bij de
winkelier uit het dorp. Er waren maar weinig gespecialiseerde winkels, over het algemeen
hadden de winkels dan ook een divers assortiment met verschillende soorten producten.82
Een ambachtsman werd vanwege zijn vakkennis (opgedaan als knecht) veelal hoger
gewaardeerd dan een landarbeider. Er valt niet te ontkennen dat voor arbeid op het
Femke Veltman, “Betere tied’n in Groningen.” NPO Geschiedenis – Andere Tijden. 19 februari 2011.
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Betere-tied-n-inGroningen.html (geraadpleegd op 7 juni 2016).
77 Wiersema, G.P. De weg van de boeren op het Groninger Hoogeland en hun arbeiders en de landverhuizers.
Deel 4. (Twijzelerheide: s.n., 2003), 92.
78 Paping 1995, 117.
79 Paping 1995, 159.
80 Paping 1995, 84.
81 Paping 1995, 27.
82 Paping 1995, 27.
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boerenbedrijf ook enige ervaring nodig was maar iemand die goed kon maaien, dorsen,
ploegen, melken of wieden werd over het algemeen geldelijk en sociaal minder gewaardeerd
dan iemand die goed brood kon bakken of een paard kon beslaan.83 Van de meeste
Groninger kleidorp-bewoners werd namelijk verwacht boerenhandarbeid uit te kunnen
voeren. Wat een bakker of een smid kon, kon daarentegen niet iedereen. Een boerenknecht
zou vaak ook niet, zoals een ambachtsknecht, een eigen bedrijfje beginnen; boerenknechten
bleven vaak hun hele werkende leven landarbeider. Over het algemeen hadden de meeste
ambachtslieden dan ook een hoger inkomen dan de gemiddelde landarbeider.
Maar voor het deel middenstanders welke minder gewaardeerde ambachten uitvoerden
golden ongeveer dezelfde lonen als voor de arbeiders. Voorbeelden van beroepen binnen
deze groep waren bijv. kleermakers en naai(st)ers. Binnen deze ambachten was veel
concurrentie en men was van mening dat iedereen in principe, net als landarbeider,
naai(st)er kon worden.84 Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen was deze groep
middenstanders vaak in meerdere sectoren actief. Zo bestond er een grote groep
ambachtslieden en kleine winkeliers die hun inkomen (in het oogstseizoen) aanvulden met
werkzaamheden bij de boer.85

(Land)arbeiders
De grote groep arbeiders vormde de onderste laag van de Groninger kleigemeenschappen.
Zij werden zowel sociaal als economische het minst gewaardeerd. Een enkele arbeider op het
Hoogeland werkte in één van de (steen)fabriekjes in het gebied, maar het overgrote deel van
deze beroepsgroep was landarbeider en werkte voor een boer. Rond 1770 was ongeveer een
kwart van alle gezinshoofden op de Groninger klei arbeider, dagloner of werkman. Het
aandeel van mensen met deze beroepsomschrijvingen groeide verder in de periode 1770 1860; uiteindelijk bedroeg dit aandeel zo’n veertig procent van de gezinshoofden.86 Vele
arbeiders behoorden tot het armste deel van de bevolking. Andere dorpsbewoners keken

Figuur 2.6.
Uithuizen: landarbeiders
en –arbeidsters poseren
op het land (1912)
Paping 1995, 191.
Wiersema 2003, 92.
85 Paping 1995, 69.
86 Paping 1995, 99-100.
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dan ook vaak neer op de landarbeiders. Tot ver in de twintigste eeuw werd het verschil
tussen landarbeider en middenstander of boer in de sociale verdelingen van de Groninger
kleidorpen gevoeld: ‘Elk wel gain arbaider was, dei echtte zich hoger. Dei hurden bie de
middenstand en middenstand ston hoger din un arbaaider. (…)‘ aldus oud-landarbeider Marten
Vogel (geboren 1917).87 Of zoals gepensioneerd landarbeider Kees Pieterman (geboren 1918)
het omschrijft: ‘kwartje wol nait bie un dubbeltje zitt’n.’88
Maar ook binnen de groep landarbeiders was sprake van onderlinge sociale en economische
verschillen. Er golden voor de landarbeiders namelijk verschillende soorten van
dienstverband. Ten eerste bestond er de vaste landarbeider. Deze arbeider was het hele jaar
in dienst bij dezelfde boer en kreeg hiervoor een vast loon. De dienstbetrekking van de
meeste vaste arbeiders liep van half mei tot half mei (Groninger meikermis) of van november
tot november (Allerheiligen). Een deel van de vaste arbeiders waren inwonende, veelal
ongehuwde, meiden en knechten die naast kost en inwoning een bescheiden loon kregen. Op
twaalf- of dertien-jarige leeftijd gingen sommige jongens en meisjes al bij de boer in dienst.
Veel van de inwonende knechten en dienstmeiden waren dus praktisch nog kind. Ze
verbleven de hele week op de boerderij en mochten, vaak op zondag, naar hun ouderlijk
huis lopen voor een bezoek aan familie.89
Over het algemeen verkeerden de landarbeiders in de achttiende eeuw nog volledig in het
huishouden en het dagelijks leven van de boerengezinnen. De boer en boerin werkten samen
met hun personeel op het land en na het werk at men samen aan dezelfde tafel.90 Omdat de
levensstijl van de Groninger herenboeren in toenemende mate begon te verschillen met dat

Figuur 2.7.
Uithuizermeeden:
Landarbeiders aan het werk
tijdens de vlasoogst (1950 1960)
Vogel, M. in “Betere tied’n in Groningen.” NPO Geschiedenis – Andere Tijden. 19 februari 2011. Terug
te kijken op: http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Betere-tied-nin-Groningen.html (geraadpleegd op 25 augustus 2016).
88 Pieterman, K. in “Betere tied’n in Groningen.” NPO Geschiedenis – Andere Tijden. 19 februari 2011.
Terug te kijken op http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Beteretied-n-in-Groningen.html (geraadpleegd 25 augustus 2016).
89
Veltman, F. “Betere tied’n in Groningen.” NPO Geschiedenis – Andere Tijden. 19 februari 2011.
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Betere-tied-n-inGroningen.html (geraadpleegd op 7 juni 2016).
90 Sleebe 1994, 338.
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van de landarbeider werd het (inwonend) personeel steeds meer naar het achterdeel
verbannen. In de loop van de negentiende eeuw aten de arbeiders niet meer bij de boer aan
tafel maar in hun eigen vertrek in de schuur, de zogenoemde ‘bodenkamer’. Het inwonende
personeel bracht hier ook hun spaarzame vrije tijd door en sliep in een bedstee of op het stro
op het achterdeel.91 De afstand tussen de boer en de arbeider werd door de toenemende
welvaart van de boer in de negentiende eeuw dus niet alleen mentaal steeds groter, maar
ook fysiek.92
Voor de tieners die als knecht of meid naar de boer gingen om te werken was een hard
bestaan. Maar op deze manier waren ze in ieder geval van onderdak en voedsel verzekerd.
Dit was voor hun ouders, die veelal zelf ook landarbeiders waren en met een minimum
inkomen vaak een groot gezin moesten onderhouden, weer een eter minder aan tafel. De
kinderen uit de arbeidersgezinnen hadden dus vaak weinig keus: ze werden zelf ook
landarbeider.
Naast de vaste inwonende knechten en meiden had de boer vaak een aantal vaste
uitwonende arbeiders met een eigen gezin in dienst. Deze woonden in het dorp of op het
terrein van de boer. Naast hun loon genoten sommige arbeiders emolumenten, wat vaak
betekende dat ze - in hun eigen tijd - mochten zoeken naar achtergebleven graanaren of wat
schapen mochten houden op het land van de boer.93 Sommige vaste arbeiders kregen tussen
de middag warm eten op het bedrijf en mochten de resten, ‘het praanje’, mee naar huis nemen
voor hun gezin.94
De groep vaste arbeiders werd tijdens het drukke oogstseizoen aangevuld met losse
arbeiders die gedurende een korte periode door de boeren werden ingehuurd voor een dagof stukloon.95 Vandaar dat deze groep arbeiders ook wel dagloners genoemd werd. Door het
intensiveringsproces van de landbouw tussen 1770 en 1860 (Bijlage 3) was de
werkgelegenheid in de akkerbouw uitgebreid, dit vroeg vooral in de zomermaanden om een
hoge inzet van arbeid. Omdat hun dienstperiode bij de boeren vaak van korte duur was,
waren de losse arbeiders veelal genoodzaakt ook ander werk aan te pakken. Was er voor hen
op de boerenbedrijven geen werk dan waren ze tijdelijk sjouwer, sneeuwschuiver,
slotengraver, etc.96 Het lukte niet altijd om buiten de oogstperiode aan werk te komen en het
grootste probleem van de losse arbeiders was dan ook de winterwerkloosheid. Velen van

Botke 2002, 234.
Deze mentale en fysieke scheiding tussen boer en personeel was in de negentiende en begin
twintigste eeuw kenmerkend voor de Groninger kleiboerenbedrijven. Zo vergelijkt de schoolmeester J.
Faber in een jeugdboekje, geschreven tussen 1906 en 1912, de Groninger situatie met die in NoordHolland. Hij merkt op dat in Noord-Holland de boer en zijn knecht samen aan dezelfde tafel eten en
er geen scheiding bestaat tussen het gezin van de boer en het ‘volk’. In Noord-Holland keurt men het
dan ook ‘onbewimpeld af, als knechten en meiden daar als minderen worden behandeld’. (Faber, F. “Iets uit
het leven van boeren en arbeiders. (in de provincie Groningen).” 1906-1912. Opgenomen in Stichting
Historische Kring Noordelijk Hunsingo. “Enige indrukken van het leven in Noord-Groningen
ongeveer honderd jaar geleden.” Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo. No. 25 (oktober 2002):
23.)
93 Paping 1995, 235-236.
94 Paping 1995, 173.
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Een dagloon was, zoals het woord luidt, loon per gewerkte dag. Een stukloon betekende dat men
per afgeleverde product betaald kreeg; dus hoe harder men werkte, hoe meer men betaald kreeg.
96 Paping 1995, 100.
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hen waren in de winter genoodzaakt aan te kloppen bij de armenbesturen. Dit zorgde ervoor
dat deze armenbesturen in de winter snel door hun reserves heen raakten.97
In de loop van de negentiende eeuw kwamen commissies op die activiteiten organiseerden
om winterwerkloosheid tegen te gaan en mensen voor een minimum loon te werk te
stellen.98 De werklozen kregen klussen als keien verbrijzelen of het verwerken van vlas. In de
winter van 1823 werden in Warffum ropen van stro gedraaid (ropen werden door
dakdekkers gebruikt ter bevestiging van het riet op de daken). Deze bezigheid kwam voor
de rekening van de gemeente om zo de bedelarij zoveel mogelijk te stuiten.99
Door de perioden van werkloosheid hadden de losse arbeiders zeer weinig te besteden. Maar
ook voor de meeste vaste landarbeiders gold dat iedere cent of stuiver omgedraaid moest
worden en de minste of geringste tegenslag kon ervoor zorgen dat men aangewezen werd
op de kerkelijke of burgerlijke armenzorg.100 Zo lagen tegenslagen als arbeidsongeschiktheid
altijd op de loer. Door het zware lichamelijke werk dat in weer en wind buiten op het land of
in tochtige schuren moest worden uitgevoerd waren de landarbeiders vaak op middelbare
leeftijd niet meer vitaal genoeg om het werk bij de boer uit te kunnen oefenen. In de
negentiende eeuw werden de meeste vaste arbeiders van vijftig jaar of ouder afgedankt voor
jongere, energiekere arbeiders.101 Als men te oud en/of arbeidsongeschikt was, dan was men
vaak de rest van het leven werkloos en aangewezen op hulp van de armenbesturen of
familie.

Figuur 2.8.
Ook vrouwen werkten in de
oogsttijd mee op het land.
Johan Dijkstra.
Aardappelrooisters. 1920-1923.
Wasverf op linnen,
particuliere collectie.
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99 Bakker, B. Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd.
(Bedum: Scholma Druk, 2010), 50.
100 Houten, L. van. “Socialisme en Landarbeidersbeweging in Usquert.” in Historie van Usquert. 114122. (Bedum: Scholma Druk, 1996), 114.
101 Paping 1995, 55.
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Om rond te kunnen komen waren veel echtgenotes van de arbeiders genoodzaakt om naast
hun huishouden mee te werken op het land of ander aangenomen werk te verrichten. Ook
de kinderen van het gezin werkten in de zomermaanden vaak mee bij de boer.102 Voor de
weduwes of vrouwen met een arbeidsongeschikte echtgenoot was het natuurlijk nòg
noodzakelijker om buitenshuis te werken. Zij moesten het inkomen van de man als
hoofdkostwinner missen en het was voor hen zeer moeilijk het hele gezin te onderhouden.103
De lonen voor vrouwen lagen over het algemeen namelijk veel lager dan voor de mannen.
Voor de weduwes en echtgenotes met een arbeidsongeschikte man was het dus barre
noodzaak om allerlei strategieën te verzinnen om aan geld en voedsel te komen; in de zomer
bij de boer wieden of graanschoven binden en ’s winters stenen bikken.104 Dit terwijl ze vaak
ook het huishouden moesten doen en nog ‘kleine kinderen aan de rokken hadden hangen’.
In 1899 verscheen een artikel waarin een betrekkelijk duidelijk beeld werd geschetst van de
situatie van de landarbeider in Usquert en omstreken.105 Ook hierin wordt de groep
arbeiders ingedeeld in inwonende knechten/meiden, vaste arbeiders en losse arbeiders. In
het artikel staat beschreven dat de meeste vaste boerenknechten op het boerenbedrijf
inwoonden tot ze huwden, eenmaal getrouwd woonden ze veelal in huisjes van de boer.
Wanneer men in een huisje van de boer woonde werd de huur van het jaarloon
afgetrokken.106 De arbeiders die op het erf van de boer of elders op zijn grondbezit een huisje
huurden hadden de taak toezicht te houden op de bezittingen van de boer. Wanneer het
huisje aan de zeedijk stond was de taak van het arbeidersgezin om de dijk te bewaken en
toezicht te houden op de schaapskudde die op de kwelders graasde. Slechts een enkele vaste
arbeider had een eigen huisje in of aan de rand van het dorp. Maar voor de losse arbeiders
was het, vanwege hun gebrek aan vast dienstverband, vrijwel altijd zaak zelf een huisje te
bouwen. Dit terwijl zij het armste deel van de beroepsbevolking vormden.
De situatie van de Groninger landarbeider veranderde in de loop van de twintigste eeuw.
Hun onderkomens en arbeidsvoorwaarden werden onder invloed van de uitwerkingen van
de Woningwet (1901) en de Landarbeiderswet (1918) steeds beter.107 Maar de grootste
veranderingen kwamen eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, toen – onder invloed van
de Marshallhulp - de grote mechanisatiegolf op gang kwam. Tegelijk betekende de
introductie van de nieuwe machines minder vraag naar arbeidskrachten op het platteland.
Veel van de arbeiders vertrokken naar de stad om in een fabriek te werken of ze verhuisden
naar plaatsen waar de grote scheepswerven waren. De arbeiders die wel bij de boer konden
blijven werken kregen het een stuk beter dan voorheen; de nieuwe machines maakten hun
werk veel lichter en hun arbeidsvoorwaarden werden steeds beter. Door de trek naar de
steden (door het overschot aan arbeiders) begon het krimpen van de Groninger
plattelandsdorpen, een krimp die binnen sommige dorpen nog steeds voortduurt.
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Warfum, Uithuizen en Uithuizermeeden.” In Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en
omgelegen streken. Deel I. 77-81. (Groningen: J.B. Wolters, 1899).
106 Bos 1899, 78.
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2.2 Groninger arbeidersstreken
Van krimp was in de periode 1790 - 1860 binnen de Groninger kleidorpen geen sprake. In de
Hoogelandster dorpsgemeenten Warffum, Usquert en Uithuizen verdubbelde het aantal
inwoners gedurende deze periode ruimschoots.108 Dit kwam niet alleen door een
geboorteoverschot maar was ook te danken aan migratie.109 Nederland heeft namelijk
gedurende de achttiende en negentiende eeuw te maken gehad met een vestigingsoverschot
waarbij vooral sprake was van immigranten vanuit Duitsland en Vlaanderen die werk
vonden als landarbeider, militair, koopman of ambachtsman.110
Zoals Paping in zijn dissertatie beschreef was het vooral de groep landarbeiders dat
groeide.111 De groep arbeiders behoorden gedurende de achttiende tot halverwege de
twintigste eeuw tot het armste deel van de bevolking. Maar de Franse Tijd (1795 - 1813) was
financieel gezien voor deze groep wellicht de zwaarste van allemaal: de lonen voor het
uitwonende boerenpersoneel waren zeer laag. De huisjes die door enkelen van hen aan het
einde van de achttiende eeuw in bezit gekomen waren moesten in deze periode door een

Figuur 2.9.
Gezin poseert voor een arbeiderswoning in de omgeving van Warffum (specifieke locatie onbekend,
1929)
Paping 1995, 53 en Paping, R.F.J. “Economische geschiedenis weerspiegeld in Groningse
kleilandschap.” Heemschut: orgaan van den Bond Heemschut. (jaargang 72, 1995): 10.
109 Ven van de, G.P. Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in
Nederland. (Utrecht: Stichting Matrijs, 2003), 206.
110 Ven van de 2003, 206 en Mulder, K. Hannekemaaiers en kiepkerels. Haren: Knoop & Niemeijer, 1974.
111 Paping 1992, 6.
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groot aantal beleend worden om aan geld en voedsel te komen.112 Maar het eigen huisbezit
onder de arbeiders leek in de Franse Tijd volgens Paping echter niet terug te lopen. Dit is
zeer waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de enige lonen die wel gelijke tred hielden met
de prijsstijgingen in de Franse Tijden, die van het inwonende personeel waren.113 Met wat
men overhield uit deze lonen kocht een aanzienlijk aantal inwonende arbeiders uiteindelijk
een eigen huisje. Daarnaast was het aantal losse arbeiders, door de toenemende vraag naar
seizoenswerk op het land, groter geworden. Door het gebrek aan vast dienstverband was het
voor deze groep niet mogelijk om in te wonen of te huren bij de boer en zat er weinig anders
op dan zelf een huisje te kopen of bouwen. Opvallend veel relatief goedkope huizen werden
dan ook in de jaren 1808 - 1817 verkocht.114
Onder invloed van de sterke bevolkingsgroei in de periode 1770 - 1860 raakten de Groninger
dorpskernen overvol en het werd het steeds moeilijker voor de arbeiders, met hun karige
budget, om een huisje of stukje grond in het dorp te bemachtigen.115 Dit had tot gevolg dat
men vanaf het einde van de achttiende eeuw in veel gevallen genoodzaakt was om op zoek
te gaan naar oplossingen: steeds vaker bouwde men buiten de bestaande dorpsgebieden een

Figuur 2.10.
Het - uit de vroege achttiende
eeuw stammende - Warffumer
arbeidershuisje ‘’t Venhoes’
herbouwd in het
Openluchtmuseum Het
Hoogeland, Warffum.
Paping 1995, 207-208.
Paping 1995, 208.
114
Paping 1995, 267.
115 Meijering 1993, 17.
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onderkomen. Dit gebeurde niet alleen in de zeekleigebieden. Ook in andere delen van
Groningen ontstonden buiten de dorpsgebieden stroken met bebouwing. Zo ontstonden
langs de uitvalswegen of aan de rand van de woeste, armere gronden in het
esdorpenlandschap van Westerwolde streken met kleine huisjes.116 In Oost-Groningen
ontstonden zogenoemde ‘lanen’ met arbeiderswoningen die haaks op de hoofdstraat van de
wegdorpen stonden. De lanen waren hoofdzakelijk onverharde zandpaden, en lagen aan de
oorspronkelijke veenzijde van het dorp.117 Ook dit waren de relatief armere gronden
waarvoor veel moeite gedaan moest worden om er een rendabele opbrengst uit te halen. De
boeren hadden hiervoor over het algemeen weinig interesse waardoor deze kavels
gemakkelijker te bemachtigen waren voor de arbeiders.
Maar buiten de dorpen op de Groninger zeeklei deed zich het probleem voor dat de druk op
de gronden rondom het dorp vrijwel overal hoog was. De vruchtbare zeekleigronden
maakten dat de grondprijzen onder invloed van de landbouw enorm waren gestegen.118 Het
was voor de landarbeiders op de zeeklei dus extra lastig een stukje grond te verwerven. Toch
ziet men dat zich, zoals uit paragraaf 1.3 naar voren is gekomen, hoofdzakelijk aan de
noordzijde van de bestaande dorpskernen streekjes ontwikkelden waarvan in de literatuur
wordt gesteld dat hier hoofdzakelijk arbeiders woonden. Deze streekjes lijken zich
voornamelijk aan de voet van de oude dijken zonder waterstaatkundige functie te bevinden.
Dat de arbeidersstreken zich hoofdzakelijk aan de noordzijde van de kleidorpen
ontwikkelden is niet zo verwonderlijk: dit is de zijde waar zich de jonge zeekleipolders
bevinden en waar de werkgevers van de meeste landarbeiders gevestigd waren. Aangezien
men zich tot halverwege de eerste helft van de twintigste eeuw hoofdzakelijk ter voet
verplaatste was het een logische keus om tussen het dorp en de werkgever in te gaan wonen.
Eveneens moet opgemerkt worden dat de verbindingen tussen de nederzettingen op de
Groninger klei zich tot de tweede helft van de negentiende eeuw veelal op de hoger gelegen
delen in het landschap bevonden, zoals bijvoorbeeld een kruin van een dijk.119 Pas vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw werden namelijk de meeste wegen op het Groninger
platteland verhard. Vóór 1850 koos men er dus veelal voor, vooral in de natte perioden van
het jaar wanneer de kleiwegen vrijwel onbegaanbaar waren, om over hoger gelegen delen in
het landschap te lopen.120 Zo dienden veel van de (oude) dijken als een soort uitvalswegen
tussen de plattelandsdorpen. Het is aannemelijk dat deze bijkomende of nieuwe functie van
de dijk als uitvalsweg, net als in het geval van de uitvalswegen in Westerwolde, een reden
vormde dat juist hier enkele arbeiders zich een onderkomen bouwden. Maar zoals uit het
eerste hoofdstuk is gebleken zijn er mogelijk meer redenen aan te wijzen voor de vestiging
van arbeiders langs de oude dijken. Deze zullen in de volgende hoofdstukken verder onder
de loep genomen worden.
Men mag aannemen dat de arbeidershuisjes die vóór 1850 langs de dijk gebouwd waren zeer
eenvoudig waren. Sommige arbeidershuizen waren in de periode rond 1830 waarschijnlijk
nog niet eens volledig van steen.121 Het was niet voor niets dat arbeidershuizen in deze tijd
Meijering 1993, 18.
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vaak als ‘hutten’ ‘keten’ of ‘krotten’ te boek stonden.122 Meijering stelt dat de huisvesting van
de landarbeiders op de noordelijke zeeklei vaak wel ‘beter’ was dan die op de zand- of
veengronden.123 De huisjes van de arbeiders op de Groninger klei waren namelijk vaker van
steen en beter betimmerd dan de arbeidershuisjes elders in de provincie.
Over het algemeen beschikten de arbeidershuisjes op de klei over twee vertrekken: één voor
het gezin en één voor het eventuele vee. Vader, moeder en al gauw vijf of zes kinderen
leefden in hetzelfde vertrek waar gekookt, gegeten, gewerkt en geslapen werd. Vaak waren
in dit soort huisjes maar twee bedsteden aanwezig en sliep de helft van het gezin op de
grond. De situatie voor de arbeidersklasse in Groningen was daarmee niet veel anders dan
elders in West-Europa: zo had ongeveer 50% van de fabrieksarbeiders binnen de grote
Europese steden eveneens slechts één ruimte ter beschikking om met het gehele gezin in te
leven.124

Figuur 2.11.
Eenkamerwoning ‘t Venhoes’ is ingericht als een daglonershuisje uit de vroege negentiende eeuw
(Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum)
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De huisjes op de kavels langs de oude dijken zullen dus veelal simpele woningen zijn
geweest. Hoog waren ze sowieso niet: de nok van het huis lag vaak evenwijdig aan de kruin
van de dijk/weg.125 Zo schrijft Zuidema over de huizen langs de Warffumer Oudendijk: ‘’t Is
immers gebeurd, dat ’n rund in ’n dolle bui, zoo maar vanaf den weg bij ’t lage strooien dak
opklauterde tot op den nok.’126
Tegen de jaren vijftig van de negentiende eeuw werden de huizen voor arbeiders op het
Groninger platteland over het algemeen iets groter en werden de huizen hoofdzakelijk van
steen gemaakt.127 Dit kwam volgens Paping niet omdat de landarbeiders meer draagkracht
kregen maar vooral doordat gezinnen steeds vaker één woning deelden waardoor ze ook de
kosten konden delen. Ook lieten steeds meer draagkrachtigen (waaronder de herenboeren)
huizen bouwen voor hun personeel.128 Ondanks de verbeteringen gold voor de doorsnee
arbeidershuizen nog steeds dat het hele gezin slechts de beschikking had over één vertrek en
in veel gevallen sprake was van een ernstig gebrek aan licht en frisse lucht.
Vandaag de dag vindt men nog weinig overgebleven arbeiderswoningen uit de negentiende
eeuw. Veel van de negentiende-eeuwse arbeidershuisjes zijn in de loop van tijd afgebroken.
Een enkel huisje dat nog te vinden is, is vaak ingrijpend verbouwd en uitgebreid (Figuur
2.12).129 Het oorspronkelijke karakter van de meeste (reeksen van) oude arbeiderswoningen
uit de negentiende eeuw bestaat daarmee niet meer. Toch zien we op een aantal plaatsen nog
duidelijke stroken met bebouwing die teruggaan op een oorspronkelijke arbeidersstreek. De
Warffumer Oudendijk is hier een goed voorbeeld van (Figuren 2.13 en 2.14).

Figuur 2.12.
Meest voorkomende gevels bij (naar tegenwoordige normen verbouwde) arbeidershuisjes in de
provincie Groningen (Meijering, 1993).
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Figuur 2.13. en 2.14.
Delen van de hedendaagse bebouwing langs de Warffumer Oudendijk
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3

Bebouwing en bewoning tot 1832

In dit hoofdstuk wordt toegespitst op de bebouwing langs de Warffumer Oudendijk binnen
de onderzoeksperiode 1718 - 1832. Aan de hand van historisch bronmateriaal zal een
reconstructie op hoofdlijnen worden gegeven van de ontwikkeling van de bebouwing langs
het oude dijktracé bij Warffum. Om de ontwikkeling van de bebouwing binnen de
onderzoeksperiode beter te begrijpen zal in de eerste paragraaf een beschrijving worden
gegeven van de bebouwing langs de Oudendijk in de periode vóór 1718.
In de tweede paragraaf wordt de ontwikkeling binnen de onderzoeksperiode besproken
(1718 - 1832). Gezien het feit dat de onderzoeksperiode tot 1832 loopt is het lastig na te gaan
wie in de genoemde periode eigenaren en bewoners waren van de verschillende gebouwen.
Zo zijn uit de periode vóór 1832 wel bronnen beschikbaar waarin bewoning/eigendom van
de panden binnen de gemeente of kerspel Warffum genoteerd is maar ontbreekt in veel
gevallen een duidelijke plaatsaanduiding van de betreffende gebouwen. Historische kaarten
waarop bebouwing staat aangeven geven soms iets meer inzicht. Waar mogelijk worden de
historische kaarten daarom zoveel mogelijk gekoppeld aan de geschreven bronnen.
Omdat in dit hoofdstuk centraal staat of er inderdaad, en zo ja waarom, een verband bestaat
tussen beroepsgroep, sociaal-economische positie en het ontstaan van een strook met
bebouwing langs de Oude Dijk bij Warffum zal daar waar informatie beschikbaar is ook iets
vermeld worden over de beroepen van de eigenaren/bewoners van de panden. Duidelijke
en vooral betrouwbare informatie betreffende de aard en bezit van het ontroerende goed
vindt men pas in 1832 wanneer het kadaster is ingevoerd. Ook is aan de hand van het
kadaster voor het eerst een compleet overzicht te vervaardigen van de beroepen/sociaal –
economische positie van de eigenaren van de gebouwen. Deze gegevens zullen aan het einde
het tweede paragraaf besproken worden.
Met de bevindingen uit de historische kaarten en het andere historisch bronmateriaal uit de
periode tot 1832 zal dan vervolgens, in samenhang met het sociaal–economisch kader uit
Hoofdstuk 2, in de derde paragraaf antwoord gegeven worden op de vraag of er inderdaad,
en zo ja waarom, een verband bestaat tussen beroepsgroep, sociaal-economische positie en
het ontstaan van een strook met bebouwing langs de Oude Dijk bij Warffum.
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Figuur 3.1.
Ansichtkaart met
daarop de
Warfummer
Oudendijk naar een
schilderij van J.G.
Jordens (1910)

3.1 Bebouwing langs de Warffumer Oudendijk vóór 1718
Situatie vóór 1594: Uithoven
De bebouwing langs de dijk bij Warffum begint vermoedelijk al vroeg na de aanleg van de
dijk. Volgens Juk was vanaf het begin van dertiende eeuw al sprake van een aantal kerk- of
kloosterboerderijen tussen het dorpsgebied van Warffum en de huidige Oude Dijk.130 Op de
vermoedelijke plaatsen waar deze uithofboerderijen zich bevonden staan vandaag de dag
nog steeds boerderijgebouwen. Dit zijn de boerderijen Hoysumheerd (ook wel Groot
Hoysum), Welgelegen en de Zijlemaheerd (Figuur 3.2.). Ook van het boerenerf Smeersum,
iets ten westen van de Hoysumheerd gelegen, wordt vermoed dat op dit terrein al vanaf de
dertiende eeuw een (uithof)boerderij heeft gestaan.131 De meest recente boerderij op dit
terrein is in oktober 2013 verwoest door een storm (Figuur 3.3).
Alle vermoedelijke uithofterreinen bevinden zich dus niet in het onderzoeksgebied. Maar
wat opvalt is dat ze allen dicht langs het tracé van de Oude Dijk gelegen zijn. Juk stelt dat de
oude uithofterreinen stuk voor stuk ter hoogte van afwateringsluisjes in de dijk lagen.132 Dit
verband doet vermoeden dat de bewoners van de uithoven, de lekenbroeders, toezicht
hielden op de sluisjes. Met de sluisjes in de dijken en het grondbezit vlak achter de dijk was
het kerk- en kloosterwezen zeer waarschijnlijk al vroeg na de voltooiing van de
Middeleeuwse dijk betrokken bij de afwatering van het binnendijks gelegen gebied (nadere
Juk 2006, 133.
Graaf, E. de. “Boerderij Smeersum door storm geveld.” GraafWerk.
http://erikdegraaf.blogspot.nl/2013/10/boerderij-smeersum-door-storm-geveld.html (geraadpleegd
op 4 februari 2017).
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toelichting hierop vindt men in paragraaf 5.1). Zeer vermoedelijk hield de ligging van de
uithoven bij de sluisjes eveneens verband met transport over water, waarbij goederen vanaf
de kwelders (wol of vlees) via de sluis naar het binnenland werd gevoerd of goederen vanaf
het land (gewas) via de zee afgevoerd werd.

Figuur 3.2.
Satellietopname van de noordkant van het dorp Warffum met daarop de boerenplaatsen Smeersum,
Groot Hoysum, Welgelegen en Zijlemaheerd aangegeven (rood). Ook het tracé van de Oude Dijk is
gearceerd (lichtgeel). Op de aangegeven boerderijterreinen hebben vermoedelijk al vanaf het begin
van de dertiende eeuw uithofboerderijen gestaan.

Figuur 3.3.
De door een storm verwoeste boerderij Smeersum (oktober 2013)
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Op Figuur 3.4. ziet men een overzicht van de gebieden waarvan bekend is deze omstreeks
1540 onder het bezit vielen van de Johannieter Commanderij te Warffum.133 Op Figuur 3.5. is
het grondbezit van het klooster rond het dorp Warffum uitgelicht. Duidelijk aangeven is de
Hoysmaheerd met bijbehorend grondbezit. Een groot deel van het bezit van het klooster van
Warffum bevond zich op de kwelders. Opvallend is dat ook de dijk zelf als onderdeel van
het grondbezit van het Johannieter klooster aangegeven is. De invloed van het klooster op
het dijkwezen ging dus vermoedelijk verder dan enkel het toezicht op de afwateringsluisjes:
het klooster was volgens deze reconstructie zelfs in bezit van de dijkgronden. Dit vermeende
eigendom van de dijkpanden door het klooster wordt in hoofdstuk 5 nader besproken. Of er
vóór 1594, naast de uithofboerderijen, verder sprake was van bebouwing langs de zeedijk bij
Warffum is helaas niet bekend.

Figuur 3.4.
Het gehele bekende
grondbezit van de
Johannieter Commanderij
te Warffum omstreeks het
jaar 1540 aangegeven op
hedendaagse kaart

Benders, J. Een economische geschiedenis van Groningen. Stad en lande, 1200-1575. (Assen, Van Gorcum:
2011), 50.
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Figuur 3.5.
Het bekende kloosterbezit van de Johannieter Commanderij nabij het dorp Warffum
omstreeks 1540 aangeven op hedendaagse kaart

Zeventiende-eeuw: bebouwing
Op het eerder getoonde fragment van de kaart van Sems uit 1631 (Figuur 1.5.) is de
voormalige kloosteruithof Hoysumheerd aangegeven als Heusum. Verder is op de kaart van
Sems te zien dat zich ten oosten van het dorp, aan de zuidflank van de dijk, een
huisje/boerderijtje bevindt. Bij dit gebouw is op de strook grond landinwaarts de naam
Albert Dircks geschreven. Dit is vermoedelijk de eigenaar/bewoner van het gebouw. Iets
verder landinwaarts staat een boerderij opgetekend met daarbij de tekst ‘de laen Harmen
Cnol’. Als we de kaart van Sems mogen geloven was boven Warffum rond 1632 dus sprake
van drie gebouwen welke zich beide op relatief kleine afstand van de dijk bevonden. De
bewoning langs het dijktracé was dus in zijn totaliteit heel gering.
Wat verder opvalt is dat Sems bij het dijkdorp Den Andel al meerdere huisjes heeft
opgetekend: hier doet zich kennelijk omstreeks 1631 al een streekje van meerdere gebouwen
voor. Als bij de Oude Dijk bij Warffum in 1631 ook al sprake zou zijn geweest van een streek
met huizen had Sems deze waarschijnlijk, net als bij Den Andel, wel weergegeven. Men kan
dus stellen dat er omstreeks 1631 nog geen sprake was van een daadwerkelijke streek met
huizen langs het Warffumer deel van de Oude Dijk.
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Op een kaart uit 1683 tekende de Warffumer schoolmeester Pieter Geerdts ook de
voormalige uithofboerderij Hoijsum (Figuur 3.6. - in Bijlage 9 vindt men een beter leesbare
reproductie van deze kaart). Ook Smeersum is door hem aangegeven. Naast de voormalige
uithofboerderijen ziet men nog vijftien andere gebouwen vlak langs het dijktracé
opgetekend. Men ziet in 1683 dus aanzienlijk meer bebouwing langs de dijk bij Warffum dan
op de kaart van Sems uit 1631. In de iets meer dan vijftig jaar tussen de kaart van Sems (1631)
en Geerdts (1783) is klaarblijkelijk (juridisch) ruimte gekomen voor nieuwe bebouwing.
Mogelijk heeft de confiscatie van de kloostergoederen naar de provincie Groningen (Stad en
Lande) hierin een rol gespeeld waarbij enige tijd nadat het kloostergoed overging naar de
provincie de mogelijkheid zich voordeed tot nieuwe vestiging op het voormalig
kloostergoed. Omdat het onderzoeksgebied niet omvangrijk genoeg is om hierover
concretere conclusies te trekken zou dit een interessante benadering zijn voor verder
onderzoek waarbij gekeken zou kunnen worden of op andere voormalig corpuslanden, na
confiscatie, eveneens een toename in bebouwing waar te nemen is.
Opmerkelijk is dat Geerdts een groot deel van de bebouwing bij de pompen in de dijk
getekend heeft. Zo ziet men een zestal huisjes - genummerd 1 t/m 6 – welke ieder bij een
pomp in de dijk lagen. Het is daarom goed mogelijk dat enkele bewoners van de huisjes, net
als verondersteld is voor de lekenbroeders, toezicht dienden te houden op de sluisjes en
wellicht ook de waterstaat van het gebied. Met het vijftiental gebouwen welke door Geerdts
in 1683 zijn opgetekend, waaronder het rijtje huisjes genummerd 1 t/m 6, kan men in ieder
geval vaststellen dat zich rond dit jaartal voor het eerst een daadwerkelijk streek met huisjes
voordeed langs De Olde Dyck bij Warffum.
Naast de kaart van Geerdts is uit 1683 ook een lijst met de namen van de hoofdbewoners van
het kerspel Warffum bewaard gebleven.134 In totaal noemt de lijst 227 hoofdbewoners, het is
dus aannemelijk dat het kerspel in dat jaar rond de 227 woningen geteld moet hebben.135
Helaas zijn alleen de namen van de hoofdbewoners genoteerd, er worden geen beroepen of
de plaatsen waar de woningen stonden genoemd. Het is dus lastig te zeggen wie er in 1683
precies in de huisjes langs de dijk woonden.

Figuur 3.6.
Fragment uit kaart van Warffum en Breede van de Warffumer schoolmeester Pieter Geerdts (1683)
134
135

RHC GA. Lijst van inwoners van het kerspel Warffum. (1683) Toegangsnr. 493, inv.nr. 32.
RHC GA. 493, 32.
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Zeventiende eeuw: bewoning en beroepen
Van de huisjes langs de latere zeedijken langs de Groninger kust is bekend dat deze
hoofdzakelijk bewoond werden door arbeiders die in vaste dienst waren bij de
‘dijksterboeren’.136 Deze boeren, die hun grondbezit langs de dijk hadden en daarmee ook
rechten hadden op de kwelders (Bijlage 6), gebruikten de kwelders behalve als hooiland ook
voor het houden van schapen. Ook een enkele jonker had schapen op de kwelder lopen.137
De ‘dijksterboer’ of jonkheer hield zelf geen toezicht op de schapen, dit was de taak van de
vaste arbeider of ‘herder’ welke om deze reden dus een onderkomen had langs de dijk.138
Ook hier is het, net als in het geval van de veronderstelling dat door de enkele bewoners
langs de dijk toezicht werd gehouden op de sluisjes, een speculatie maar het is om
bovenstaande reden heel goed mogelijk dat enkele bewoners langs de oude zeedijk, net als
latere bewoners van huisjes langs de nieuwere zeedijk(en), toezicht dienden te houden op
het vee van de jonkheer of boer dat op de Uiterdijkslanden graasde.
Omdat het lastig na te gaan is wie er in de zeventiende eeuw precies langs de Oude Dijk
woonden is het, behalve de speculaties betreft de toezichthoudende taken op de pompen
en/of kweldervee, lastig na te gaan wat de beroepen van de bewoners waren. Toch kan men
uit de gegevens uit de kerkboeken van Warffum (doop-, trouw-, begrafenisregisters (DTB))
het een en ander beredeneren.139 Men komt namelijk een aantal personen tegen welke
‘(wonende) bij den (oude) dijk’ zijn. Er staat in deze gevallen geen beroep opgemerkt, maar aan
de hand van nadere bestudering van het DTB is het soms mogelijk een beroepsvermelding
van deze zelfde personen te traceren.
Zo komt men in de zeventiende eeuw een schippersfamilie tegen die ten dele aan de Oude
Dijk bij Warffum woonde en voor een deel op het eiland Rottum(eroog) woonachtig was.140
Dit was het gezin van gezinshoofd Elle Peters. In de loop van de zeventiende eeuw verkast
deze familie naar Schiermonnikoog omdat Rottumeroog steeds kleiner werd en niet langer
bestaansmogelijkheden bood.141 Twee zoons van de voorgenoemde Elle Peters, Peter en
Derck, woonden aan het eind van de zeventiende eeuw ook aan de Oude Dijk bij Warffum
en waren ‘schiller’ (schelpenvisser) van beroep.142.
Op Figuur 3.8. ziet men een fragment uit een kaart uit 1649 van de Amsterdamse graveur
Abraham Goos met daarop een deel van het Noord-Nederlandse kustgebied. Opvallend zijn
de wadgeulen nabij de dorpen Warfumbuiren en Usquert. Het is daarmee niet ondenkbaar dat
er in de zeventiende eeuw meer (schelpen)vissers langs de Oude Dijk bij Warffum woonden

Botke 2002, 106.
Botke 2002, 106.
138 Botke 2002, 106.
139
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum
/Doopinschrijvingen 1661-1666.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-doorregisters-resultaten/q/register_type_short/dtb/start/150 (geraadpleegd op 9 april 2017).
140
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1621-1705.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/400 (geraadpleegd op 10 april 2017).
141 Mondelinge bijdrage Feenstra.
142
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1621-1705.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/400 (geraadpleegd op 10 april 2017).
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Figuur 3.7.
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welke lopend over het wad of varend via de geulen richting de zee gingen. Deze vissers
verbleven wellicht, net als de hiervoor genoemde Elle Peters, ook deels op het eiland
Rottumeroog.
Naast de mogelijkheid tot vissen bracht het wonen langs de zeedijk het voordeel met zich
mee dat er nog wel eens wat aanspoelde. Het kan heel goed zijn dat de bewoners van de
huisjes langs de Oude Dijk zo nu en dan aan ‘strandvonderij’ deden: het jutten van gestrande
goederen. In meerdere algemene historische bronnen over de Groninger zeedijken uit de
zeventiende eeuw komt men namelijk fragmenten tegen over de rechten op deze gestrande
goederen. Het komt daarbij een aantal keren voor dat de pachter van het eiland
Rottumeroog, Johan Sickinghe, die tevens redger van Warffum was, een deel van de gejutte
goederen eiste.143
Daarnaast zijn er enige stukken bewaard gebleven betreffende het strandvond van de
eilanden Schiermonnikoog en Rottumeroog. Voor de kusten van deze eilanden gold dat er
niet gejut mocht worden, althans de provincie had het recht op het strandvond.144 Dit
betekende dat de gevonden goederen moesten worden overgebracht naar het bestuur van de
provincie welke ervoor diende te zorgen dat de aangespoelde goederen terug naar de
nabestaanden of ware eigenaar gingen. Maar in één van de stukken uit 1695 spreekt Onno
Tamminga Alberda, welke als hoofmeester van de Winsumer- en Schaphalsterzijlen toezicht
diende te houden op het ‘jutbeleid’, dat ‘baatsoekende, ja quaataardige menschen sich durven
onderstaen van onder mijne [zijn, JJE] territoria en jurisdictien gestrande goederen op te halen en
deselve in ander provintien over te brengen’.145 Aangezien we van een enkele bewoner langs de

RHC GA. Stukken betreffende de betwisting van de competentie der Kamer door Johan Sickinge, redger te
Warffum, de heren der Ommelanden en Gedeputeerde Staten ter instantie van Adriaan Geerts Paap
(Wildervanck) te mogen procederen over gestrande goederen. (1645, 1646, 1656 en 1657). Toegangsnr. 136,
inv. nr. 799.
144 RHC GA. Stukken bijeengebracht door Feith, betreffende het strandrecht en de eilanden Schiermonnikoog en
Rottumeroog 16e – 19e eeuw. Toegangsnr. 511, inv. nr. 25i.
145 RHC GA. 511, 25i.
143
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Oude Dijk bij Warffum weten dat hij zich deels ook op het eiland Rottumeroog ophield kan
het best zijn dat meerdere personen uit Warffum in de zeventiende eeuw deels op het eiland
Rottum(eroog) verbleven en leefden van ‘dat wat de zee en het wad hen bracht’.

Figuur 3.8.
Fragment van de kaart van Abraham Goos (1649) met een deel van de Noord-Nederlandse kust en de
eilanden Schiermonickooge, Bosch en Rottum. Duidelijk zichtbaar zijn de geulen in de kwelders richting
het wad vanaf de dorpen Warfumbuiren en Usquert.

Rond de eeuwwisseling: overgang van zeventiende naar achttiende eeuw
Uit 1698 stamt een kaart van een onbekende vervaardiger waarop het dorp Warffum en het
omliggende gebied staat afgebeeld (Figuur 3.9.). Hier ziet men net als op de kaart van
Geerdts een aantal huisjes langs de dijk opgetekend welke hoofdzakelijk gesitueerd zijn bij
pompen in de dijk. In totaal zijn dertien gebouwen op de kaart aangegeven. Een enkel huisje
dat door Geerdts was aangegeven is verdwenen en op andere plaatsen zijn nieuwe
gebouwen te herkennen. Maar van drastische veranderingen ten opzichte van de vijftien jaar
eerder geproduceerde kaart is geen sprake: de meeste gebouwen die door Geerdts waren
aangegeven zijn ook op de kaart uit 1698 aangeven.
In het doop-, trouw-, en begrafenisregister uit het begin van de achttiende eeuw (1707 – 1708)
vindt men een aantal keren bij enige personen ‘bij de dijk’ als woonplaatsaanduiding
vermeld.146 Voor het overgrote deel is van deze personen is te achterhalen wat hun beroep is:
ze stonden allen te boek als zijnde arbeider. Hiermee kan men dus voor het eerst stellen dat
het voornamelijk arbeiders waren die langs de Oude Dijk bij Warffum een woning hadden.
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1705-1761.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/100 (geraadpleegd op 9 april 2017).
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Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat deze arbeiders hun inkomen aanvulden met vissen
en jutten.

Figuur 3.9.
Fragment uit de kaart van Warffum en Breede van onbekende vervaardigde met daarop het dorp
Warffum en het onderzoeksgebied langs de Oude Dijk (1698)
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Figuur 3.10.
Huidige
Middeldijk
(1718) vanaf de
Noordpolderweg bij
Warffum

3.2 Bebouwing en bewoning langs de Warffumer Oudendijk 1718 - 1832
Naar aanleiding van de dijkdoorbraken als gevolg van de Kerstvloed van 1717 werd de
kadijk opgehoogd tot volwaardige zeedijk. Deze dijk, vandaag de dag Middeldijk genoemd
(Figuur 3.10.), zorgde ervoor dat de Oude Dijk zijn primaire waterkerende functie verloor.
Dit heeft de bouw van huizen langs de Oude Dijk ongetwijfeld aantrekkelijker gemaakt. Het
is daarom aannemelijk dat de bouw van (arbeiders)huizen op of langs het oude dijktracé
vanaf 1718 toenam. Of dit daadwerkelijk het geval is en wie de bewoners waren, wordt in
deze paragraaf onderzocht.

Kluftlijsten (1711 – 1725)
De eerste bruikbare historische bron betreffende de bebouwing langs de Oude Dijk bij
Warffum uit de periode 1718 - 1832 zijn de kluftlijsten.147 In de kluftlijsten van Warffum en
Breede uit de jaren 1711 (bijgewerkt 1713) en 1714 (bijgewerkt 1725) worden de
hoofdbewoners en hun beroepen binnen iedere kluft opgenoemd. Zo kan men dus redelijk
goed de bewoningsgeschiedenis van de verschillende kluften gedurende de periode 1711 1725 nagaan.
De streek van het huidige Oudendijk viel zeer waarschijnlijk in het ‘11e kluft’; de Hoysumer
kluft (naar de oude uithofboerderij Hoysum).148 Er worden binnen deze kluft voor het jaar
Een kluft (ook wel klauw of clauw) vormt een kleinere gebiedseenheid van het plaatselijke kerspel,
zo bestond het kerspel van Warffum en Breede in het jaar 1711 uit dertien verschillende kluften.
148
RHC GA. Lijst van kluften in Warffum en Breede met opgave van huizen en inwoners (juli 1711,
bijgewerkt 1713). Toegangsnr. 493, inv.nr. 119.
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1711 vijftien hoofdbewoners genoemd. Acht hoofdbewoners worden aangemerkt als
arbeider en één als timmerman. Voor de overige bewoners wordt geen beroep genoemd.
Deze waren hoogstwaarschijnlijk boer.149 In de kluftlijst van 1714 worden eveneens vijftien
hoofdbewoners genoemd.150 In 1725 is deze laatste kluftlijst bijgewerkt, de opvallendste
verandering is dat vier van de vijftien woningen in de periode 1714 - 1725 zijn afgebroken
waarvoor geen nieuwe woningen in de plek zijn gekomen. Wellicht zijn deze woningen in
1717 verwoest door de Kerstvloed. In onderstaande tabel (Tabel 3.1.) zijn de belangrijkste
gegevens betreffende de bewoning uit de kluftlijsten van 1711 en 1725 schematisch
weergegeven.
Jaartal

Bron

Aantal
gebouwen

1711

Kluftlijst

15

1725

Kluftlijst

11

Beroep
Hoofdbewoners
8 arbeiders
3 landbouwers
1 timmerman
4 arbeiders
3 landbouwers
1 timmerman
3 onbekend

Tabel 3.1.
Schematische weergave van de gegevens uit de kluftlijsten van
Warffum en Breede betreffende de jaren 1711 en 1725

Het kan heel goed zijn geweest dat ook bovengenoemde bewoners langs de dijk zo nu en
dan het wad op gingen om wat bij te verdienen door te vissen. De gedeputeerde staten van
Stadt Groningen en Ommelanden doen in 1735 namelijk te weten toe te staan dat: op de diepte
van 6 tot 11 voeten bij ’t leegste water oesters te mogen visschen, vangen en scheppen. Verbiedende elk
en een iegelijk het selve te beletten of verhinderen bij poena van onse hoogste indignatie te incurreren
en als straf te worden.’151
Helaas is van iedere hoofdbewoner in de kluftlijsten niet vermeld waar zijn/haar
onderkomen precies stond. De enige bron die ons iets verteld over de locatie van de huisjes
aan het begin van de achttiende eeuw is de Kaart van de binnendijkse landen onder Warffum
gehorig naar de metingen van wijlen de ir. R. Tideman uit het jaar 1709 (Figuur 3.11). Hierop
staan de eigenaren van percelen aangegeven, maar voor de gebouwen is dit niet genoteerd.
Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied ziet men een tiental gebouwen staan. Dit komt,
ervan uitgaande dat het Hoysumer kluft met de boerderij Hoysum een iets groter gebied omvat
dan het onderzoeksgebied, aardig overeen met de gegevens uit de kluftlijsten.

Voor twee van de hoofdbewoners waarvan geen beroep is genoteerd in de kluft van 1711 wordt in
1714 genoemd deze personen woonachtig zijn op één van de boerderijen binnen de kluft, zij waren
dus zeer waarschijnlijk boer van beroep (het gaat hier om Steven Broils (op Hoijsum) en Renger
Rykels (op Smeersum). (Feenstra, H. Vervaardigde tabellen a.d.h.v. de kluftlijsten van Warfum en Breede).
150 RHC GA. Lijst van kluften in Warffum en Breede met opgave van huizen en inwoners (januari 1714, in de
bijgewerkte versie van 25 juli 1725). Toegangsnr. 493, inv.nr. 119.
151 RHC GA. Bekendmaking van gedeputeerde staten van Stad en Lande over het vangen van oesters bij
Rottumeroog (1735) Toegangsnr. 493, inv. nr. 111.
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Figuur 3.11.
Fragment uit de
kaart van de
binnendijkse landen
bij het dorp Warffum
vervaardigd door ir.
R. Tideman met
daarop een tiental
huizen langs de
Oude Dijk (1709)

Hoofdgeld en haardstedengeld
In de achttiende eeuw bestonden twee manieren van belasting innen: het hoofdgeld (per
menselijk hoofd, uitgezonderd van kinderen en bedeelden) en het haardstedengeld of
schoorsteengeld.152 Dit laatste hield in dat voor iedere stookplaats, haardstede of schoorsteen
in de provincie Groningen vier maal in het jaar f1,25 belasting betaald moest worden.153
Gegevens van beide vormen van belasting zijn voor Warffum vooralsnog niet gevonden.154
Ook een zoektocht naar andere gegevens betreft de bebouwing en bewoning langs de Oude
Dijk bij Warffum in de periode 1725 - 1750 leverde niets op. Wel is er informatie over de
eigendom van de percelen (Hoofdstuk 5) beschikbaar, maar ook hierin wordt niks vermeld
over de gebouwen of bewoning langs de dijk.

Kaart van Beckeringh (1748 – 1767)
De eerst volgende historische kaart (na die van Tideman uit 1709) waarop de bebouwing
langs de Oude Dijk bij Warffum staat aangegeven stamt uit de periode 1748 – 1767 (exacte
datering ontbreekt). Deze kaart is vervaardigd door de advocaat en cartograaf Theodorus
Beckeringh (Figuur 3.12.). Men ziet langs het oude dijkdeel boven het dorp Warffum zeven
kleine gebouwtjes weergegeven.

Paping 1995, 311.
Paping 1995, 312.
154
De bruikbaarheid van de gegevens betreffende het hoofd- en haardstedengeld zijn overigens vaak
ook niet zeer bruikbaar volgens Paping: er waren volgens hem namelijk nog al wat mensen die geen
hoofd- of haardstedengeld betaalden (Paping 1995, 311).
152
153
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Figuur 3.12.
Fragment uit de kaart van Beckeringh (1748-1767) met het gebied ten noorden van Warffum

Als men de kaarten van Tideman en Beckeringh mag geloven is de bebouwing langs de
Oude Dijk bij Warffum in de periode 1709 – 1748/1767 dus afgenomen. Dit is opmerkelijk
omdat in deze periode, namelijk in 1718, de Oude Dijk zijn primaire waterkerende functie
verloor. Bewoning op of langs het oude dijktracé werd hiermee dus juist veiliger. Bovendien
ziet men na 1750 een hevige bevolkingsgroei en opbloei van de landbouw waardoor het in
de lijn der verwachting ligt dat de bewoning langs de Oude Dijk zal zijn toegenomen.
Wellicht weerspiegelen zich in de afname van het aantal huisjes nog de naweeën van de
Kerstvloed van 1717. Ook kan het argument aangedragen worden dat men, met de komst
van de nieuwe zeedijk, in 1718 niet meer direct aan het wad woonde. Voor diegenen die
(voor een deel) leefden van het vissen en jutten was het dan niet langer een voordeel om
langs de Oude Dijk te wonen.
Feenstra stelt echter dat er na 1800 nog steeds enkele vissers langs de Oude Dijk bij Warffum
woonden.155 Ook dorpsbewoner Jan Toonstra stelt dat de afstand tussen de Oude Dijk en het
wad door de bewoners langs de Oude Dijk niet als belemmering werd gezien om te gaan
vissen op het wad. Volgens hem woonden er in de twintigste eeuw nog steeds enkele (losse)
arbeiders langs de Oude Dijk die hun inkomen aanvulden door op het wad naar garnalen te
vissen.156 Het argument voor de afname van de huisjes in de genoemde periode moet dus
niet gezocht worden in het feit dat men, met de komst van de nieuwe dijk, verder van het
wad woonde. Bovendien moeten we ons, gezien het feit dat de kaarten uit de achttiende
Mondelinge bijdrage Feenstra.
Mondelinge bijdrage Toonstra. Garnalenvissen gebeurde ook in het begin van de twintigste eeuw
nog zonder boot, lopend over het wad met een mand op de rug.
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eeuw nog niet altijd even waarheidsgetrouw waren, afvragen of er daadwerkelijk sprake was
van een afname in huisjes langs de Oude Dijk.

Lijst met schouwbare objecten (1756)
Uit een lijst met schouwbare objecten uit 1756 vindt men de vermelding van een aantal
huizen bij pompen bij de olde dijk.157 Deze zijn opgemerkt in volgorde van oost naar west en
zijn genummerd 1 t/m 8. De achtste behuizing betreft Hoysum. Men mag dus aannemen dat
de andere zeven behuizingen binnen het onderzoeksgebied liggen. Van ieder huis wordt ook
een bewoner genoemd. Van slechts één van deze bewoners, Eppe Jannes, is het beroep te
achterhalen: hij was visser.158 Dit bevestigd nogmaals dat ook na de aanleg van de nieuwe
zeedijk in 1718 er halverwege de achttiende eeuw nog steeds vissers waren die aan de Oude
Dijk een onderkomen hadden.

Pelmolen (vóór 1781)
Al vóór 1781 is er een molen gebouwd achter de huizen langs de Oude Dijk.159 Het betrof een
pelmolen welke op de hoek met de hedendaagse Wethouder G. Reinderstraat stond. In de
documentatie over deze molen staat vermeld dat deze in 1856 afgebroken is. Ook in de
literatuur wordt vermeld dat deze molen uit de achttiende eeuw er tot 1856 gestaan moet
hebben.160 In alle bronnen wordt namelijk vermeld dat in 1856 de molen door molenaar
Hendrik Boersma afgebroken is en dat hij in datzelfde jaar, op dezelfde plek, een nieuwe pelen korenmolen liet bouwen. De nieuwe molen droeg de naam Bijo (vandaag de dag is
hiervan alleen de romp nog aanwezig).161 Het verhaal gaat dat deze naam afkomstig is van
een naambord van een gestrand schip.162
Opvallend is dat de uit de achttiende eeuw stammende en in 1856 afgebroken molen op de
kadastrale minuutplan van 1832 niet te traceren is, althans niet qua kavel als vorm van de
bebouwing. Ook in de kadastrale leggers uit 1832 vindt men onder de bebouwde
perceel/percelen waarop de molen zou moeten hebben gestaan geen beschrijving waarin
staat beschreven dat hier een molen stond. Voor het bebouwde perceel waarop de huidige
molen staat is in het kadastrale archief van 1832 alleen beschrijving huis en erf aangegeven.
De twee gebouwen op dit erf waren in bezit van de dagloner Pieter Reinkes Renkes. Wellicht
was de molen in 1832 niet meer in gebruik als molen en was het onderste gedeelte van de
RHC GA. Lijsten van schouwbare objecten – Schepperij Warffum. (1764 – 1783) Toegangsnr. 136, inv. nr.
2485.
158
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1705-1761.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/100 (geraadpleegd op 9 april 2017) en
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1764-1811.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/200 (geraadpleegd op 9 april 2017).
159 RHC GA. Documentatie Groninger Molens. Stukken betreffende de windkorenmolen en romp van ‘Bijo’ te
Warffum. (1924 – 2006). Toegangsnr. 2489, inv. nr. 421.
160 Juk 2006, 134 en Bakker 1989, 176.
161 Bakker 1989, 176.
162
Bakker 1989, 176.
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molen dusdanig verbouwd tot woonhuis of bijgebouw dat het aan de hand van de
kadastrale gegevens niet meer als molen te herkennen is.

Figuur 3.13.
Ansichtkaart (ca. 1920) van de Warffumer Oudendijk met daarop de molen ‘Bijo’ deze staat op de plek
waar alvorens de pelmolen uit de achttiende eeuw gestaan heeft. Vandaag de dag staat alleen het
stenen onderbouw van de molen ‘Bijo’ nog.

Kohieren van vaste goederen (1806)
In het archief van de gewestelijke besturen van Groningen bevinden zich de kohieren van
vaste goederen van de verschillende kerspelen in Hunsingo uit 1806. Hierin is ook het
kerspel Warffum opgenomen.163 De gebruikers (meijers) en eigenaren van de behuizingen
binnen het kerspel zijn hierop genoteerd. Voor ieder bebouwde perceel is de eigenaar en,
waar van toepassing, (beklemde) meier vermeld. Ook een aantal niet bebouwde percelen
ofwel loslanden zijn opgenomen. Het is lastig vast te stellen waar alle (bebouwde) percelen
zich precies bevonden: er is maar slechts in beperkte mate sprake van een plaatsbepaling.
Een volledig overzicht van de bebouwing en bewoning langs de Oude Dijk is dus aan de
hand van dit kohier lastig te vervaardigen.164
Wel komt men in het kohier uit 1806 een aantal malen opvallende omschrijvingen tegen als
‘een behuising op eigen gront (…) waaronder verbonden is een perceel lant zwettende an de togt ten
noorden het dorp’ met daarbij een perceel ‘in der dijk’. Deze vielen beide onder het bezit van de
RHC GA. Kohieren van vaste goederen in de kerspelen van Hunsingo (1806) Toegangsnr. 3, inv. nr. 441.
Vanaf 1795 zijn er in de provincie Groningen volkstellingen gedaan, helaas zijn deze in Warffum
niet vóór 1832 afgenomen. Ook ontbreken er bevolkingsregisters van vóór 1832 en namenlijst van
mannen (1811 – 1814) van het dorp. Het is dus lastig koppelingen te maken.
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kerk van Warffum.165 Als ‘meiersche’ (vrouwelijke pachter/huurder) van deze gronden wordt
de weduwe van Derk Jans genoemd.166 Van een ander perceel ‘in der dijk’ wordt de pastorie
en kosterij van Warffum als eigenaar genoemd. Dit vermeende eigendom van de dijkpanden
door het kerkwezen wordt in Hoofdstuk 5 verder besproken.
In het kohier uit 1806 is de beschrijving van een boerderij te herkennen welke langs de Oude
Dijk stond (het tegenwoordige adres het gebouw op deze kavel is Wethouder G.
Reinderstraat 17). Deze boerderij werd aan het einde van de achttiende eeuw bewoond door
Derk Derks en Aaltje Tiessen.167 In 1817 heeft hier onder bezit Luitje Derks Boerema
nieuwbouw plaatsgevonden.168 Opmerkelijk is dat deze boerenplaats ‘staande an de dijk’
verbonden is aan 68 ½ juk uiterdijksland. ‘In quelder en den westerquelder’ ligt nog eens iets
meer dan 28 juk land dat tot de boerderij behoorde. Voor beide vermeldingen wordt de kerk
van Warffum deels als blote eigenaar genoemd (49 juk in totaal).

Figuur 3.14.
Boerderij aan het tracé van de Oude Dijk met het tegenwoordige adres Wethouder G. Reinderstraat 17

Huguenin-kaart (1821) en belastingkohieren (1822- 1827)
De eerste duidelijke kaart uit de negentiende eeuw waarop de bebouwing is weergegeven
vindt men in de militair-topografische Huguenin-atlas van Noord-Nederland, vervaardigd
door militaire ingenieurs onder leiding van eerste luitenant-ingenieur W.U. Huguenin
RHC GA. 3 – 441, onder nr. 114.
RHC GA. 3 – 441, onder nr. 114.
167 Bierema, de Boer en R. van der Tuuk. Boerderijen op het Hogeland. (Bedum: Scholma Druk, 2002), 157.
168 Bierema, de Boer en R. van der Tuuk 2002, 157.
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(Figuur 3.15.).169 De kaart waarbinnen het onderzoeksgebied is opgenomen stamt uit 1821.
Men ziet duidelijk de Oude Dijk met daar op/langs de bebouwing. Het gaat om 32
gebouwen.
In de belastingkohieren van Warffum uit 1822 - 1827 is (aan de hand van de later te noemen
gegevens uit het kadaster, 1832) grotendeels na te gaan wie er in de periode 1822 - 1827 langs
de Oude Dijk bij Warffum woonde.170 Onder andere komt men hier de landbouwer Luitjen
D. Boerma tegen (in kadaster Luitjen Derks Boerema) waarvan bekend is dat hij op de
boerderij aan de hedendaagse Wethouder G. Reinderstraat 17 woonde.171 Op de Hugueninkaart uit 1821 ligt de boerderij aan de ontsluitingsweg tussen de huizen langs de dijk en het
dorp).
Verder kan aan de hand van de gegevens uit de belanstingskohieren en de kaart uit 1821
nagegaan worden er tot 1824 nog een landbouwer langs de Oude Dijk bij Warffum woonde.
Deze had zeer vermoedelijk het gebouw in bezit dat op de kaart het meest aan de westkant
ligt. Opvallend is dat deze eigenaar, Evert J. Wijrts, vanaf 1825 niet meer als landbouwer
maar als zijnde dagloner wordt vermeld. Het is zeer waarschijnlijk dat zijn eigen
boerenbedrijf(je) na 1824 niet meer rendabel was en hij dus als dagloner aan de slag ging.
Ook kan het zijn geweest dat hij het inkomen combineerde door zelf ‘wat te boeren’ en
zichzelf daarnaast als dagloner verhuurde aan een andere boer.
Naast Wijrts (aan de oostkant van zijn woning) woonde Ebel K. van Dijk. Van Dijk was
schipper. Dit bevestigt de stelling van Feenstra dat er ook na 1800 nog steeds enkele

Figuur 3.15.
Fragment uit de kaart
van Huguenin met
daarop het dorp
Warffum met ten
noorden daarvan de
bebouwing langs het
tracé van de Oude Dijk
(1821)
Schroor, M. en H.J. Versfelt. De atlas van Huguenin. (Veendam: Heveskes Uitgevers, 2005).
RHC GA. Leggers voor het kohier van de belastingen op de gebouwde eigendommen en op de deuren en
vensters (1822-1824). Toegangsnr. 1103, inv. nr. 312 en RHC GA. Leggers voor het kohier der belastingen op
de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor de dienstjaren 1825-1832. (1825-1827). Toegangnr. 1103, inv.
nr. 356.
171 Bierema, de Boer en R. van der Tuuk 2002, 157.
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schippers langs de Oude Dijk bij Warffum woonden.172 Voor de resterende gebouwen binnen
het onderzoeksgebied is aan de hand van de kohieren uit 1822 - 1827 te herleiden dat deze
allen in bezit waren van dagloners.

Het Verlaat (vanaf 1825)
In het jaar 1825 werd in het Warffumermaar een schutsluis in de Oude Dijk gelegd, Het
Verlaat (ook wel Vallaat of Verloat). Deze was bedoeld om het, in datzelfde jaar gegraven,
kanaal langs de Noordpolderweg vanuit het Warffumermaar toegankelijker te maken voor
scheepverkeer. 173 Het was de bedoeling dat de schouwen en pramen vanuit het
Warffumermaar op deze manier door konden varen naar de Noordpolder. De sluis diende
tegelijkertijd voor een betere controle op de waterlozing naar zee.174
Uit het jaar 1829 vindt men een schrijven van de volmachten van het Waterschap
Noordpolder met daarin het bericht dat men op zoek is naar een geschikte kavel voor de
bouw van een sluiswachterswoning bij het Verlaat. ‘Er is grond daartoe bij het verlaat aanwezig,
zijnde de voet of den Binnenberm van den ouden dijk’ zo schrijven de volmachten.175 Maar de
eigenaar van de grond, althans ‘die zich den grond toeeigent’, was tevens de bewoner van het
naastgelegen huis.176 Deze persoon, Harm Jakobs Werkman, vroeg een zeer hoog bedrag
voor het betreffende perceel. Het polderbestuur ‘was daarom ook voornemens om van gemelden
Werkman dien grond te koopen, maar zijne eisch is zoo onmatig groot, dat de Volmagten die tot
hiertoe niet kunnen inwilligen. Daarenboven is deze grond buiten zijn huis (dat echter niet te koop is)

Figuur 3.17.
Aanduiding ‘Verloat’
bij het oude sluisje in
het Warffumermaar
aan de westzijde van
het onderzoeksgebied
met op de achtergrond
de hedendaagse sluis
Mondelinge bijdrage Feenstra.
Zuidema 1914, 230, Hempenius, 50 en RHC GA. Protocol van besluiten en resolutiën aan de volmagten,
register van ingekomen stukken (1810-1828). Toegangsnr. 2791, inv. nr. 13, fo. 284.
174 Steenhuis 2001, 103.
175
RHC GA. Resoluties van de vergaderingen van de volmachten (het bestuur) van de Noordpolder (18101856). Toegangsnr. 2791, inv. nr. 2.
176
RHC GA. 2791, 2.
172

173

65

de meest geschikte plaats voor het bouwen voor eene woning van een verlaatsmeester.’177 Maar enkele
maanden daarop vindt men het bericht dat de grond ten noorden van het pad bij het Verlaat
toch aangekocht is: voor een bedrag van f325. In september van hetzelfde jaar werd
begonnen met de bouw van een huis voor de verlaatsmeester (Figuur 3.16.).178 Opvallend is
dat Harm Jakobs Werkman, waarvan de grond wordt aangekocht, aangesteld wordt als
verlaatsmeester: ‘De fungerende Sluiswachter (Harm Jakobs Werkman) heeft verklaard dat hij niet
meer dan f15 – in het jaar verdient. – Hij geniet 10 centen voor de doorlating eener farrie en 15 centen
voor Turfschepen etc.’179 Hij mag daarnaast vrij wonen in het huisje bij Het Verlaat.180

Figuur 3.16.
De oude schutsluis ‘Verloat’ in het Warffumermaar met daaroverheen een loopbruggetje. Achter de
sluis staat de woning van de sluismeester uit 1829

Kadastraal archief (1832)
In 1828 kreeg iedere schoolmeester in de provincie Groningen een vragenlijst toegestuurd.
De schoolmeester diende 17 vragen te beantwoorden betreffende de bijzonderheden,
gewoonten, oudheden en de mensen in zijn woonplaats.181 Schoolmeester Lubbertus P.
Zuidema 1914, 261 en RHC GA. 2791, 2.
RHC GA. 2791, 2 en 26.
179
Zuidema 1914, 257 en RHC GA. 2791, 2.
180
RHC GA. Toegangsnr. 2791, 13, fo. 355.
181 Juk 2006, 329.
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Römelingh beantwoorde de vragen over zijn woonplaats Warffum.182 Hij noemt daarin de
‘dijkstreek bestaande uit boerderijen en arbeiderswoningen bijlangs den ouden dijk’.183 Dat er
voornamelijk sprake is van arbeiderswoningen langs de Oude Dijk wordt bevestigd met de
gegevens uit het kadastraal archief van 1832.
De eerste complete en nauwkeurige kaarten betreft de bebouwing en eigendom zijn namelijk
de kadastrale minuutplans. Ze zijn onderdeel van het, in 1832 gereedgekomen,
belastingkadaster waarvoor de opmetingen per gemeente zijn verricht.184 Aan de hand van
de minuutplans en de daarbij behorende kadastrale gegevens kan de eigendomsgeschiedenis
en aard van gebouwen en percelen tot de dag van vandaag worden nagetrokken. Dit is, zoals
in hoofdstuk 1 ook al is aangegeven, mede de reden waarom de onderzoeksperiode voor dit
onderzoek tot 1832 loopt: vanaf dit jaar kan redelijk eenvoudig een reconstructie gemaakt
worden van aard en eigendom van zowel de percelen als de bebouwing.
Op de digitale reconstructie van de minuutplannen in HisGis (Figuur 3.18.) zijn duidelijk de
percelen met de oude dijklichamen te herkennen. Deze smalle percelen liggen op één lijn in
het landschap en worden veelal geheel omvat door een ander perceel. Op deze manier is het
dijktracé duidelijk te volgen.
Verder is op de reconstructie van de minuutplannen uit 1832 te zien dat er sprake was van 31
gebouwen binnen het onderzoeksgebied. Twee van deze gebouwen zijn bijgebouwen,
waarvan één de vermoedelijke oude molen is. Wat direct opvalt is dat de bebouwing over
het algemeen vrij klein is. Vooral de panden die onderdeel zijn van de meest
geconcentreerde strook met bebouwing zijn zeer klein. Deze strook ligt precies op het tracé
van de Oude Dijk. De gebouwen staan hier stuk voor stuk op eveneens zeer kleine – direct
aan de weg gelegen – perceeltjes. Aan de hand van de kadastrale gegevens uit 1832 is na te
gaan dat al deze gebouwtjes in eigendom waren van personen welke onder het beroep

Figuur 3.18.
Onderzoeksgebied op de reconstructie van de kadastrale minuutplan uit 1832
Römelingh, L.P., “Schoolmeesterrapport Warffum.” Regionaal Historisch Centrum Groninger
Archieven. https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/schoolmeesterrapporten/w/warffum
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(geraadpleegd op 25 februari 2016).
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Juk 2006, 329.
Reinders 1996, 24.
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‘dagloner’ vermeld staan. Aangezien de dagloners het armste deel van de bevolking
vormden, kan men aannemen dat een dagloner die in bezit was van een eigen woning hier
zelf ook woonde. Er is langs de Oudendijk één dagloner welke in bezit was van twee
woningen, deze zal waarschijnlijk één daarvan verhuurd hebben aan derden. Ook van de
meer verspreide bebouwing langs de Oudendijk is bekend dat de gebouwen hoofdzakelijk in
bezit waren van personen met als hoofdberoep dagloner.
In het dorp Warffum is binnen de gegevens van het kadaster uit 1832 geen sprake van
arbeiders, enkel de term dagloner komt voor. Er wordt binnen het kadasterarchief uit 1832
dus geen onderscheid gemaakt tussen een dagloner en vaste arbeider. Het is daarom lastig te
zeggen of de bewoners langs de Warffumer Oudendijk onder vast dienstverband stonden of
zichzelf per seizoen of dag verhuurden (aan de boer). Wel is duidelijk dat geen enkele
gebouw langs de Warffumer Oudendijk, behalve de boerderij aan de hedendaagse
Wethouder G. Reinderstraat 17, in bezit was van een landbouwer. Langs de Oude Dijk
woonden dus geen personen die een huisje huurden van de boer waarmee ze een
dienstverband hadden. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat er geen sprake was van
arbeiders welke onder vast dienstverband stonden, maar duidelijk is wel dat de arbeiders
met een huis langs de Warffumer Oudendijk in ieder geval zelf verantwoordelijk waren voor
hun onderkomen.
Naast het grote aantal panden dat in 1832 in bezit was van dagloners ziet men langs de Oude
Dijk bij Warffum een aantal gebouwen die in bezit waren van personen met een andere
beroepsomschrijving. Deze gebouwen zijn op Figuur 3.19 omcirkeld. Aan de westelijke zijde
van het onderzoeksgebied, van links naar rechts, zijn dat de woningen van de wagenaar
Evert Jans Wijrts (in de kohieren van 1822 - 1827 nog genoteerd als zijnde
landbouwer/dagloner), de veearts Koert Kornelis Huizinga en verlaatsmeester Harm Jakobs
Werkman. Het meest oostelijk gelegen omcirkelde gebouw is de boerderij met bijgebouw
van de weduwe van landbouwer Luitjen Derks Boerema. In Tabel 3.2. zijn bovenstaande
gegevens uit de kadastrale archieven van 1832 schematisch weergeven.

Figuur 3.19.
Onderzoeksgebied op de reconstructie van de kadastrale minuutplan uit 1832 met daarop omcirkeld de
gebouwen die niet in bezit waren van een persoon met het op de kadastrale legger vermelde beroep van
dagloner
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Jaartal

Bron

Aantal
gebouwen

1832

Minuutplan en
leggers Kadaster

31*

Beroep Eigenaar
1 wagenaar
1 veearts
1 waarman
1 landbouwer
24 dagloners

* waarvan 2 bijgebouwen op zelfde perceel/2 hoofdgebouwen hebben dezelfde eigenaar
Tabel 3.2.
Schematische weergave van de gegevens uit het kadasterarchief van het jaar 1832

Opvallend is dat er in 1832 sprake is van een veearts die eigenaar is van een pand binnen het
onderzoeksgebied. Op de kadastrale legger wordt vermeld dat deze veearts ook zelf in
Warffum woonachtig was. De kans is dus groot dat hij in zijn pand langs de Oude Dijk
woonde. Dit is opvallend omdat de introductie van de diergeneeskunde in Warffum veelal
wordt toegedicht aan rijksveearts Kornelis Laméris. Volgens de bronnen vestigde Laméris
zich in 1862 in Warffum.185 Daarbij gaat het verhaal dat de bevolking van het dorp nogal
ontsteld was over het feit dat Laméris een dokter voor alleen beesten was.186

Figuur 3.20.
‘Vergiftkast’
van de ‘eerste
veearts’
Kornelis
Laméris in het
Openluchtmuseum Het
Hoogeland
Warffum

De Verhalen van Groningen. “Het huis Lameris - De eerste veearts van Warffum.” Er gaat niks
boven Groningen. https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/het-huis-lameris-de-eersteveearts-van-warffum (geraadpleegd op 26 februari 2017).
186 De Verhalen van Groningen. “Het huis Lameris - De eerste veearts van Warffum.” Er gaat niks
boven Groningen. https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/het-huis-lameris-de-eersteveearts-van-warffum (geraadpleegd op 26 februari 2017).
185
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Het is aannemelijk dat Laméris inderdaad de eerste gediplomeerde veearts is geweest die
zich in Warffum vestigde. Maar dat de mensen er toentertijd haast niet bij konden dat deze
dokter alleen voor dieren was moet dus enigszins genuanceerd worden. Al in 1832 woonde
er volgens de gegevens uit het kadaster een man die (vermoedelijk ongediplomeerd) zijn
hoofdzakelijke inkomsten haalde uit het behandelen van vee en zichzelf dus ‘veearts’
noemde.
De introductie van het kadaster geeft ons niet alleen inzicht in de eigendom van de
bebouwing, ook kan de aard van de bebouwing beter worden vastgesteld dan voor de
periode van vóór 1832 geldt. De bebouwing is in de kadastrale gegevens van 1832 namelijk
ingedeeld in klassen. Klasse 1 is de hoogste klasse: dit is de klasse van de grootste, best
betimmerde en duurste bebouwing. Het varieert per gemeente wat de laagste, dus hoogst
genummerde, klasse is. Voor de gemeente Warffum gold dat de huizen in de klasse 14 de
minst waardevolle woningen vormden.
In Tabel 3.3. ziet men een overzicht van de klassering van huizen volgens de
kadastergegevens van 1832. Hierin is aangegeven hoeveel woningen er per klasse in het
onderzoeksgebied aanwezig waren in het jaar 1832. Ter vergelijking laat de tabel ook een
overzicht van de klassering van huizen binnen het dorpsgebied van Warffum zien (Figuur
3.21.). Enkel de bewoonde gebouwen zijn opgenomen in deze tabel, dus niet gebouwen die
als kerk, school of (losstaande) bedrijfs- of bijgebouwen te boek stonden. Dit betekent dat
enkel de gebouwen onder de kadastrale omschrijving ‘huis en erf’ voorkomen in de tabel.
Uiteraard moet daarbij de notie gemaakt worden dat een aanzienlijk aantal woningen in de
negentiende eeuw ook als bedrijfsruimte diende (zoals de boerenbedrijven en de woningen
van de kleine ambachtslieden). In sommige van deze gevallen werd het huis apart van het
bedrijfsgedeelte getaxeerd.
Voor zowel het onderzoeksgebied als het dorpsgebied van Warffum is de gemiddelde klasse
van de huizen berekend. Gemiddeld ligt de klasse bebouwd langs de Oudendijk op 11,8. Het
enige gebouw binnen het onderzoeksgebied dat beter dan de klasse 10 getaxeerd is, is de
boerderij van de weduwe van Luitjen Derks Boerema (klasse 7). Twee woningen langs de
Oudendijk vallen in de ‘laagste’ klasse 14. Binnen het dorpsgebied vinden we geen
woningen in de klasse 14. De gemiddelde klasse bebouwd ligt in het dorpsgebied op 9,2. De
huizen langs de Oudendijk worden dus over het algemeen lager gewaardeerd en zullen
kleiner en van mindere kwaliteit zijn geweest dan het gemiddelde huis in het dorp.

Figuur 3.21.
Dorpsgebied van Warffum
op reconstructie van
kadastrale minuutplan uit
1832
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Klasse
bebouwd
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
totaal
klasse gem.

Aantal woningen
Oudendijk
2
4
15
5
2

1

29
11,8

Aantal woningen
Warffum

4
20
24
25
15
14
12
12
4
2
2
1
135
9,2

Tabel 3.3.
Schematisch overzicht van het aantal woningen in de verschillende
‘klassen bebouwd’ binnen het onderzoeksgebied en dorpsgebied
Warffum

Het verschil in gemiddelde klasse bebouwd tussen het dorp en de Oudendijk heeft zeer
waarschijnlijk te maken met het feit dat de meer vermogende personen een woning in het
dorp hadden. De personen met het grootste vermogen hadden vaak zelfs meerdere
woningen. Zo komt men in het dorpsgebied van Warffum een aantal huiseigenaren tegen
waarvan in de kadastrale leggers staat genoteerd dat zij in een andere gemeente of in de stad
Groningen woonachtig waren.
Zoals in het voorgaande is besproken kan men aannemen dat het overgrote deel van de
daglonersgezinnen, als ze al een eigen huisje bezaten, ook in hun eigen huis woonden. Dat
de gemiddelde bebouwde klasse langs de Oudendijk lager gewaardeerd is, en dus in een
hogere klassering viel, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat langs de Oudendijk
gemiddeld meer daglonersgezinnen woonden dan in het dorp: dit was de minst vermogende
beroepsgroep.187 Om te bestuderen of er wellicht sprake was van een groep bijzonder arme
dagloners (dus de ‘armsten der armsten’) met een huisje langs de Oudendijk moet een
vergelijking gemaakt worden met de dagloners uit het dorp. In Tabel 3.4. is de gemiddelde
klasse bebouwd van de arbeidershuizen langs de Oude Dijk vergeleken met de gemiddelde
klasse bebouwd van de arbeidershuizen van dagloners binnen het dorpsgebied van
Warffum.188

Langs de Oudendijk waren 25 van de 29 woningen in bezit van dagloners (86,2%), in het dorp lag
de verhouding op 45 van de in totaal 135 woningen (33,3%).
188
Voor deze tabel zijn enkel de arbeiderswoningen opgenomen die in bezit waren van dagloners, dus
niet de arbeiderswoningen die in bezit waren van een persoon met een ander beroep dan dagloner
(zoals landbouwer) en gehuurd werd door een daglonersgezin.
187
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Klasse
bebouwd
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
totaal
klasse gem.

Aantal
arbeiderswoningen
Oudendijk
2
4
14
4
1

Aantal
arbeiderswoningen
Warffum
4
14
14
8
4
1

25
12,1

45
11,0

Tabel 3.4.
Schematisch overzicht van het aantal woningen in de verschillende
‘klassen bebouwd’ binnen het onderzoeksgebieden dorpsgebied
Warffum

De gemiddelde klasse van de arbeiderswoningen langs de Oudendijk ligt op 12,1 voor de
arbeiderswoningen in het dorp ligt het gemiddelde op 11. De woningen langs de Oudendijk
zullen over het algemeen dus iets kleiner en/of slechter betimmerd zijn, maar van een
wezenlijk verschil is tussen de arbeiderswoningen langs de Oudendijk en de
arbeiderswoningen in het dorp geen sprake. Ook is het niet zo dat de arbeiders in het dorp
gemiddeld gezien meer grond bezaten. Een aantal dagloners in het dorp had een leerlooierij
op hun erf, zij vulden hun inkomen dus zeer waarschijnlijk aan met het looien van leer. Dit
vinden we niet terug langs de Oude Dijk. Maar, zoals in voorgaande naar voren is gekomen,
vulden de dagloners langs de dijk wellicht hun inkomen vaker aan met het vissen naar
schelpen en garnalen op het wad.

Figuur 3.22.
Eénkamerwoning aan de
Oudendijk in Warffum (1910
- 1920). Ten tijde van de foto
woonde hier de weduwe Bos,
in het dorp ook wel Ol Betje
Kraan genoemd.
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2.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat al vroeg na de aanleg van de Oude Dijk bij
Warffum zich enkele gebouwen langs de dijk bevonden. Zo bestonden vermoedelijk al vanaf
de dertiende eeuw een aantal uithofboerderijen die op aanzienlijke afstand van de
toenmalige zeedijk waren gebouwd. Van deze uithofboerderijen wordt in de literatuur
gesteld dat ze stuk voor stuk ter hoogte van de afwateringsluisjes in de dijk lagen.189 Zeer
waarschijnlijk is dat de bewoners van de uithoven, de lekenbroeders, toezicht hielden op de
sluisjes. Daarnaast ligt het voor de hand dat de ligging van de uithoven bij de sluisjes
eveneens verband houdt met transport over water, waarbij goederen van de uithoven vanaf
de kwelders (wol of vlees) via de sluis naar het binnenland werden vervoerd of goederen
vanaf het land (gewas) via het wad over zee getransporteerd werden.
Ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw is sprake van een duidelijk verband tussen
de pompen in de dijk en de plaatsing van de huisjes. Zo zag men op de kaart van Geerdts uit
1683 (Figuur 3.6.) een streek met huizen langs de zeedijk bij Warffum. Vrijwel elk huisje was
bij een pomp geplaats. Net als voor de bewoners van de uithoven verondersteld is, is het niet
ondenkbaar dat enkele bewoners van deze zeventiende-eeuwse huisjes toezicht dienden te
houden op de nabijgelegen pompen. De ligging van de zeventiende-eeuwse huisjes bij de
pompen in de dijk en het gegeven dat enkele bewoners ervan in het doop-, trouw- en
begrafenisregisters vermeld staan als zijnde (schelpen)vissers doet daarnaast vermoeden dat
men de sluisjes gebruikte voor transport vanaf het land naar het wad of andersom.
In Hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat, onder invloed van de bevolkingsgroei in de
periode 1770 – 1860, de dorpskernen van de Groninger (klei)dorpen overvol raakten en het
voor de groeiende groep landarbeiders steeds moeilijker werd om een huisje of stukje grond
te bemachtigen. Dit is de reden waarom een aantal van hen uitweek naar percelen buiten de
dorpsgebieden. Omdat zich langs de dijk vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw al
een streekje met een aantal huizen had ontwikkeld is het goed voor te stellen dat de
arbeiders uit het overvolle dorp er gedurende de achttiende en negentiende eeuw voor
kozen om langs het bestaande streekje langs de dijk te gaan wonen. Dit lijkt vooral een
logische keuze wanneer men zich bedenkt dat (een deel van) deze arbeiders zeer
vermoedelijk geen vaste aanstelling had en de verdiensten bij de boer aanvulden met het
vissen en jutten op het wad. Ook toen de nieuwe zeedijk aangelegd werd, en de Oude Dijk
niet meer direct aan het wad lag, woonden de arbeiders op deze manier zowel dichtbij het
dorp als de polder en, als ze wilden gaan vissen, ook het wad op bereikbare afstand van hun
huis gelegen was.
Of er naast bovenstaande sociaal–economische redenen ook cultuurlandschappelijke en/of
eigendomsgerechtelijke factoren meespeelden die als oorzaak aangewezen kunnen worden
voor de vorming van een streek met woningen langs de Oude Dijk bij Warffum zal in de
volgende hoofdstukken aan de orde komen.
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4

Hainings

Westerhoff merkte in 1864 op dat de onderkomens langs de Oude Dijk bij Warffum gebouwd
waren op stroken grond waar men de aarde ‘voor de herstelling of verzwaring van den dijk uit
geput heeft.’190 Deze stroken grond, de hainings, lagen – om waterstaatkundige redenen veelal aan de zeezijde van de dijk. In Hoofdstuk 1 en 3 is aan bod gekomen dat de
bebouwing langs de Warffumer Oudendijk zich hoofdzakelijk op het oude dijktracé en aan
de zuidzijde, dus landzijde, van het oude dijklichaam bevond en nog steeds bevindt. Langs
de zeezijde van de dijk vindt men door de tijd heen nagenoeg geen bebouwing. Als het
daadwerkelijk zo is dat, zoals Westerhoff in 1864 stelde, de bebouwing langs het oude
dijktracé ontstaan is op de gronden waaruit de benodigde dijkaarde geput is (de hainings),
dan betekent dit dat de dijkaarde aan de landzijde genomen moet zijn.
In dit hoofdstuk staat om bovenstaande reden de vraag centraal of zich aan de landzijde van
de Oude Dijk bij Warffum werkelijk oude putgaten bevinden waaruit de benodigde
dijkaarde is genomen en zo ja, waarom men ervoor gekozen heeft de dijkaarde te nemen aan
deze – voor de waterstaat ongunstige – zijde van het dijklichaam. Daarnaast is het belangrijk
te bestuderen, als er daadwerkelijk sprake is van hainings aan de landzijde van de dijk, of
juist op deze plaatsen (een deel van) de bebouwing langs de Oudendijk ontstaan is.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden een aantal historische bronnen uitgelicht
waarin mogelijke verklaringen gegeven worden voor het feit dat men in vroegere tijden
langs de Groninger kust er soms voor koos de dijkaarde aan de landzijde van de dijk te
nemen. Daarbij wordt ook toegespitst op mogelijke motieven binnen het onderzoeksgebied.
Doordat de hainingspercelen door omvang, vorm en bodemgesteldheid minder geschikt
waren voor de akkerbouw werden ze volgens Rietema hoofdzakelijk als ‘groenland
gecultiveerd’.191 Omdat informatie betreffende de aard en gebruik van de percelen uit
historische bronnen van vóór 1832 zeer beperkt is, wordt in de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk aan de hand van de gegevens uit het kadastraal archief uit 1832 getracht te
onderzoeken wat de hoofdzakelijke aard en gebruik van de percelen langs de dijk was. Met
de invoering van het kadaster in 1832 werd namelijk voor elk perceel genoteerd wat het
gebruik en netto opbrengst per hectare was. Deze gegevens kunnen wellicht duidelijk maken
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of er sprake was van, voor de akkerbouw minder geschikte, hainings binnen het
onderzoeksgebied.
Omdat binnen dit onderzoek gezocht wordt naar hainings aan de landzijde van de dijk zullen
deze, wanneer aanwezig, minder vol geslibd zijn met afzetting uit de zee dan als ze aan de
zeezijde van de dijk gelegen waren. Enkel de dijkdoorbraken kunnen er namelijk voor
hebben gezorgd dat afzettingen van klei en/of wadzand is achtergebleven in de - aan de
landzijde gelegen - putgaten. Maar naast geringe afzetting veroorzaakt door dijkdoorbraken
bestaat de mogelijkheid dat de hainings weer volgegooid zijn met aarde uit het omliggende
gebied (bijvoorbeeld met dijkgrond bij de afgraving van delen van de dijk na 1718). Holtman
stelde dat, ondanks dat de putgaten van de hainings gewoonlijk weer volgeslibd of -gegooid
zijn, ze vaak nog steeds zichtbaar zijn. Ze liggen volgens hem namelijk nog steeds iets lager
in het omliggende landschap.192
Omdat het onderzoeksgebied voor een groot deel bebouwd is en weinig grote, open percelen
bevat is het lastig met het ‘blote oog’ te zien of er sprake is van opvallende laagten aan de
landzijde van de dijk. Maar als er sprake is van laagten zouden deze zichtbaar moeten zijn
op hoogtekaarten. In het derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt daarom gebruik gemaakt
van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij wordt gekeken of langs het oude
dijktracé bij Warffum opvallende hoogteverschillen waar te nemen zijn en wellicht de
aanwezigheid van haining(s) afgelezen kan worden. Vervolgens kan gekeken worden hoe
deze zich verhouden ten opzichte van de bebouwing langs de dijk.

Figuur 4.1.
(Arbeiders)woningen aan de Oudendijk op een ansichtkaart van Warffum uitgegeven door H.
Dijkema Rzn. (ca. 1903)
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Met bovenstaande wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk getracht antwoord te
geven op de vraag of daadwerkelijk gesteld kan worden dat sprake is van hainings aan de
landzijde van de Oude Dijk bij Warffum en of hierop (een deel van) de bebouwing is
ontstaan. Vervolgens zal ook behandeld worden of, als er daadwerkelijk aanwijzingen zijn
voor de aanwezigheid van oude putgaten aan de landzijde van de Oude Dijk, het argument
aangedragen kan worden dat de formaat, vorm en bodemgesteldheid van de hainingpercelen
een aanleiding vormden voor de bouw van (arbeiders)woningen langs de Warffumer
Oudendijk.

2.1 ‘het binnenlandt onreedelijck vergraeven’
Uit twee plakkaten uit het archief van Staten van Stad en Lande uit 1757 en 1776 blijkt dat er
een verbod was ingesteld op het weghalen van aarde uit naburige landen van de dijk ter
herstelling of verzwaring ervan.193 Zo schrijft men in 1776 dat:
‘(…) alle die geenen die aan het verhogen of verswaaren en hermaaken van hunne dijken arbeiden wel
ernstelijk verbieden eenige aarde uit de nabuurige landen tot het hermaaken van de beschadigde dijken
hier en daar af te steeken (…)’194
Maar ook werd in hetzelfde plakkaat opgemerkt dat in het geval er geen grond buitendijks
voorhanden was de benodigde aarde uit de binnendijkse percelen gehaald mocht worden:
‘Als mede dat alwaar uiterdijk of buitendijks land is de aarde tot het verzwaaren en repareren van de
dijken zal moeten worden genoomen en gegraven uit het buitendijks land tegens de te reparerene
dijken leggende en alwaar geen buitendijks land is de aarde zal mogen gegraven worden uit het
binnendijkse land daar nevens over geleegen.’195
Het, wanneer noodzakelijk geacht, nemen van dijkaarde aan de landzijde van de Groninger
zeedijken gebeurde niet alleen bij de - in de achttiende eeuw- nieuw aangelegde zeedijken
maar ook in de eeuwen daarvoor bij de oudere dijken. In het archief van de Staten van Stad
en Lande bevindt zich namelijk een opmerkelijke aantekening van Commies-provinciaal
Thomas Van Seeratt. In december 1716 klaagt Van Seeratt daarin over de slechte gesteldheid
van de zeedijken in de provincie Groningen.196 Zijn opmerking lijkt niet overdreven; tijdens
de Kerstvloed van het volgende jaar braken vrijwel alle Groninger zeedijken en
overstroomde een groot deel van de provincie. Niet alleen de profielen van de dijken waren
volgens Van Seeratt te zwak, hij noemt ook een ander probleem. Dit probleem lag volgens
Van Seeratt bij het feit dat men op veel plaatsen de dijkaarde niet aan de zeezijde van de dijk
gewonnen had maar de benodigde grond uit binnendijkse percelen had gehaald:

RHC GA. Banden, houdende gedrukte plakkaten van (stadhouder en) provinciale en gedeputeerde staten,
hun gecommitteerden en ambtenaren. (1752-1798) Toegangsnr. 1, inv. nr. 479 en 480.
194 RHC GA. 1, 480.
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RHC GA. Journaal van de commies-provinciaal Thomas van Seeratt betreffende de dijken over de jaren 1716
- 1721. Aangeboden aan Stadhouder en gedeputeerde staten, 1730. (1716-1721) Toegangsnr. 1, inv. nr. 818,
fo. 8.
193

76

‘In ’t visenteren der dijcken bevond dat de particuliere eijgenaars die haare ontramponeerde dijcken
wederom herstelden nae haere maniere de binnen landen onverantwoordelijck affspitteden en
vergroeven (…)’197
En:
‘(…) hier heeft men geene schutting tegens de zee en word de aarde ende het binnenlandt onreedelijck
vergraeven, waardoor soo wel see van binnen is, als van buiten (…)’198
Op meerdere plaatsen langs de oude Groninger dijken zouden zich dus putgaten aan de
landzijde van de dijk hebben bevonden. Zeer waarschijnlijk hield dit verband met het
systeem van ‘dijkpanden en dijkplichtigen’. Dit systeem hield in dat de dijk was opgedeeld
in verschillende dijkdelen: de dijkpanden. Grondeigenaren langs de Groninger dijken waren
binnen dit systeem verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verschillende dijkpanden,
zij waren dijkplichtig. Het lastige aan het opleggen van de onderhoudsplicht was dat de dijk
op verschillende plaatsen in verschillende mate te lijden had. Het ene dijkpand vergde meer
onderhoud dan het andere. Om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken naar bezit en
last, werden de dijkpanden door loting of onderling overleg verdeeld.199 Op deze wijze kon
het gebeuren dat de eigenaar of meier niet het aan zijn woning of bezit grenzende dijkpand
kreeg toegewezen tot onderhoud. Men was dan verantwoordelijk voor een dijkdeel dat op
enige afstand van het eigen grondbezit verwijderd lag.200 Zo was het onderhoudsplicht aan
de dijken in veel gevallen erg versnipperd.
Men kan zich voorstellen dat de versnippering van de dijkpanden het dijkonderhoud sterk
bemoeilijkte en er weinig of geen overzicht of eenduidig beleid was. Iedere dijkplichtige
onderhield zijn of haar dijkpand naar eigen inzicht en een aantal dijkplichtigen verzuimde
zelfs om de dijkpanden te onderhouden. In veel gevallen kwam dit voort uit het gegeven dat
men simpelweg niet het benodigde geld en/of middelen had. Ook het feit dat een aantal
dijkpanden niet gelijk aan het grondbezit van de betreffende dijkplichtige grensde vormde
een probleem. Het was niet van direct eigenbelang om de dijk langs andermans grondbezit
naar behoren te onderhouden. Daar komt bij dat, wanneer men toch trachtte de dijk te
onderhouden, men in deze gevallen met het benodigde materiaal over het grondgebied van
anderen moest, hetgeen zeer onpraktisch was.
Het probleem van de versnippering van de dijkpanden kan daarmee een oorzaak hebben
gevormd voor wat Van Seeratt noemt ‘het binnenlandt onreedelijck vergraeven’.201 In veel
gevallen zou de eigenaar van het kwelderland grenzend aan het te onderhouden dijkdeel
niet hebben toegestaan dat de dijkplichtige de benodigde grond uit zijn of haar kwelder
afgroef. Om de dijk toch te kunnen herstellen of verzwaren werd de grond dan
noodgedwongen uit een eigen, verderop gelegen, perceel genomen. Als de betreffende
dijkplichtige enkel grond aan de landzijde van de dijk bezat kon dit betekenen dat er niets
anders op zat dan de grond binnendijks te nemen.
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Van versnippering van de dijkpanden was ook langs het vier kilometer lange dijkdeel bij
Warffum sprake. Volgens oud-archivaris van het waterschap Noorderzijlvest Albertus
Hempenius was de dijk hier namelijk opgedeeld in honderden dijkpanden.202 Dit blijkt onder
andere uit een dijkboek uit 1593.203 Hierop staan inderdaad een zeer groot aantal
‘dijkplichtigen’ opgetekend. Het is hiermee niet ondenkbaar dat onder invloed van deze
sterke versnippering van de dijk in dijkpanden, en de daaraan verwante
eigendomsrechtelijke kwesties, de benodigde dijkaarde noodgedwongen uit de binnendijkse
percelen werd genomen waarmee putgaten (hainings) aan de landzijde van de dijk zijn
ontstaan.
In een ‘extract-resolutie’ uit 1700 uit het archief van het dijkrecht van Usquert schrijven de
gecommitteerden een aanbeveling om de versnippering van het onderhoud aan de zeedijk
op te lossen zoals dat gedaan is binnen het dijkrecht van Warffum.204 Blijkens dit stuk is de
oude zeedijk bij Warffum en Breede namelijk in de periode 1699 - 1700 ‘heringedeeld’ in
dijkpanden, waardoor de versnippering van de dijkgronden minder is geworden. In het stuk
wordt vermeld dat de dijk bij Warffum en Breede:
‘door verloop van tijden voor een gedeelte waer verwildert, sodat verscheyden percielen dijk niet
worden bekent of gemaekt, waardoor grote schade voor het gemeen conde worden veroorzaakt’ en om
deze reden de dijk opnieuw werd ‘gemeten, ook de landen onder Warfum en de Breede (gene
uitgesondert) opgeteykent, en deselve tegens malcanderen uitgerekent, en eenyder tot sijn commoditeit
alle sijn dijk bij malcanderen gelegt (…).’205
Over deze reorganisatie van de dijkpanden vindt men in het archief van het dijkrecht van
Warffum en Breede niets terug. Maar het moge duidelijk zijn dat de versnippering van de
dijkpanden vóór 1700 door het bestuur van het dijkrecht als schadelijk werd bevonden voor
de waterstaat van het gebied. De versnippering zorgde ervoor dat de dijk niet naar behoren
werd onderhouden en kan vooralsnog ook betekend hebben dat langs sommige delen van de
Oude Dijk noodgedwongen grond uit binnendijkse percelen genomen is. De aanwezigheid
van hainings langs de Oude Dijk bij Warffum is aan de hand van bovenstaande bronnen dus
niet ondenkbaar.

2.2 Als ‘groenland gecultiveerd’
Voor de periode vóór 1832 is het lastig te achterhalen wat de precieze karakter van de
individuele percelen op het Groninger platteland geweest moet zijn. Gegevens betreffende
grondgebruik en -opbrengsten per perceel zijn slechts sporadisch of fragmentarisch
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204 RHC GA. Extract-resolutie van de gecommitteerden tot de dijken houdende de aanbeveling (voor andere
dijkrechten) de versnippering van het onderhoud van de dijken op te lossen op een manier zoals schepper, zijl- en
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205 RHC GA. 2762, 8.
202

78

genoteerd. Het is voor de periode 1718 - 1832 dus
lastig een overzicht te vervaardigen waarin men een
beeld krijgt van de aard van de percelen langs de
dijk. Om toch enigszins een beeld te krijgen of er
wellicht sprake was van - voor de akkerbouw minder gunstige percelen wordt in deze paragraaf
gebruik gemaakt van de gegevens uit het kadaster
van 1832. Van iedere perceel is binnen het kadastrale
archief namelijk genoteerd om wat voor soort
eigendom het gaat. Wanneer men er vanuit gaat dat
het klopt dat de hainings zoals Rietema stelde
hoofdzakelijk als ‘groenland gecultiveerd’ werden
zouden de mogelijke oude putgaten dus moeten
liggen op de percelen die in het kadaster van 1832 als
weiland staan genoteerd.206
Op de digitale reconstructie van de minuutplannen
valt gelijk op dat zich achter de erven van de huizen
langs de Oudendijk zich hoofdzakelijk
akkerbouwgronden bevonden (Figuur 4.2., onderaan
op de kaart). De enige strook grasland dat zich in
1832 achter het oude dijktracé bevond vormt ook
gelijk één van de weinige delen waar zich langs of op
de dijk geen bebouwing bevond. Dus als hier al
sprake zou zijn van een perceel waarop zich een
haining bevond dan is deze in ieder geval in de
periode rond 1832 niet gebruikt om een huisje op te
bouwen en geldt het argument van ongunstigheid
van het perceel voor de akkerbouw dus niet als
motief om juist hier te bouwen.

Figuur 4.2.

Net zoals men in het kadaster van 1832 de
Fragment uit reconstuctie van kadastrale
bebouwing opgedeeld heeft in klassen is dit ook voor minuutplan uit 1832 met daarop
de percelen gebeurd. Voor de percelen was er sprake helemaal onderaan het
onderzoeksgebied. Boven ziet men de
van vijf klassen, waarin klasse 1 de hoogste klasse
Middendijk. De percelen van de
was (hoogste opbrengst) en klasse 5 de laagste klasse Middendijk zijn in de kadastrale
vormde (laagste opbrengst). De percelen aan de
gegevens opgemerkt als ‘dijk’ de
percelen met delen van de Oude Dijk zijn
landzijde van de dijk zijn binnen het
genoteerd als ‘weiland’.
onderzoeksgebied vanwege de bebouwing
hoofdzakelijk in gebruik als erf of tuin. Deze vallen
allen, net als de meeste niet-dijk-percelen binnen het gebied, in de klasse 1 of 2. De opbrengst
per hectare van deze percelen ligt volgens de kadastrale gegevens uit 1832 dus niet
opvallend lager dan die van de percelen in het omliggende gebied. Ook de andere percelen
die langs de dijk liggen hebben allemaal ongeveer hetzelfde gemiddelde opbrengst per
hectare en zijn gewaardeerd op klasse 1 of 2.
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De percelen met de restanten van de Oude Dijk werden in 1832 in de kadastrale leggers niet
meer opgemerkt als onderdeel van een dijk, zoals wel voor de percelen van de Middendijk
gold (bovenaan op de kaart). Uiteraard waren de percelen waarop de restanten van de Oude
Dijk gesitueerd waren vanwege de helling van de dijk minder geschikt voor de bewerking
voor de akkerbouw en werden ze gebruikt als grasland. In het kadasterarchief van 1832
staan de percelen waarop zich de restanten van de Oude Dijk bevinden dan ook allemaal te
boek als weiland. De percelen op het dijktracé van de Oude Dijk vielen in de klassen 2 of 3 en
hadden gemiddeld een keer zo lage opbrengst per hectare dan de omliggende percelen.
Aan de hand van de klassen en opbrengst per hectare van de percelen kan dus gesteld
worden dat enkel de percelen met de restanten van de Oude Dijk minder opbrachten,
hetgeen logisch is doordat deze vanwege de helling onpraktischer waren voor het bewerken
en enkel geschikt waren voor het laten grazen van vee. Voor de percelen aan de landzijde
van de dijk geldt dat er achter de bebouwing geen opmerkelijke stroken gras- of weiland te
vinden zijn waarvan een gemiddelde lagere opbrengst per hectare genoteerd is in
vergelijking met het omliggende land. Aan de hand van de gegevens uit het kadaster van
1832 kan men dus niet de aanwezigheid van ‘armere’ ongunstige gronden (dus hainings)
constateren.

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
Holtman stelde dat, ondanks dat de putgaten gewoonlijk weer volgeslibd of -gegooid zijn,
de hainings vaak nog steeds zichtbaar in het landschap liggen. Ze liggen namelijk nog steeds
iets lager in het omliggende land.207 Met behulp van de hoogtekaart van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) zou men de (binnendijkse) putgaten dus nog steeds
moeten kunnen herkennen. In een mededeling van de Stichting Verdronken Geschiedenis
door Hidde Feenstra en Harm Jan Streurman is in oktober 2016 aan de hand van enkele
grondprofielen, waarnemingen op een luchtfoto en de hoogtekaart de situatie betreft de
Oude Dijk aan de noordwestrand van Warffum bekeken (iets ten westen van het
onderzoeksgebied voor dit onderzoek).208 Volgens Feenstra en Streurman is het, met name in
het winterseizoen, op sommige plekken aan de zuidzijde (landzijde) van het oude dijktracé
zeer drassig en blijft er bij hevige regenval soms water staan.209
Op de hoogtekaart van het AHN van Feenstra en Streurman is te zien dat tussen de grens
van het onderzoeksgebied (rechtsboven op beide kaartjes) en punt A in zeer beperkte mate
reliëf te herkennen is (Figuur 4.3.). Dit betekent dat de dijk hier vrijwel geheel verdwenen
is.210 Ter hoogte van het onderzoeksgebied is de dijk wel goed te herkennen: de
geel/geelbruin gekleurde delen laten de dijkrestanten zien. Dat de dijk langs sommige delen
van het tracé verdwenen is heeft onder andere te maken met het feit dat de dijkgronden
gebruikt zijn voor het aanleggen en verbeteren van enkele wegen. Zo is van de Zijlsterweg
Holtman 2002, 57.
Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016.
209
Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016, 5 en mondelinge toelichting H. Feenstra.
210
Punt A geeft de plaats aan waar in 2015 een baggerprofiel van het sloottalud is bekeken. Ondanks
het feit dat de dijk op dit punt op het AHN vrijwel niet meer te herkennen is was uit het profiel
duidelijk af te leiden dat hier het dijktracé gelopen moet hebben (Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016,
1-2).
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(opweg tussen de Oude Dijk en Middendijk) bij Usquert bekend dat bij de aanleg ervan in
1839 grond uit de oude zeedijk is gehaald.211 Ten behoeve van de aanleg van de opwegen in
de Noordpolder zou van het dijktracé ten westen van Warffum eveneens aarde kunnen zijn
genomen waardoor de Oude Dijk hier zo goed als verdwenen is.
Op de kaart van Feenstra en Streurman is bij punt B een lager gelegen gedeelte waar te
nemen (blauw). Dit is volgens Feenstra en Streurman een komvormige laagte welke
vermoedelijk is ontstaan door één van de dijkdoorbraken in de periode 1686 - 1717. Met punt
C is een zeer smalle laagte aangegeven welke haaks op het voormalige dijktracé ligt. Op de
AHN-kaart is dit lastig te herkennen, maar op een luchtfoto uit 1989 is de smalle laagte (C)
beter te zien (Figuur 4.4.) Volgens Feenstra en Streurman is dit de plaats waar in de winter
het meeste water blijft staan of zeer drassig is.212 Zij schrijven: ‘Deze binnendijkse laagte was
wellicht al ontstaan doordat men de omgeving tevoren had gebruikt voor de winning van dijkaarde,
waardoor het fundament van de dijk werd ondergraven.’213

Figuur 4.3.
Het gebied ten noordwesten van Warffum op de hedendaagse topografische kaart (links) en
hoogtekaart van het AHN (rechts) met daarop aangegeven de punten A (dijkreliëf), B (komvormige
laagte) en C (smalle laagte) (Feenstra en Streurman 2016, 6).

Zuidema 1914, 230.
Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016, 5.
213
Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016, 5.
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Figuur 4.4.
Het gebied ten noordwesten van
Warffum op een luchtfoto uit 1989 met
daarop aangegeven A (dijkreliëf), B
(komvormige laagte) en C (smalle laagte)
(Feenstra en Streurman 2016, 5).

Ook Feenstra en Streurman gaan dus van de mogelijkheid uit dat de winning van de
dijkaarde langs sommige delen van de Oude Dijk aan de landzijde heeft plaatsgevonden of
dat het fundament van de dijk op sommige plaatsen zelfs ondergraven is.214 Om te bekijken
of aan de hand van het AHN van het onderzoeksgebied wellicht dezelfde veronderstelling
gemaakt kan worden is op Figuur 4.5. een hoogtekaart weergegeven van het
onderzoeksgebied. Op deze kaart is duidelijk het oude dijklichaam te herkennen (delen met
de donkerste groene kleuren). Langs de dijk ziet men aan de landzijde hier en daar een
aantal delen die iets lager in het omliggende land liggen (A). Het verschil is echter zeer klein,
maar gezien de vorm van deze relatief lage delen kan het heel goed zijn dat hieruit de aarde
is geput welke nodig was ten behoeve van de herstelling of verzwaring van de dijk. Het is
hiermee dus niet uit te sluiten dat zich aan de zuidzijde (landzijde) van de dijk binnen het
onderzoeksgebied enkele hainings bevinden.
Wanneer men de kaart van het AHN over de hedendaagse topografische kaart legt ziet men
dat de hedendaagse bebouwing voor het grootste gedeelte op het oude dijklichaam gebouwd
is (Figuur 4.6). Alwaar dit niet het geval is (voornamelijk aan de zuidzijde van het
onderzoeksgebied) lijkt de bebouwing zich juist te begeven op de relatief hoger gelegen
delen achter de dijk, in ieder geval precies daar waar het niet het laagst is. Dus als er al
sprake is van hainings dan is er in ieder geval geen sprake van hedendaagse bebouwing op
deze oude putgaten.
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Feenstra, H. en H.J. Streurman 2016, 5.
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Figuur 4.5.
Onderzoeksgebied op kaart uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarop de lager gelegen
delen langs de zuidzijde (landzijde) van de dijk aangegeven (A)
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Figuur 4.6.
Onderzoeksgebied op kaart uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (boven) en hedendaagse
topografische kaart met daarin transparant de hoogten uit het AHN weergegeven (onder)
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Ook de vroegere bebouwing kan op bovenstaande manier worden verhouden tot de kaart
van het AHN. De minuutplannen van het kadaster uit 1832 zijn vanwege hun
nauwkeurigheid de vroegst bruikbare bron. Omdat van de kaarten uit de periode vóór 1832
niet wordt verwacht dat deze nauwkeurig en gedetailleerd genoeg zijn om de locaties van de
gebouwen te kunnen vergelijken met hun plaats op de AHN is daarom alleen een
vergelijking gemaakt met de minuutplannen uit 1832.
Op Figuur 4.7. zijn twee delen uit de originele kadastrale minuutplannen van sectie C en D
van Warffum samengevoegd tot een kaart van het onderzoeksgebied. Duidelijk aangegeven
zijn de percelen met de oude dijkrestanten. Dit zijn de langwerpige kavels die op dezelfde
lijn in het landschap liggen. Sommige van deze kavels zijn aangegeven als ‘dijk’, dus
ondanks dat deze kavels in de kadastrale leggers niet meer als zijnde ‘dijk’ vermeld werden
zijn enkele oude dijkpercelen op de minuutplannen nog wel aangegeven als onderdeel van
een dijklichaam. Duidelijk te zien is dat de strook met meest geconcentreerde bebouwing
zich op het oude dijktracé bevindt: het ligt precies op de lijn waarop de percelen met de
dijkrestanten liggen.
Om te kijken of de overige bebouwing van 1832 zich op de mogelijke hainings ontwikkeld
heeft is, net als met de hedendaagse kaart is gedaan, een ‘overlay’ gemaakt met het AHN
(Figuur 4.7, onder). Voor de duidelijkheid zijn de laagste plekken nog eens aangegeven met
een ‘A’. Ook aan de hand van deze kaarten kan men stellen dat de bebouwing zich niet op de
lager gelegen delen bevond. Dus mochten de lagere delen betekenen dat hier sprake was van
hainings dan zijn deze in zowel de periode rond 1832 als vandaag de dag niet bebouwd en is
er dus geen sprake van bebouwing op de mogelijke hainings.215

Figuur 4.7.
Fragmenten uit kadastrale minuutplan Sectie C en D van Warffum (1832) welke tesamen het onderzoeksgebied
vormen (boven) met daarin transparant de hoogten uit het AHN weergegeven (onder, A geeft de laagste delen aan
de landzijde van de dijk aan)

Om meer duidelijkheid te krijgen betreft mogelijke putgaten aan de landzijde van de dijk zouden
een uitgebreidere analyse van de actuele hoogte(kaarten) en grondboringen gedaan moeten worden.
Maar omdat de verschillende kleilagen zeer lastig van elkaar te onderscheiden zijn zou het ook aan de
215
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2.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is aan de hand van verschillende bronnen de mogelijke aanwezigheid van
de zogenoemde hainings binnen het onderzoeksgebied nagegaan en is gekeken of hun
aanwezigheid een motief heeft gevormd voor het bouwen van (arbeiders)huisjes langs de
dijk.216 In hoofdstuk 1 en 3 zag men dat een groot deel van de bebouwing zich op het oude
dijktracé bevond, het overige deel bevond zich aan de landzijde van de dijk. Dit betekent dat
als, zoals Westerhoff veronderstelde, de bebouwing op de oude putgaten was ontstaan deze
zich dus aan de landzijde van de dijk zouden moeten bevinden.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat men in vroegere tijden langs sommige delen van
de Groninger zeedijken ervoor koos om de dijkaarde aan de landzijde van de dijk te nemen
moet gezocht worden bij het systeem van ‘dijkpanden en dijkplichtigen’ waardoor de dijk
gedurende de zestiende en zeventiende eeuw zeer ‘versnipperd’ was geraakt. De te
onderhouden dijkpanden lagen daarbij niet altijd gelijk aan het grondbezit van de
dijkplichtige. Hierdoor was het in sommige gevallen niet mogelijk om de benodigde grond
voor de herstelling of verzwaring van de dijk uit het achterliggende kweldergebied te halen
en werd de grond noodgedwongen binnendijks gehaald.
Rietema stelt dat de hainings moeilijk te bewerken waren en hoofdzakelijk als grasland
gebruikt werden.217 Aan de hand het kadasterarchief van 1832 (perceelgebruik en opbrengsten) is bekend dat zich achter de erven van de huizen langs de Oudendijk
hoofdzakelijk akkerbouwgronden bevonden. Deze percelen hadden geen lager gemiddelde
opbrengst dan de andere akkerbouwpercelen binnen het gebied. Aan de hand van de
gegevens uit het kadasterarchief van 1832 is dus niet vast te stellen dat er sprake was van
moeilijk te bewerken hainingpercelen.
Omdat Holtman stelde dat hainings vaak nog steeds zichtbaar in het landschap aanwezig zijn
zouden de ze op de actuele hoogtekaart te herleiden moeten zijn.218 Wanneer men de kaart
van het AHN vergelijkt met de hedendaagse topografische kaart (Figuur 4.6) en de
kadastrale minuutplannen (Figuren 4.7 en 4.8) ziet men dat daar waar de lager gelegen delen
liggen zich juist geen bebouwing bevond en bevindt. Mochten de lager gelegen delen dus
hainings omvatten dan zijn deze in ieder geval niet gebruikt om (arbeiders)huizen op te
bouwen.
Met de bestudering van bovenstaande bronnen kan de aanwezigheid van hainings langs de
huidige Warffumer Oudendijk niet uitgesloten worden. Maar aan de hand van het
kadasterarchief van 1832 zijn aan de zuidzijde van de dijk geen opvallende ‘arme’ gronden af
te leiden. En mochten zich op de iets lager gelegen delen toch hainings voordoen dan zijn
deze in zowel 1832 als vandaag de dag niet bebouwd. Dit betekent dat de - door formaat,
vorm en bodemgesteldheid – moeilijk te bewerken hainingpercelen niet als motief
aangewezen kunnen worden voor de vestiging van arbeiders langs de Oude Dijk bij
Warffum.

hand van grondboringen lastig zijn om vast te stellen of er sprake is van hainings langs de huidige
Warffumer Oudendijk.
216 Westerhoff 1864, 416.
217 Rietema 1903, 134.
218 Holtman 2002, 57.
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Uiteraard ligt het voor de hand dat het gedeelte van de dijk waarbij de huisjes op het
daadwerkelijke dijktracé gebouwd zijn, is ontstaan vanwege het feit dat deze percelen
(vanwege hun helling) voor de boeren moeilijk te bewerken waren. Zeer waarschijnlijk
hadden deze boeren niet de moeite genomen om de dijk af te graven en de grond te
betrekken bij hun akkers. Zeer vermoedelijk bood dit de arbeiders uit het dorp de
mogelijkheid om zich op dit deel van de dijk de helling weg te graven en zich alhier een
woning te bouwen.
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5

Eigendomsrechtelijke omstandigheden tot 1832

Waar in het vorige hoofdstuk de cultuurlandschappelijke omstandigheden van de percelen
langs de Warffumer Oudendijk centraal stonden staat in dit vijfde hoofdstuk de vraag
centraal onder welke eigendomsrechtelijke omstandigheden de bebouwing langs het oude
dijktracé ontstaan is. Belangrijk is wie of wat binnen de onderzoeksperiode de hoofdzakelijke
perceeleigenaren waren en of aan de hand van de historische bronnen aangetoond kan
worden of er daadwerkelijk sprake is geweest van het, in de literatuur genoemde, ‘in bezit
nemen’ van de dijkgronden.219
De wijze van documentatie van het grondeigendom binnen de Groninger Ommelanden lag,
door gebrek aan centraal bestuur, lange tijd bij de waterstaatkundige en kerkelijke instanties.
Deze organisaties waren niet alleen verantwoordelijk voor de documentatie maar ook van
grote invloed op het (grond)bezit en verwante kwesties. Dit is de reden waarom in de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk aandacht is voor de bestuurlijke indeling van de Groninger
Ommelanden gedurende de periode vóór de invoering van de burgerlijke gemeenten (1808 1811).
Vervolgens is er aandacht voor het daadwerkelijke eigendom van de percelen langs de
Warffumer Oudendijk. Om enig inzicht te krijgen in de situatie voorafgaand aan de
onderzoeksperiode 1718 – 1832, wordt net als in Hoofdstuk 3 voor de bebouwing gedaan is,
eerst een paragraaf geweid aan het eigendom van de percelen gedurende de periode vóór
1718.
In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt vervolgens het eigendom van de dijkpercelen
uit de onderzoeksperiode (1718 – 1832) besproken. Hierbinnen zal ook aandacht zijn voor de
vermeende eigendomskwesties. Voor deze vermeende eigendomskwesties wordt de
invoering van de burgerlijke gemeenten als één van de belangrijkste oorzaken geacht: in de
volksoverlevering van Kolhol uit 1847 werd namelijk genoemd dat het kerspel eigenaar was
van de dijkgronden. Na de invoering van de burgergelijke gemeente bleef het kerspel
eigenaar en had daarmee ook nog steeds de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan
de dijk. Enkele jaren na de invoering van de burgerlijke gemeente werd het kerspel
opgeheven: dit heeft er volgens de overlevering van Kolhol voor gezorgd dat de dijkgronden
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Zuidema 1914, 261, Nijhoff-Meijer 1968, 10 en Meijering 1993, 19.
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‘vrij’ kwamen. Of van een soortgelijke situatie sprake is geweest langs de Warffumer
Oudendijk zal in deze paragraaf worden uitgewezen.
Met de bevindingen uit de eerste drie paragrafen wordt in de vierde paragraaf getracht
antwoord te geven op de vraag wie of wat binnen de onderzoeksperiode de hoofdzakelijke
perceeleigenaren waren en of sprake is geweest van opvallende eigendomsovergangen en/of
juridische kwesties rondom het eigendom. Het is daarbij belangrijk aan te stippen of, en zo ja
welke, eigendomsrechtelijke oorza(a)k(en) aan te wijzen is/zijn voor het ontstaan van een
streek van (arbeiders)huizen langs de Oude Dijk bij Warffum.

5.1 Bestuurlijke indeling tot de Franse Tijd
Kloosterbesturen
Zoals in Hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen werden in de loop van de dertiende eeuw een
aantal kloosters op het Hoogeland gesticht. In het noorden van Nederland viel, meer dan in
andere delen van de Nederlanden, een zeer groot deel van het cultuurland in handen van de
kloosters (ruwweg éénzesde van de totale oppervlakte van de hedendaagse provincie
Groningen was kloosterbezit).220 Dit was onder meer te danken aan het relatief grote aantal

Figuur 5.1.
Fragment uit
reproductie (1900 –
1950) van de kaart
vervaardigd door de
Warffumer
schoolmeester Pieter
Geerdts (1683).
Rechtsboven van het
dorp Warffum ziet
men het Warffumer
Clooster
opgetekenkend
Schroor, M. De atlas der provincielanden van Groningen (1722-1736). (Groningen: REGIO-PRoject
Uitgevers, 1996), 13.
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kloosters en de ouderdom daarvan.221 Door het gebrek aan centraal bestuur waren de
kloosters nauw betrokken bij de waterstaatorganisaties van het gebied. De kloosters
groeiden in de late middeleeuwen uit tot de ‘natuurlijke’ hoeders en bewaarplaatsen van de
administraties van de Groninger waterstaatorganisaties.222 Van een aantal
waterstaatorganisaties is bekend dat het voorzitterschap vóór 1594 door kloosterabten werd
bekleed.223 Zo leefden de waterstaatorganisaties in de Ommelanden van Groningen volgens
Hempenius en Tromp ‘als het ware in symbiose met de (grote) kloosters; ten behoeve van hun
uitdijende landbezit en voor de veiligstelling van een regelmatige opbrengst uit die landerijen hadden
de kloosteroversten belangstelling voor en belang bij goede afwatering.’224
In het derde hoofdstuk zag men al dat het Johannieter Commanderij te Warffum in bezit was
van enkele uithoven langs de Oude Dijk bij Warffum. De bewoners van deze uithoven, de
lekenbroeders, hielden zeer waarschijnlijk toezicht op de sluisjes in de dijk. Op Figuur 3.5.
was te zien dat het Warffumer klooster vermoedelijk zelfs in bezit was (van een deel) van de
toenmalige zeedijk. Voor de kloosterlingen bij Warffum gold dus zeer waarschijnlijk dat zij
zich niet alleen bemoeiden met het dijkwezen maar zelfs in bezit waren van de dijkgronden
boven Warffum.

Figuur 5.2.
Fragment uit kaart van de provincie Groningen van C.H. Peters waarop de vroegere kloosters en
belangrijkste kerken binnen de Ommelander gewesten Hunsingo en Fivelingo zijn aangegeven (19001911)
Schroor 1996, 13.
Hempenius, A.L. en C. Tromp. Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief
in Groningen en bij het waterschap Hunsingo. (Groningen: Rijksarchief Groningen, 1994), 2 en 534.
223 Hempenius en Tromp 1994, 534.
224 Hempenius en Tromp 1994, 534.
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Bij nadere bestudering van de kloosterbemoeienissen op het dijkwezen stuit men op een
studie van de Duitse historicus Wilfried Ehbrecht. Uit zijn onderzoek blijkt dat er binnen de
Groninger Ommelanden meer kloosters waren welke toezicht hielden op en/of eigendom
hadden van dijkpanden. In zijn publicatie Landesherrschaft und Klosterwesen im ostfriesischen
Fivelgo (970-1290) uit 1974 beschijft Ehbrecht namelijk de situatie van de, eveneens in de
volksoverlevering uit 1847 genoemde, dijk bij ’t Zandt en Kolhol.225 Hij stelt dat het klooster
Wittewierum hier al vroeg in zijn bestaan een grote rol in het dijkwezen speelde: in een
oorkonde uit het jaar 1317 treden een aantal kleine waterstaatorganisaties voor het eerst
gezamenlijk op onder leiding van de toenmalige abt van het klooster. Vanwege het
grondbezit achter de dijk eiste het klooster Wittewierum van de aangrenzende bewoners de
dijk te onderhouden. Het klooster nam hierover een leidende functie doordat de abt, als
‘overste schepper’ (voorzitter) samen met zes andere scheppers een gemeenschappelijk
reglement opstelde.226 Volgens Ehbrecht stonden meer plaatselijke waterstaatorganisaties
onder leiding van de kloosterabten.227 Door samen te werken met de plaatselijke kerspelen
wisten de kloosters steeds grotere waterstaatsgemeenschappen op te bouwen en hierover de
leiding te nemen.228
Ook het bestuur van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (waarbinnen Warffum lag) stond
onder leiding van kloosterlingen. Eeuwenlang lag het voorzitterschap van het zijlvestbestuur
namelijk bij de hoofmeester van een uithof van het klooster van Aduard.229 Door de, zoals
Hempenius en Tromp het noemen, ‘langdurige doodstrijd’ van de kloosters in Groningen
kwam het beheer van de eigendommen en bezittingen van de kloosters, de archieven daarin
begrepen, in het gedrang. Hierdoor zijn de archieven van de zijlvesten, waaronder het
archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest van vóór de Reductie van 1594, niet
gespaard gebleven.230 Het is dus lastig te zeggen wie gedurende het kloostertijdperk precies
zorg droeg of eigenaar was van de zeedijk bij Warffum. Maar gezien het bovenstaande is het,
zoals op de kaart op Figuur 3.5. staat aangegeven, niet ondenkbaar dat het Warffumer
klooster in bezit was van de toenmalige zeedijk.

Waterschapsbesturen
Ook na de Reductie van 1594, toen een groot deel van het kloosterbezit in handen van de
Provincie Groningen (Stad en Lande) viel, was nog steeds sprake van een groot gebrek aan
algemene organisatie en bestuur op het platteland van Groningen. De besturen van
waterstaatsorganisaties vervulden tot het begin van de negentiende eeuw daarom vaak ook
een notariële en juridische taak. Iedere organisatie hield er daarbij een totaal eigen manier
van documentatie op na.231
Ehbrecht, W. Geschichtliche arbeiten zur Westfälischen landesforschung. Band 13: Landesherrschaft und
Klosterwesen im ostfriesischen Fivelgo (970-1290). (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,
1974).
226 Ehbrecht 1974, 118 en Hempenius en Tromp 1994, 534.
227 Ehbrecht 1974, 122.
228 Ehbrecht 1974, 123.
229 Hempenius en Tromp 1994, 542.
230 Hempenius en Tromp 1994, 535.
231 Siemens, B.W. Toelichting behorende bij de historische atlas van de provincie Groningen. (Groningen,
Wolters, 1962a), 7.
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Binnen de Groninger Ommelanden bestonden verschillende vormen van
waterstaatorganisaties. De eerste waren de zogenoemde dijkrechten. Een dijkrecht (ook wel
dijkschepperij) was een organisatie dat werd belast met het beheer van een deel van een
(zee)dijk. De meeste dijkrechten besloegen dus een relatief klein gebied.232 Het dijktracé langs
de Warffumer Oudendijk viel onder het dijkrecht van Warffum en Breede. Het dijkrecht had
de hoofdzakelijke taak toe te zien op het onderhoudsplicht van de eigenaren en gebruikers
van de dijkpanden. Ook de kadijk achter de Oude Dijk had een eigen dijkrecht, dit was het
dijkrecht van de kadijken van Warffum en Breede. Deze moet dus niet verward worden met
het dijkrecht van Warffum en Breede (welke zorg had voor de Oude Dijk).
Omdat de dijkrechten veelal verantwoordelijk waren voor slechts een klein deel van een dijk
waren veel van de dijkrechten ondergebracht binnen een schepperij. Een schepperij was
belast met de controle op de verschillende dijkrechten en/of andere deeleden. Zo werden de
boeten en gelden van het dijkrecht geïnd door de bode van de schepperij. Ook hield de
schepperij toezicht op wateren, wegen en bruggen welke binnen zijn grenzen lagen. Het
dijkrecht van Warffum en Breede was geïncorporeerd in de schepperij Warffum (Figuur
5.3.).

Figuur 5.3.
Fragment uit kaart van de twaalf schepperijen onder het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest
vervaardigd door G. Dusscheldorp met daarop de schepperij Warffum (1824)
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Schepperijen waren in veel gevallen weer ondergebracht bij een overkoepelende organisatie:
dit was vaak een zijlvest of zijlvest(er)nij.233 Een zijlvest was een gebied met een eigen
waterhuishouding dat zelf een afwatering had naar de zee. De zijlen, binnendijken,
watergangen, pompen, enz. vielen onder de schouw van objecten van het zijlvest en de
onderhoudsplichtigen hiervoor werden in veel gevallen vermeld in de zogenaamde
schouwregisters.234 De schepperij van Warffum viel onder het eerder genoemde Winsumeren Schaphalsterzijlvest (Figuur 5.4., nummer 15).

Figuur 5.4.
Kaart met de indeling van de Groninger zijlvesten en dijkrechten (situatie achttiende eeuw)
vervaardigd aan de hand van gegevens van Siemens (1974) en Ligtendag (1995). Het nummer 15 geeft
het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest aan waarbinnen de schepperij Warffum, en daarmee ook het
dijkrecht van Warffum en Breede, lagen. Het nummer 12 geeft het dijkrecht van de kadijken van
Warffum en Breede aan, deze was dus geheel zelfstandig en viel niet onder een zijlvest.

Kerspelbesturen
Zo nu en dan ziet men dat het kerspel, net als sommige kloosters, invloed uitoefende op de
plaatselijke waterstaat of zelfs, zoals verondersteld in de volksoverlevering van Kolhol, een
deel van een dijk bezat. Dat een kerspel bezit had van dijkdelen komt wellicht voort uit hun
ontstaansgeschiedenis. De ontstaansgeschiedenis van de kerspelen wordt door Tromp
namelijk toegeschreven aan de oud-Germaanse marken.235 Deze stammen uit de tijd dat de
Paping 2001, 281.
Siemens 1962a, 27.
235 Tromp, C. De Groninger kerspelarchieven. (Groningen: Rijksarchief Groningen, 1982), 7.
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eerste gemeenschappen zich vestigden op de noordelijke kleigronden van Nederland. De
eerste bewoners van het gebied hadden naast het particulier bezit rondom hun huizen ook
gronden voor gemeenschappelijk gebruik.236 Dit gemeenschappelijke grond was de mark.
Het woord mark betekent dan ook grens of een bepaald, binnen grenzen gelegen, gebied.237
De meeste historici zijn het er over eens dat de marken overal in de Friese landen (daarmee
ook Groningen) voorkwamen. In het Groningse deel van de Friese landen duiden de
hamrikken volgens Tromp namelijk op het bestaan van marken; hamrik betekent volgens hem
namelijk mark van de woonplaats.238

Figuur 5.5.
Samengevoegde fragmenten uit de
Historische Atlas van de Provincie
Groningen van Siemens met daarop de
kerspelen in het gebied rondom het
dorp Warffum met daarop het kerspel
Warffum aangegeven met het nummer
78.
Ook wel marke, merk of markt (Tromp 1982, 9).
Tromp 1982, 9.
238
Tromp 1982, 7-9.
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Joosting stelt in zijn Geschiedkundige atlas van Nederland dat het woord hamrik ook de
betekenis heeft gehad van een waterschap.239 Tegenover het gebruik van de
gemeenschappelijk dorpsgronden stond namelijk de verplichting tot het mede-onderhouden
van de gemeenschappelijke wegen en waterkeringen. Tromp stelt dat in ‘dat
gemeenschappelijke beheer van de marke en dat gezamenlijk onderhouden van de
gemeenschapsgoederen’ het ontstaan van de kerspelen ligt.240 Het ontstaan van de kerspelen
ligt dus al ver voor de kerstening. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het woord
kerspel, waarin overduidelijk het woord kerk verweven zit, uiteraard pas na de kerstening
(bij verbondenheid aan de kerk) ingevoerd zal zijn.241 Op Figuur 5.5. is een kaart
weergegeven van het kerspel van Warffum uit de Historische Atlas van de Provincie Groningen
van Siemens.242

Jurisdictiebesturen
Voordat men de rechtspraak op het Groninger platteland in 1803 ging reorganiseren was de
rechtspraak verdeeld over een groot aantal rechtsstoelen.243 Siemens noemt in de toelichting
tot zijn atlas 71 Ommelander rechtsstoelen, dit is ongeveer de helft van het aantal kerspelen
in het gebied: de jurisdictiegrenzen vielen in veel gevallen samen met de kerspelgrenzen van
twee of meer kerspelen.244
Tot in de achttiende eeuw was de rechtspraak in de Groninger Ommelanden geregeld aan de
hand van grondbezit. De eigenaren van een behuisd perceel met tenminste 30 grazen of
jukken land (een edele heerd) hadden bij toerbeurt het recht om deel te nemen aan de
rechtspraak.245 Ongeacht hun aanzien of geschiktheid voor het ambt van redger (rechter) of
grietman vervulden zij bij toerbeurt deze functies voor gedurende een jaar.246 De redger-, zijlen dijkrechten werden vanaf de vijftiende eeuw ook wel als losse koopwaar verhandeld.247
De rechten kwamen daarbij vaak te liggen bij de jonkers en hoofdelingen uit de buurt.248
‘Gevolg van een en ander was, dat in sommige rechtsstoelen enkele eigenaars van redgerrechten
verscheidene jaren achtereen de rechtspraak aan zich konden houden. In verschillende jurisdicties
behoorden op den duur zelfs alle redgerrechten in eigendom aan één persoon, die dan dus vrijelijk over
de jurisdictie kon beschikken: de rechtstoel was ‘staand’ geworden.’249
Niet altijd werden de plichten van de ‘redgerrechten’ door de eigenaren ervan zelf
uitgevoerd: Zij lieten dit over aan een betaalde plaatsvervanger die optrad als
‘geconstitueerd redger’.250 Dit vinden we vaak terug in de archieven van de verschillende
Joosting, J.G.C. Geschiedkundige atlas van Nederland. De marken van Drente, Groningen, Overijsel en
Gelderland. (Den Haag: Nijhoff, 1920), 98.
240
Daarbij moet wel worden bedacht dat het woord kerspel, waarin overduidelijk het woord kerk
verweven zit, natuurlijk pas na de kerstening gebruikt zal zijn. (Tromp 1982, 9).
241
Tromp 1982, 9
242
Siemens, B.W. Historische atlas van de provincie Groningen. (Groningen: s.n., 1962).
243
Tromp 1982, 9.
244 Siemens 1962a, 47.
245 Siemens 1962a, 47.
246 Siemens 1962a, 47.
247 Tromp 1982, 13. De eerste keer waarvan bekend is dat dit gebeurde was al in het jaar 1416.
248 Tromp 1982, 14.
249 Siemens 1962a, 47.
250 Siemens 1962a, 48.
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waterschappen. Pas in 1803 werd een nieuw rechtsbedeling ingevoerd en zijn de
rechtsstoelen opgeheven.251
Tot het begin van de Franse tijd bestonden binnen de Groninger Ommelanden dus meerdere
bestuurlijke organisaties: het zijlvest (onderverdeeld in de schepperijen en dijkrechten), het
kerspel- of kloosterbestuur en de jurisdictie. Elk van deze besturen had een eigen taak maar
veelal overlapten hun bemoeienissen met elkaar. Omdat vóór 1795 het burgerlijk- en
waterstaatsbestuur niet gescheiden was, is het tot de Franse Tijd vaak lastig om een
scheiding te maken tussen de bekwaamheden van het kerspel, de jurisdictie en de
waterstaatorganisaties. Of zoals Tromp het stelt: ‘Soms ligt de zorg voor dijken, wegen, bruggen
enz. bij het kerspel, soms bij het zijlvest. Deze verstrengeling van verantwoordelijkheden wordt zelfs
nog groter als de funkties van zijlrechter en kerspelvolmacht of schatbeurder door één en dezelfde
persoon worden uitgeoefend.’252

5.2 Eigendom der dijkpercelen vóór 1718
Eind zestiende eeuw
Uit de periode 1571 – 1593 vindt men enige stukken betreffende het herstel van de dijken in
Hunsingo.253 Men vindt onder andere een stuk dat expliciet over de dijk bij ‘Warffum ende
Breda’ (Breede) gaat.254 Meerdere malen wordt men verzocht de ‘olde dijck’ te repareren, er
worden daarbij eisen gesteld aan de wijze waarop de onderhoudsplichtigen de dijk dienden
te onderhouden.
Wie de onderhoudsplichtigen waren werd bijgehouden in de zogenaamde dijkrollen of boeken. Deze bronnen bevatten de notitie van zowel namen van eigenaren als gebruikers
(meiers) en de grootte van het door hen te onderhouden dijkpand.255 Door middel van het
dijkboek uit 1593 uit de collectie van Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch is in het vorige
hoofdstuk de versnippering van de Oude Dijk bij Warffum aan het einde van de zestiende
eeuw aangestipt: het dijkdeel bestond uit honderden dijkpanden.256
In het dijkboek uit 1593 komen meerdere keren dezelfde eigenaren of gebruikers voor: een
‘dijkplichtige’ diende vrijwel altijd (mede door de versnippering van de dijkpanden)
meerdere dijkpanden te onderhouden.257 In het dijkboek van Warffum worden voor het
overgrote deel persoonsnamen vermeld.258 Ook ziet men soms de naam van een boerderij

Siemens 1962a, 48.
Tromp 1982, 13.
253 RHC GA. Stukken betreffende het herstel der dijken in Hunsingo (1571). Toegangsnr. 136, inv. nr. 539 en
RHC GA. Stukken betreffende het herstel van schansen en dijken (1589-1593). Toegangsnr. 136, inv. nr. 620.
254 RHC GA. 136, 539.
255 Paping 2001, 291.
256 PBF. HS 189. De betreffende Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch was de kleinzoon van de
gelijknamige op figuur 2.4. afgebeelde ‘dikke boer’. Zijn archief bevindt zich in de Provinciale
Bibliotheek Friesland: de verhouding tussen Stad en Ommelanden niet altijd even hartelijk (de
Ommelanders voelden zich vaak benadeeld door de invloed vanuit de stad). Meekhoff Doornbosch
koos er als rasechte ‘Ommelander’ voor zijn archief niet in de stad Groningen onder te brengen.
257 Paping 2001, 297.
258 PBF. HS 189.
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opgetekend. De eigenaar of meier van de betreffende boerderij is in die gevallen
verantwoordelijk geweest voor het onderhoud aan het betreffende dijkpand. Ook de
(uithof)boerderijen ‘Smeersma’ (Smeersum) en ‘Hoysema’ (Hoysum) worden een aantal keren
vermeld. Verder ziet men dat het ‘clooster’ en ‘die borg’ (waarschijnlijk de Warffumborg met
toenmalig borgheer Johan Sickinghe) zijn aangemerkt als verantwoordelijken van enkele
dijkpanden.
Men mag aannemen dat de panden onder het kopje ‘by die buyren schaepe wech’ de
dijkpanden omvat die binnen het onderzoeksgebied liggen. Hier vindt men voornamelijk
persoonsnamen en ‘die borg’ als onderhoudsplichtigen. Zeer opvallend is dat voor dit deel
van de dijk een aantal keren de vermelding ‘meend dijck’ of ‘meenen dijck’ staat opgemerkt.
Een meent is een weidegrond in gemeenschappelijk bezit, ook wel dorpsweide. De meenten
kwamen vooral op de zandgronden voor.259 Zeer vermoedelijk is hier dus sprake van enkele
dijkpanden welke onder gemeenschappelijk eigendom vielen en dus door de
dorpsgemeenschap onderhouden dienden te worden (dit sluit aan bij het principe van de
eerder besproken marken of hamrikken waaruit de kerspelen zijn ontstaan).
Een jaar nadat bovengenoemde dijkboek vervaardigd is ging tijdens de Reductie een groot
deel van het kloosterbezit over naar de provincie Groningen (in totaal 25000 hectare). De,
vanaf de dertiende eeuw heersende, kloosterbemoeienis op het water- en kustbeheer van de
Groninger Ommelanden kwam hiermee dus voor goed ten einde. Toch zag het
provinciebestuur kans om het kloostererfgoed nog eenmaal een dienst te laten bewijzen aan
de waterstaat van Groningen. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werden
veel van de overgebleven kloostergebouwen afgebroken, het ‘vrijgeworden steen’ werd door
de provincie gebruikt voor het verstevigen van de dijken en het bouwen van zijlen.260
Sommige oude Groninger dijken bevatten om deze reden een laagje puin dat afkomstig is uit
oude kloosterterreinen. Ook nabij Warffum zijn door de archeoloog Albert Egges Van Giffen
in de Oude Dijk op enkele plaatsen puinlagen gevonden waarvan door hem vastgesteld is
dat deze uit een oud kloosterterrein afkomstig zijn (Figuur 5.6.).261

Figuur 5.6.
Dijkprofiel Warffum-West door Van Giffen (1957): de meest dikke stippellijn geeft de laag aan waar
volgens Van Giffen het dijklichaam verzwaard is met puin uit een oud kloosterterrein.

Instituut voor Nederlandse taal. “Middelnederlandsch Woordenboek.” Historische woordenboeken op
internet. http://gtb.inl.nl/?owner=VMNW (geraadpleegd op 10 maart 2017).
260 Ehbrecht 1974, 124.
261
Giffen, A.E. van. “Werkzaamheden Verenigingsjaar 1 mei 1957-30 april 1958.” Rapportage aan het
Bestuur van de Vereniging voor Terpenonderzoek in Nederland, (mei 1959), II-III.
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Zeventiende eeuw
Helaas zijn weinig zeventiende-eeuwse bronnen bekend waarin de eigenaren en/of
gebruikers van de dijkpanden van de toenmalige zeedijk bij Warffum genoemd worden. Het
is dus lastig te zeggen wie of wat gedurende deze eeuw verantwoordelijk was voor het
onderhoud aan de dijk of eigenaar was. Wel vindt men uit de zeventiende eeuw enkele
bezwaren van de ‘carspelluiden’ van Warffum waarin zij laten blijken dat zij in de ‘globale
metinge te hoch zijn angeslagen’.262 Deze bezwaren betreffen ook bezit op de kwelders en de
dijk. Helaas worden in deze bezwaren geen specifieke namen van eigenaren en meiers
genoemd. Dit komt waarschijnlijk doordat niet de verschillende landgebruikers afzonderlijk,
maar het kerspel als geheel aangeslagen werd en dus ook gezamenlijk bezwaar werd
gemaakt.263
In 1685 maakte Johannes Tideman een schetskaart van de door hem opgemeten
Uiterdijkslanden (de percelen op de kwelders ten noorden van de Oude Dijk). Op Figuur 5.7.
ziet men een fragment uit de (duidelijkere) reproductie van deze kaart (1939). Op de percelen
staan de merktekens van de eigenaren en /of meiers. Deze worden onder de kaart toegelicht
(fragment hiervan vindt men op Figuur 5.8.). Helaas staan er geen merktekens op de dijk.
Aan de hand van deze kaart is dus niet goed af te leiden wie voor de verschillende dijkdelen
verantwoordelijk was. Maar vanwege het ‘recht van opstrek’ (Bijlage 6) mag men aannemen
dat de eigenaren van de stroken land op de Uiterdijkslanden verantwoordelijkheid hadden
voor één of meer dijkpand(en). Op de kaart is te zien dat de Uiterdijkslanden bij Warffum
zijn opgedeeld in tweeëndertig eigendomsdelen. Als eigenaar wordt zeven keer de
provincie, vijf keer de kerk (waaronder één keer de pastorie) en zeventien keer een persoon
als eigenaar genoemd. Men mag dus aannemen dat deze vermelde kweldereigenaren ook
enige dijkpanden dienden te onderhouden.

RHC GA. Staten van landerijen onder Warffum met opgave van de gebruikers en de oppervlakten. (18e
eeuw) Toegangsnr. 493, inv. nr. 399.
263
Tromp 1982, 22.
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Boven: Figuur 5.7.
Fragment uit reproductie van de Caerte vand' noorder indyckinge (1939) vervaardigd naar het origineel
van J. Tideman (1685) met daarop het Uiterdijkse landen langs de Oude Dijk bij het dorp Warffum.
Onder: Figuur 5.8.
Lijst met namen van eigenaren en meiers behorende bij het gebied van de Uiterdijkse landen boven
Warffum op de Caerte vand' noorder indyckinge (Figuur 5.7.)
99

Begin achttiende eeuw
In de stukken betreffende het onderhoud en reparatie van de dijken en bruggen vindt men
een kaart uit omstreeks 1700 (kopie door J. Gummer, Figuur 5.8.).264 Ook op deze kaart zijn
de percelen tussen het dorp Warffum en de Oude Dijk gemerkt. De bijlagen geven aan welke
eigenaar bij welk perceel hoort. Helaas staan ook op deze kaart geen merktekens op de dijk.
Toch kan men eveneens aan de hand van deze kaart aannemen dat diegenen met grond
langs de dijk ook één of meerdere dijkpanden te onderhouden hadden. Voor de percelen
tussen het dorp en de dijk vindt men in de kaartbijlage voornamelijk persoonsnamen
opgetekend, hieronder is een aantal keren dhr. Van Bolhuis (blz.?) vermeld. Het perceel aan
de dijk waarop een boerderij is getekend is in eigendom van de kerk. De boerderij werd
beklemd door een meier.

Figuur 5.9.
Kaart van de
Valgen van
Warffum uit
omstreeks
1700 (kopie
door J.
Gummer) met
merktekens
van de
verschillende
eigenaren

In het zakboekje van de ‘dijkredgers’ van Warffum (1713 – 1717) worden hoofdzakelijk
‘schouwplichtigen’ (onderhoudsplichtigen) voor de ‘oude Warffumer en Breester zeedijk’
vermeld. 265 Enkel persoonsnamen zijn opgemerkt. Dat men geen organisaties als het kerspel
of de provincie terugvindt als onderhoudsplichtigen zit hem in het feit dat, wanneer de
grond verpacht werd, de onderhoudsplicht over ging naar de (beklemde) meier van de
gronden (Bijlage 5). Het zakboekje geeft ons dus enkel inzicht in welke personen de
dijkgronden gebruikten en dienden te onderhouden en niet wie/wat de eigenaar in ‘blote’
zin was.

RHC GA. Stukken betreffende onderhoud en reparatie van dijken en bruggen in het kerspel
Warffum, 17e en 18e eeuw. (1600 – 1800). Toegangsnr. 493, inv. nr. 426.
265 RHC GA. Zakboekje (‘no. Copia van overgelangde breuckcedullen van dijk, tochten, wegen, straten
etc.) (1713-1736). Toegangsnr. 2778, inv. nr. 549.
264

100

Een opvallende persoonsnaam die een aantal malen in het zakboekje van de ‘dijkredgers’ uit
1713 – 1717 voorkomt is de naam Lafleur. Deze naam vindt men niet in de doop-, trouw-, en
begrafenisregisters (DTB) van Warffum terug. Zeer waarschijnlijk gaat het in dit geval om
een Hugenoot (gevluchte protestant vanuit Frankrijk) welke eind zeventiende/begin
achttiende eeuw naar Warffum gevlucht is en alhier een nieuw leven had opgebouwd.266

Figuur 5.10.
Zakboekje (‘no.
Copia van
overgelangde
breuckcedullen
van dijk, tochten,
wegen, straten
etc.) van de
‘dijkredgers’ van
Warffum (1713 –
1717)

5.2 Eigendom der dijkpercelen 1718 - 1832
In 1718 nam de nieuwe Provinciale Dijk de waterkerende functie van de Oude Dijk over.
Omdat de Oude Dijk hiermee zijn primaire waterkerende verloor kwam de verplichting tot
onderhoud aan de dijkpanden van de Oude Dijk te vervallen. Het dijkrecht van de Oude
Dijk hield dan ook kort na de Kerstvloed van 1717 op te bestaan.
Ondanks het feit dat de Oude Dijk na 1718 geen waterstaatkundige functie meer had vormen
de archieven van de toenmalige waterstaatorganisaties nog steeds de belangrijkste bron in de
bestudering van het eigendom van de dijkpanden. Iedere grondeigenaar of meier was
Lange tijd was de positie van de protestanten in Frankrijk omstreden, toch wisten zij te handhaven.
Maar toen Lodewijk XIV in 1661 het roer overnam regeerde hij volgens het principe van één geloof
(Rooms Katholiek). Binnen zijn beleid was dus geen plaats voor de protestanten en velen van hen
ontvluchtten het land uit angst voor vervolging. Zo’n 200.000 Franse protestanten (Hugenoten)
bouwden een nieuw leven op in het buitenland, hieronder waren in de periode 1661 - 1718 ongeveer
70.000 naar de Nederlanden gevlucht waaronder ook een deel zich in de huidige provincie Groningen
vestigde. (Bakker, M. Hugenoten in Groningen (1680 – 1720). (Groningen: Stichting
Hugenotenherdenking Groningen, 1985).
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namelijk verplicht ‘schot’ te betalen (een vorm van belasting aan de zijlvesten en
schepperijen ten behoeve van het onderhoud aan de waterstaatswerken). Het te betalen
schot was afhankelijk van het oppervlakte land dat men in gebruik had.267 De registers
waarin de ‘schotplichtigen’ aangetroffen worden zijn de zogenoemde schotregisters of kohieren.268 Naast de schotregisters vindt men in de archieven van de meeste schepperijen en
zijlvesten registers van schouwbare objecten (watergangen, zijlen, pompen, sluizen, etc.)
waaraan de ‘ingelanden’ mee dienden te helpen en te betalen aan het onderhoud ervan. Ook
dit ging naar gelang van de omvang van het grondbezit.

Schot-, schouw- en verpondingsregisters (1702 – 1798)
Ondanks dat in de periode vóór 1755 een zeer ongunstige manier van archiefvorming
bestond, is hier en daar toch een enkele schot- of schouwregister uit de eerste helft van de
achttiende eeuw bewaard gebleven.269 Voor het gebied tussen de dijken van Warffum en
Breede zijn een aantal schotkohieren bewaard gebleven uit de jaren 1702 en 1717 - 1736.270
Maar enkel het aantal jukken bezit staat hierin opgemerkt, niet de plaats van het bezit. Net
als in het zakboekje van de ‘dijkredgers’ uit de periode 1713 – 1717 vindt men hierin enkel
persoonsnamen (vermoedelijk dus de meiers) vermeld. Ditzelfde geldt ook voor een
zijlschotregister uit het jaar 1738 en het register van schouwbare objecten uit 1754 uit het
archief van de schepperij Warffum.271 Het is aan de hand van deze bronnen dus lastig te
zeggen wie de ‘blote’ eigenaren waren van de percelen.
Met het Reglement Reformatoir van 1749 werden de bevoegdheden van de provincie
aanzienlijk uitgebreid. Het gezag van het hoogste rechtelijke orgaan binnen de provincie, de
Hoge Justitiekamer, ging namelijk een grote rol spelen in de controle op de
waterstaatsorganisaties in de Ommelanden.272 Deze bemoeienis was nodig door herhaalde
en ernstige klachten uit de provincie over onrecht, machtsmisbruik en aanmatiging van
gezag door de besturen van de verschillende waterstaatsorganisaties.273 De voornaamste
verandering dat doorgevoerd werd was in 1755: het reglement door Prinses Anna. Dit
nieuwe reglement voor waterstaatorganisaties zorgde ervoor dat zij werden verplicht tot het
opmaken van lijsten betreft de schotplichtige grastallen.274 Deze opgemaakte kohieren
bevatten in tegenstelling tot de meeste oudere kohieren niet alleen de namen van de meiers
maar ook de namen van de eigenaren.275

Paping 2001, 282.
Paping 2001, 289.
269 Paping 2001, 289.
270 RHC GA. Kohieren van het zijlschot (ten behoeve van het onderhoud van zijlen en pompen) van de
Warffumer- en Breedster uiterdijken (1702, 1717 – 1736) Toegangsnr. 2764, inv. nr. 2.
271
RHC GA. Register van schouwbare objecten in de karspelen Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden in de
schepperijen Warffum (ged.) en Uithuizen. (1754) Toegangsnr. 2778, inv. nr. 607 en RHC GA. Legger van
gronden in de schepperij Warffum. (1738) Toegangsnr. 2778, inv. nr. 507
272 Paping 2001, 288.
273 Kooper, J. Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen. Het waterstaatsverleden van de provincie
Groningen. (Groningen: J.B. Wolters, 1939), 9.
274 Paping 2001, 288.
275 Paping 2001, 290.
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Uit het jaar 1750 treft men een dijkrol van de nieuw aangelegde provinciale dijk.276 Ondanks
dat deze dijk in 1750 al enige jaren dienst deed als volwaardige zeedijk wordt de betreffende
dijk in deze dijkrol vermeld als ‘Warffumer en Breester cadijk’. Voor iedere dijkpand is een
eigenaar en een meier vermeld. Voor deze dijk staan een aantal keren de Warffumer kerk en
de provincie genoteerd als eigenaar. In al deze gevallen staat ook een persoonsnaam
genoemd: de naam van de meier die de gronden in gebruik heeft. Opvallend is dat ook voor
de provinciale dijk een aantal keren ‘meent dijk’ genoteerd staat (hierbij staat dan ook geen
eigenaar en/of meier vermeld). Het ‘meent’ of ‘meenen dijk’ zag men ook al voorkomen in het
dijkboek uit 1593 van de Oude Dijk.277 Ook in 1750 was er dus nog sprake van enkele
gemeenschappelijke dijkpanden in de nieuwe zeedijk.
In de registers van schouwbare objecten van diverse zijlvesten, schepp-erijen en dijkrechten in de
Ommelanden is het register van de schepperij Warffum uit 1755 opgenomen.278 Men ziet dat
de bewoners van de huisjes bij de pompen in de Oude Dijk vermeld staan. Dit zijn dezelfde
bewoners die ook in de lijst met schouwbare objecten uit 1757 genoemd worden (Hoofdstuk

Figuur 5.11.
Lambertus Beckeringh. Warffum vanuit het noorden. In het midden de kerk van Warffum. 1756 – 1766.
Olieverf op doek, Groninger Museum.

RHC GA. Dijkrollen van Warffumer, Breedster, Uskwerder, Uithuizer en Uithuizermeeder zomer- en
zeedijken. (1750) Toegangsnr. 136, inv. nr. 2505.
277 PBF. HS 189. De betreffende Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch was de kleinzoon van de op
figuur 2.4. afgebeelde ‘dikke boer’ Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch. Zijn archief bevindt zich in
de Provinciale Bibliotheek Friesland omdat de verhouding tussen Stad en Ommelanden niet altijd
even hartelijk was (de Ommelanders voelden zich vaak benadeeld door de invloed vanuit de stad):
Meekhoff Doornbosch koos er als ‘Ommelander’ voor dat zijn archief niet in de stad Groningen onder
gebracht mocht worden.
278 RHC GA. Registers van schouwbare objecten van diverse zijlvesten, schepp-erijen en dijkrechten in de
Ommelanden, met daarop ingekomen bezwaren van ingelanden. (1755 – 1757) Toegangsnr. 2778, inv. nr. 256.
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3 (blz. ??).279 De schouwbare objecten in deze lijst zijn de sluisjes, hiervoor worden de
genoemde bewoners van de nabijgelegen huisjes als onderhoudsplichtigen vermeld.
In de periode na 1755 bleef de Hoge Jusititiekamer van Groningen de waterstaatorganisaties
controleren door onder andere de verplichting tot verzending van jaarlijkse registers op te
dragen.280 Door deze vaststelling zijn voor de tweede helft van de achttiende eeuw
aanzienlijk meer zijlschotregisters bewaard gebleven dan uit de eerste helft van deze eeuw.281
Het is overigens niet zo dat de opeenvolgende lijsten zich in hetzelfde archiefinventaris
bevinden. Men vindt de lijsten van Warffum zowel in het archief van de Winsumer- en
Schaphalsterzijlvest als in die van de Hoge Jusitiekamer. In de lijsten met schouwbare
objecten van 1757, 1767 en 1782 worden de meiers genoemd van de percelen langs de Oude
Dijk, omdat het alleen gaat om meiers is het lastig vast te stellen wie de eigenaren waren.282
Naast de lijsten van schouwbare objecten bevinden zich
een aantal schotregisters uit Fivelingo, Hunsingo en
Westerkwartier in het archief van de Hoge
Justitiekamer van Groningen.283 In het schotregister van
Warffum uit 1757 zijn voor de percelen langs de Oude
Dijk (bij de Schapewegh) namen opgetekend van de
‘schotplichtigen’.284 Voor ieder perceel wordt een
persoonsnaam genoemd. Ook over de jaren 1767 en
1782 ziet men hoofdzakelijk namen van personen. In
zowel 1757 en 1767 komt men een aantal dijkpanden
tegen waarvoor de heer Van Bolhuis als ‘schotplichtige’
vermeld is. De familie Van Bolhuis was één van de
families die zich gedurende de zeventiende en
achttiende eeuw mocht rekenen tot de stand van
regenten, zij waren deels woonachtig in de stad
Groningen en deels in Warffum.285
Het te betalen zijlschot is voor een aantal jaren ook
opgenomen in de lijsten van grastallen. Voor de jaren
1755 – 1758 zijn deze te vinden in het archief van de

Figuur 5.12.
Advocaat en rechter Michiel van
Bolhuis (1713 – 1764) in 1739

RHC GA. 136, 2485.
Paping 2001, 290.
281 Paping 2001, 291.
282
RHC GA. 136, 2485.
283
RHC GA. 136, 2485.
284
RHC GA. 136, 2485.
285
Volgens een familieoverlevering bewoonde de familie Van Bolhuis het oude refugium van het
klooster van Warffum. Het lijkt waarschijnlijker dat zij in de loop van de zeventiende eeuw, nadat de
hervormde gemeente grote schulden had opgebouwd, in het bezit zijn gekomen van een pand dat
bedoeld was als nieuwe pastorie. In 1692 vervaardigde Pieter Geerdts namelijk een kaart van het huis
van Van Bolhuis met bijbehorende grond: het huis stond midden in het dorp en dus niet in de buurt
van het oude klooster. (Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. “Families van Bolhuis,
Arkema en van Zeeburgh.” De familie Van Bolhuis en aanverwanten te Warffum.
https://www.ovcg.nl/zoeken/mais/archief?q=&miview=inv2&mivast=5&mizig=210&miadt=5&mia
et=1&micode=493&minr=1130572&milang=nl (geraadpleegd op 27 april 2017)).
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Hoge Justitiekamer. 286 Op de lijsten staat per meier vermeld hoeveel jukken grond diegene
in bezit had, maar staat niet genoteerd waar dit bezit zich bevond. Ook uit 1794 is een
soortgelijk kohier van het zijlschot bewaard gebleven, ook hierin zijn helaas alleen de namen
van de eigenaren vermeld: in dit geval zijn ze op alfabetische volgorde van voornaam gezet
met daarachter de hoeveelheid grondbezit in jukken, ook weer zonder specifieke
plaatsaanduiding.287
Naast het zijlschot werd tot 1798 belasting op grondbezit geheven, dit werd de verponding
genoemd.288 De verpondingsregisters bevatten geen begeleidend kaartmateriaal. Het is in
veel gevallen wel zo dat, net als bij de schotregisters, de volgorde van de opgetekenden ook
de volgorde is waarin het bezit in het landschap lag (bijvoorbeeld langs een weg). Voor het
gebied rondom Warffum zijn voor dit onderzoek helaas geen bruikbare
verpondingsregisters te traceren.

Franse Tijd (1795 – 1813)
Nadat in het jaar 1795 de Franse Tijd aangebroken was werden in 1808 de burgerlijke
gemeenten ingevoerd. Vanaf dit moment kwam er op het Groninger platteland een
duidelijkere scheiding tussen de verschillende bestuursdomeinen. Ook kwamen alle erfelijke
ambten en waardigheden te vervallen.289 Hierdoor verloren de kerspelenbesturen hun
invloed op zaken buiten het geestelijke domein. Maar omdat er geen regeling bestond ten
aanzien van de overname van hun schulden, plichten en bezit behielden de kerspelen wel
hun eigen goederen en schulden.290 Dit betekende ook dat de kerspelen hun
onderhoudsplicht aan sommige objecten (waaronder ook waterstaatskundige objecten)
behielden.291 Omdat ze verder geen of weinig invloed meer hadden op de waterstaat wilden
steeds meer kerspelen van hun waterstaatkundige verplichtingen af.292 Dit lukte in de meeste
gevallen doordat bij de oprichting van nieuwe waterschappen of bij de aanleg van een
nieuwe weg de kerspelen geheel of ten dele van hun onderhoudsplicht werden ontheven.293
Van de Groninger kerspelen zijn geen daadwerkelijke opheffingsdata bekend, zo ook niet
van het kerspel Warffum. Maar omdat het belang en ook de belangstelling voor de
kerspelbesturen steeds meer afnam verdwenen de kerspelen langzaam en stilzwijgend.
Hiermee kwam hun resterende bezit en daaraan verbonden verplichtingen ook langzaam
aan te vervallen.
Uit het jaar 1806 zijn kohieren van vaste goederen bewaard gebleven (in Hoofdstuk 3 ook
aan de orde gekomen).294 De meiers en eigenaren van de behuizingen binnen het kerspel
Warffum zijn hierop genoteerd. Ook een aantal niet bebouwde percelen ofwel loslanden zijn
RHC GA. Lijsten van grastalen en te betalen schot, met bijbehorende stukken (1755 - 1758). Toegangsnr.
136, inv. nr. 2493.
287 RHC GA. Kohieren van het zijlschot van de onverscheiden eden van Warffum en de Menkeweerster eed
(1794, 1817) Toegangsnr. 2778, inv. nr. 508.
288 Groninger Archieven. Onderzoekgids. (Groningen: Groninger Archieven, 2017), 57.
289 Duinkerken 1989a, 130.
290 Tromp 1982, 24.
291 Tromp 1982, 23-24.
292 Tromp 1982, 25.
293 Tromp 1982, 25.
294 RHC GA. 3, 441.
286
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opgenomen. Voor deze loslanden vindt men een aantal keren de beschrijving liggende ‘in der
dijk’ genoteerd. Als eigenaar hiervan is een aantal maal de kerk of pastorie/kosterij van
Warffum vermeld.295 Men kan dus met enige zekerheid zeggen dat de kerk/kerspel van
Warffum begin negentiende eeuw nog over enkele percelen beschikte. Omdat een precieze
plaatsaanduiding ontbreekt is het lastig te zeggen of dit bezit zich ‘in der’ Oude Dijk bevond
of dat het ging om percelen betreffende de provinciale dijk.

‘belangrijke processiën’
Met de uitvoering van het plan tot het bedijken van de Noordpolder in 1811 werd het gebied
ten noorden van de dorpen Westernieland, Den Andel, Warffum en Usquert in één keer
uitgebreid met 2200 hectare landbouwgrond (Figuur 5.13).

Figuur 5.13.
Kaart van de kwelders buiten de zeedijk tussen Westernieland en Usquert met het proiect der nieuwe
bedijking door P.A.C. Buwama Aardenburg (1806)

Op Figuur 5.14. is een kaart afgebeeld van de nieuw aangelegde Noordpolder, hierop zijn
met een donkere lijn de nieuwste polderdijk en oudere Provinciale Dijk - vanaf de aanleg van
de Noordpolder de Middeldijk genoemd - aangegeven. De Oude Dijk is nog wel
aangegeven, maar niet met dezelfde donkere lijn waarop de andere twee dijken zijn
weergegeven: de Oude Dijk was ‘slapend’ geworden en werd niet langer van belang geacht
voor de waterstaat.

295

RHC GA. 3, 441.
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Figuur 5.14.
Fragment uit kaart van de Choro-Topographische Kaart van de Noordelijke Provinciën van het Koninkrijk der
Nederlanden door C.R.T. Krayenhoff met daarop de Noordpolder en het landinwaartse gebied (1829)

Omdat in 1829 door de volmachten van het Waterschap Noordpolder opgemerkt werd dat er
voor enige jaren ‘belangrijke processiën’ gevoerd zijn over het eigendom van enkele percelen
‘bijlangs’ de Oude Dijk bij Warffum is het duidelijk dat, wanneer men op zoek gaat naar
mogelijke eigendomskwesties, deze gezocht moeten worden in de periode vóór 1829.296 Een
zoektocht binnen de gerechtelijke archieven en krachtenartikelen leverde helaas niets op.297

Kadastraal archief (1832)
De eerste complete en nauwkeurige kaarten betreffende het eigendom van percelen en de
bebouwing worden gevormd door de kadastrale minuutplannen uit 1832. In Hoofdstuk 3 is
aan de hand van de digitale reconstructie van de minuutplannen van het onderzoeksgebied
(Figuur 3.18.) een beschrijving gegeven van het eigendom en aard van de bebouwing langs
de Oudendijk in 1832. Als men zich toespitst op de eigendom van de percelen binnen het
onderzoeksgebied ziet men dat de erven van de bebouwing logischerwijs dezelfde eigenaar
hebben als de bebouwing op het betreffende perceel. Dit betekent dat de, in Hoofdstuk 3,
gemaakte reconstructie van het bezit van de bebouwing eveneens een goed beeld geeft van
het bezit van de percelen. Men kan dus stellen dat het overgrote deel van de bebouwde
percelen van dagloners waren. De aangrenzende dijkpercelen aan de bebouwde erven zijn in
de meeste gevallen van dezelfde eigenaar als het bebouwde perceel. De meeste dagloners
met een huisje op of langs de Oude Dijk hadden dus een stukje grasland op de Oude Dijk of
achter hun huisje een stukje akkerbouwgrond. Opmerkelijk is dit niet, gezien het overgrote
deel van de landarbeiders vóór 1950, op of rond het huiserf, een aantal gewassen verbouwde
en/of één à twee stuks vee hield dat bedoeld was voor eigen consumptie.

296

297

RHC GA. 2791, 26, fol. 70.
Ook niet aan de hand van de persoonsnamen van eigenaren uit het kadasterarchief van 1832.
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Helaas is aan de hand van de gegevens uit het kadaster van 1832 niet vast te stellen hoe de
genoemde eigenaren aan hun percelen zijn gekomen. Uit de belastingkohieren uit de jaren
voorafgaand aan de invoering van het kadaster is af te leiden dat veel van de eigenaren van
de dijkpercelen al in de periode 1822 – 1827 in bezit waren van de betreffende percelen. Ook
hieruit zijn dus geen opmerkelijke eigendomskwestie te herleiden.298

Figuur 5.15.
Arbeiderswoning in
Warffum (specifieke locatie
onbekend) met op de
voorgrond een moestuintje
(1965-1975)

5.3 Conclusie
Zoals uit het voorgaande blijkt is het helaas niet mogelijk documentatie van de vermeende
eigendomskwesties en/of -processen betreft de oude dijkpercelen bij Warffum te
achterhalen. Toch kan men uit de voorgaande paragrafen, in aansluiting met de centrale
hoofdvraag voor dit hoofdstuk, wel het één en ander concluderen betreft het eigendom der
dijkpercelen uit de periode vóór 1832.
Uit de eerste paragraaf is naar voren gekomen dat, in de periode voorafgaand aan de
invoering van de burgerlijke gemeenten (1808 – 1811), de invloed van de kerkelijke instanties
op de Groninger dijken groot was. Er was sprake van een sterke onderlinge bemoeienis
tussen waterstaatorganisaties, de kloosterabten (vóór 1594) en de kerspelbesturen.299
Opvallend is dat enkele dijkpercelen van de Oude Dijk bij Warffum in 1593 tot
gemeenschapsgoed werden gerekend (meend dijck’ of ‘meenen dijck’).300 Met in het
achterhoofd houdende dat de kerspelen volgens Tromp en Joosting voortgekomen zijn uit de
oud-Germaanse gemeenschappelijke dorpsgronden (de marken of hamrikken) kan het heel
goed zijn geweest dat het gezag over de ‘meenen dijck’-panden bij het kerspel van Warffum
lag. Het ligt, gezien de bestuurlijke verstrengelingen, in ieder geval voor de hand dat de

RHC GA. 1103, 356.
Hempenius en Tromp 1994, 534.
300 Paping 2001, 297.
298
299
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gemeenschappelijke dijkpanden onder toezicht hebben gelegen van een kerkelijke instelling
of dat er op z’n minst enige bemoeienis is geweest van een kerkbestuur.301
Op de kaarten van Tideman (1685, Figuur 5.7 en 5.8) en Gummer (1700, Figuur 5.9) wordt
een aantal keren de kerk als eigenaar genoemd van enkele percelen langs Oude Dijk.
Vanwege het ‘recht van opstrek’ mag men aannemen dat de eigenaren van de stroken land
langs de dijk ook verantwoordelijkheid hadden voor één of meer dijkpand(en). Ook in de
kohieren van de vaste goederen uit 1806 zijn voor een aantal ‘loslanden in der dijk’ de kerk of
pastorie/kosterij van Warffum genoteerd als eigenaar.302 Dit kan nogmaals betekenen dat de
kerk of kerspel van Warffum eigenaar en/of verantwoordelijk was voor enkele dijkpanden.
Met bovenstaande is goed voor te stellen dat het grondbezit van de kerk langs de Oude Dijk
uiteindelijk een aanleiding heeft gevormd voor enkele eigendomskwesties en/of -processen
(genoemd door de volmachten van het Waterschap Noordpolder in 1829).303 Helaas zijn de
vermeende processen niet gevonden en is het lastig te zeggen hoe de overdrachten van
percelen gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw verlopen zijn. Maar met het
voorgaande in acht genomen, is het goed voor te stellen dat het onderscheid van eigendom
en gezag op de Oude Dijk bij Warffum niet altijd even strikt was en tot onduidelijkheid
leidde.
Dat bij het dorp Warffum sprake was van een soortgelijke situatie als wordt geschetst in de
volksoverleving van Kolhol, waarbij het kerspel bezit had van enige dijkpercelen, is zeker
niet uit te sluiten. De verstrengeling van belangen en invloed van de verschillende besturen
kan tot onduidelijkheid hebben geleid betreft het eigendom van de dijkpercelen en voor
sommigen een motief hebben gevormd om zich alhier een huisje te bouwen. Maar gezien het
feit dat ver voor de invoering van de burgerlijke gemeenten, en dus voordat het
kerspelbestuur minder gezag en belang kreeg, al sprake was van een aanzienlijk aantal
huisjes langs de Oude Dijk bij Warffum heeft de invoering van de burgerlijke gemeente zeer
waarschijnlijk niet, zoals wordt verondersteld in de volksoverlevering van Kolhol, het
startschot betekend voor de bouw van een streek met huisjes langs de Oude Dijk bij
Warffum.

Ook uit de dijkrol uit 1750 betreffende de provinciale dijk bleek dat er een aantal dijkpanden
bestonden waarvoor ‘meent dijk’ is genoteerd, ook in 1750 kwam deze gemeenschappelijke dijkpanden
(op de nieuwere zeedijk) dus nog voor.
302 RHC GA. 3, 441.
303
RHC GA. 2791, 26, fol. 70.
301
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6

Conclusie

Met een uiteenzetting van de verschillende vermeende motieven voor de bouw van
(arbeiders)huisjes langs de Warffumer Oudendijk, welke stuk voor stuk aan bod zijn
gekomen in de voorgaande hoofdstukken, wordt in dit laatste hoofdstuk getracht antwoord
gegeven op de vraag onder welke sociaal-economische, cultuurlandschappelijke en
eigendomsrechtelijke omstandigheden de percelen langs het oude dijktracé ten noorden
van Warffum, het huidige Oudendijk, gedurende de periode 1718 - 1832 werden bebouwd
waardoor zich uiteindelijk een aaneengesloten strook met bebouwing heeft gevormd. Na
de behandeling van deze centrale vraag zullen de uitkomsten breder getrokken worden en,
in aansluiting tot de centrale probleemstelling, toegespitst worden op verklaringen voor het
ontstaan van stroken met bebouwing langs de tracés van de oude Groninger dijken in de
genoemde onderzoeksperiode.
De negentiende-eeuwse bewoning van de panden langs de oude Groninger dijken wordt in
de literatuur in verband gebracht met de beroepsgroep van dagloners/(land)arbeiders.304

Figuur 6.1.
Jan Bogema.
Zonsondergang
Noordpolder. Datum
onbekend. Olieverf
en acryl op doek,
Particuliere Collectie.
304

Westerhoff 1864, 416 en Beekman 1932, 371.
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Om meer inzicht te krijgen in dit vermeende verband tussen de bewoning van de panden
langs de oude Groninger dijken en de beroepsgroep(en) is in het tweede hoofdstuk aandacht
besteed aan de beroepsstructuur binnen de Groninger kleigebieden gedurende de periode
1700 - 1900.
De beroepsbevolking was grofweg in te delen in drie categorieën: boeren, middenstand en
(land)arbeiders.305 De welvarende (heren)boeren werkten zelf steeds minder op het land en
maakten op grote schaal gebruik van landarbeiders. De groep landarbeiders was door de
drastische bevolkingsgroei in de periode 1790 - 1860 aanzienlijk toegenomen. Vooral de
‘losse’ arbeiders, die geen vast dienstverband hadden bij de boer, hadden het niet breed.
Naast het feit dat zij een laag jaarinkomen hadden was het voor deze groep arbeiders, door
het gebrek aan vast dienstverband, niet mogelijk om in te wonen of te huren bij de boer.
Voor hen zat er dus weinig anders op dan, om met hun karige inkomen, zelf een huisje te
kopen of bouwen.

Figuur 6.2.
De in de Noordpolder gelegen boerderij Groot Zeewijk van de ‘herenboerfamilie’ Reinders, met op de
voorgrond drie arenlezende arbeidersvrouwen.
Hendrik Willem Mesdag. Groot Zeewijk. 1876. Olieverf op doek, Collectie Reindersstichting Warffum.

Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was er sprake van een streek met woningen
langs de Oude Dijk bij Warffum. Er bestond een duidelijk verband tussen de pompen in de
dijk en de plaatsing van de huisjes. De ligging van de bebouwing bij de pompen hield zeer
vermoedelijk verband met het gegeven dat enkele bewoners van deze huisjes in het doop-,
trouw- en begrafenisregister (DTB) geregistreerd staan als (schelpen)vissers. Dit doet
vermoeden dat men de sluisjes gebruikte om goederen vanaf het land het wad op te
vervoeren of andersom.306 Het is daarmee goed voor te stellen dat deze (vissers)streek zich
gedurende de achttiende en begin negentiende eeuw verder heeft uitgebreid doordat
arbeiders uit het overvolle dorp zich met hun woning bij deze streek aansloten. Als men
Paping 1995.
Alle Groningers. “Doop-, trouw- en begraafregister/Kerkelijke gemeente Warffum/Doop- en
trouwboek 1621-1705.” Bladeren door registers. http://allegroningers.nl/bladeren-door-registersresultaten/q/register_type_short/dtb/start/400 (geraadpleegd op 10 april 2017).
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ervan uit gaat dat (een deel van) deze arbeiders geen vaste aanstelling bij de boer had, en het
inkomen diende aan te vullen met verdiensten uit andere werkzaamheden, is het heel goed
voor te stellen dat ook zij (net als de bewoners uit de tweede helft van de zeventiende eeuw)
zo nu en dan het wad op gingen om te vissen en/of te jutten. Vanuit sociaal-economisch
perspectief zou dit als voornaamste reden aangewezen kunnen worden voor de
ontwikkeling van een aaneengesloten strook met bebouwing gedurende de periode 1718 –
1832.
Wanneer men kijkt naar het mogelijke cultuurlandschappelijke motieven voor het ontstaan
van de streek langs de Warffumer Oudendijk kan men concluderen dat aan de hand van de
gebruikte bronnen in Hoofdstuk 4 niet vast te stellen is dat er sprake was van bebouwing op
de vermeende hainings langs de zuidzijde van de dijk. De - door formaat, vorm en
bodemgesteldheid – moeilijk te bewerken hainingpercelen kunnen dus aan de hand van dit
onderzoek niet als motief worden aangewezen voor het ontstaan van een (arbeiders)streek
langs de Oude Dijk bij Warffum.
Het ligt wel voor de hand dat het gedeelte van de dijk waar de huisjes op het daadwerkelijke
dijktracé gebouwd zijn, is ontstaan vanwege het feit dat deze percelen (vanwege hun helling)
voor de boeren moeilijk te bewerken waren en zij deze gronden niet hadden betrokken bij
hun akkers. Zeer vermoedelijk bood dit de arbeiders uit het dorp de mogelijkheid om zich
op dit deel van de dijk, na afgraving ervan, een woning te bouwen. Hiermee sluit dit
onderzoek zich aan bij de visie van Beekman waarin hij spreekt van de bouw van
arbeidershuisjes op de oude dijktracés en dus niet, zoals Rietema, Holtman en Westerhoff
stelden, vlak langs de dijk op de stroken grond waar zich de vermeende putgaten
bevonden.307
Voor nader onderzoek betreft de bebouwing op de putgaten aan de landzijde van de oude
Groninger dijken zouden grondboringen gedaan moeten worden (onderzoek naar
opslibbingsverschillen in vergelijking tot het omliggende land en wellicht latere
dichtgooiingen). Maar aangezien verschillende kleilagen moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn zou het ook aan de hand van grondboringen lastig zijn om te kunnen
constateren waar zich de mogelijke hainings zich, ten opzichte van de bebouwing, precies
bevonden/bevinden.
Een eigendomsrechtelijk motief voor de bouw van arbeidershuisjes langs de oude Groninger
dijken wordt in de literatuur gezocht bij het vermeende bezit van delen van de dijk door
plaatselijke kerspelen.308 Op het moment van invoering van de burgerlijke gemeenten (1808 –
1811) zou het belang van het kerspel langzaam zijn afgenomen, hetgeen tot onduidelijkheid
zou hebben geleid betreft het eigendom van hun dijkpanden.
Als men kijkt naar de situatie bij Warffum is het opvallend dat in het jaar 1593 enkele
dijkpercelen van de Oude Dijk tot gemeenschapsgoed werden gerekend.309 Met in het
achterhoofd houdende dat de kerspelen voortgekomen zijn uit de oud-Germaanse
gemeenschappelijke dorpsgronden (de marken of hamrikken) kan het heel goed zijn geweest
dat het gezag over de ‘meenen dijck’ bij Warffum, bij het kerspel van Warffum heeft gelegen.
Holtman 2002, 57, Westerhoff 1864, 416, Rietema 1903, 133-134 en Beekman 1932, 371.
Meijering 1993, 19 en Nijhoff-Meijer 1968, 10.
309 PBF. HS 189.
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Het ligt, gezien de bestuurlijke verstrengelingen, in ieder geval voor de hand dat de
gemeenschappelijke dijkpanden onder toezicht hebben gelegen van een kerkelijke instelling
of dat er op z’n minst enige bemoeienis is geweest van het plaatselijke kerkbestuur. Nader
onderzoek naar de ‘meenen dijck’-panden zou moeten uitwijzen of er meer dijkgronden in
Groningen gedurende de zestiende eeuw als gemeenschappelijk bezit genoteerde zijn en wat
de rol van het kerspel hierbij is geweest. Het is in ieder geval bekend dat de kerk gedurende
de zestiende, zeventiende en begin achttiende eeuw in bezit was van enkele percelen
grenzend aan de dijk. Dit kan betekenen dat de kerk of het kerspel van Warffum eigenaar
en/of verantwoordelijk was voor enkele dijkpanden.
Het is dus goed voor te stellen dat het kerspel, net als in de volksoverleving van Kolhol
verondersteld wordt, eigendom en/of onderhoudsplicht had van enkele dijkpanden. Dit kan
door de jaren heen voor onduidelijkheid hebben gezorgd betreft het eigendom van de
dijkpanden. Sommige arbeiders uit Warffum en omstreken zouden zich hierdoor gerechtigd
hebben kunnen voelen om zich de grond op de dijk ‘toe te eigenen’. Maar dat dit zich pas na
de invoering van de burgerlijke gemeenten in de periode 1808 – 1811 heeft voorgedaan is
niet waarschijnlijk.

Figuur 6.3.
Molen en huizen aan de Warffumer Oudendijk (1954)

Dit laatste is niet waarschijnlijk gezien het feit dat zich al halverwege de zeventiende eeuw
een streek met huisjes had ontwikkeld. Deze (vissers)streek heeft zich gedurende de
achttiende eeuw verder uitgebreid. Het is goed voor te stellen dat de nieuwe bewoners, die
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arbeiders waren, geen vast dienstverband hadden en hun inkomen aanvulden met vissen
en/of te jutten. Door tussen het dorp, de polder en op relatieve afstand van het wad te gaan
wonen was dit alles voor hen bereikbaar. Het ligt daarbij voor de hand dat het gedeelte van
de dijk waarbij de huisjes op het daadwerkelijke dijktracé gebouwd zijn, de bijkomstigheid
bood dat de percelen alhier (vanwege hun helling) voor de boeren moeilijk te bewerken
waren en om deze reden niet betrokken waren bij hun akkers. Zeer vermoedelijk bood dit de
arbeiders uit het dorp de mogelijkheid om hier de helling af te graven en een woning te
bouwen.
Aan de hand van dit onderzoek is meer duidelijkheid verkregen over de ontwikkeling van
de bebouwing langs de Warfummer Oudendijk. Op een aantal vlakken is op deze wijze
eveneens meer duidelijkheid verkregen betreft de achttiende- en negentiende-eeuwse
ontwikkeling van de stroken met bebouwing langs de oude Groninger dijken in het
algemeen.
Zo kan men hier en daar vraagtekens kan zetten bij een aantal bestaande publicaties betreft
dit onderwerp. Men mag aan de hand van de gebruikte bronnen in Hoofdstuk 4 aannemen
dat de bebouwing aan de zuidzijde van het dijktracé van de Oude Dijk bij Warffum zich niet,
zoals Rietema, Holtman en Westerhoff stelden, op de stroken grond met de putgaten bevond
(en nog steeds bevindt).310 Aanwezigheid van hainings aan de landzijde bij de Oude Dijk bij
Warffum kan niet geheel worden uitgesloten maar dat hierop een deel van de bebouwing
langs de dijk is ontstaan lijkt niet aannemelijk. Men ziet dat de meest geconcentreerde strook
bebouwing langs de Warffumer Oudendijk zich bevond op het daadwerkelijke tracé van de
dijk. Het lijkt daarmee aannemelijker dat, zoals Beekman stelde, het grootste gedeelte van
stroken van de bebouwing langs de Groninger dijken ontstaan is op het tracé van de
functieloos geworden dijk waarbij men de helling weggroef en hierop een huisje bouwde.311
Ook kan men zich afvragen of de invoering van de burgerlijke gemeenten, zoals wordt
verondersteld in de volksoverlevering van Kolhol, het startschot heeft betekend voor de
bouw van een streken met huisjes langs sommige delen van de oude dijken. Wel is het
denkbaar dat meerdere kerspelen, net als verondersteld wordt voor het kerspel Warffum en
’t Zandt, eigendom en/of onderhoudsplicht hadden van enkele dijkpanden. Dit kan door de
jaren heen voor onduidelijkheid hebben geleid betreft het eigendom van de dijkpanden
waardoor sommigen zich gerechtigd voelden zich de grond alhier ‘toe te eigenen’. Maar of
dit zich pas na de invoering van de burgerlijke gemeenten in 1808 – 1811 heeft voorgedaan is
niet waarschijnlijk.
Meer voor de hand ligt het gegeven dat de arbeiders die zich gedurende achttiende- en
negentiende eeuw langs de oude Groninger dijken vestigden dit deden vanuit sociaaleconomisch motief: de arbeiders sloten zich met hun huisje aan bij de bestaande
vissersstreekjes die ontstaan waren in de periode dat de dijk nog gelijk aan het wad lag. Dit
zou voor de arbeiders een ‘gewiekste’ keuze zijn geweest. Op deze manier woonden ze
namelijk op loopafstand van het dorp, de boeren in de polder(s) en op relatieve afstand van
het wad. Nader onderzoek naar de ontwikkeling van de bebouwing en de beroepsstructuur
van de bewoners langs de oude Groninger dijken zou moeten uitwijzen of dit motief ook
voor de bewoners langs de andere bebouwde dijkdelen gold.
310
311

Meijering 1993, 19 en Nijhoff-Meijer 1968, 10.
Beekman 1932, 371.
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Veel van de negentiende-eeuwse arbeidershuisjes zijn in de loop van tijd ingrijpend
verbouwd of afgebroken. Zo zijn na de Tweede Wereldoorlog veel van de, te eenvoudig
bevonden, huisjes gesloopt. Het oorspronkelijke karakter van de meeste (reeksen van) oude
arbeiderswoningen bestaat daarmee niet meer. Ook een groot deel van de oude dijken zijn
door afgravingen grotendeels verdwenen. Gelukkig worden de oude dijktracés op sommige
plaatsen nog gemarkeerd door de bebouwing die voortgaat op de oorspronkelijke
dijkstreken. Zo kreeg het landschap met de aanleg van de dijk niet alleen een heel ander
aanzien, ook de hedendaagse bebouwingen langs de oude dijktracés vormen bepalende
elementen voor het aanzien van het Noord-Groninger landschap!

Figuur 6.4.
Bouwvallige woning aan
de Oudendijk 86 (1955)
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Nederland (AHN-2 downloads per kaartblad, gefilterde puntenwolk) kaartblad 03dz1.
Figuur 4.7: Beeldbank Groningen. “Kadasterkaart Warffum C 1 (minuutplan).” Beeldbank
Groningen. http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/5dcb9279-c4cd-61fd-f700dba8dff7a314/media/28d60e3b-da7a-0942-a86257267b27b32f?mode=detail&view=horizontal&q=minuutplan%20warffum&rows=1&page=1
(geraadpleegd op 28 februari 2017) en Beeldbank Groningen. “Kadasterkaart Warffum D 1
(minuutplan).” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/432d68ad-8293-763a-f4ea4625a7f0f850/media/bc72f295-0074-3708-9087313eeef463d8?mode=detail&view=horizontal&q=minuutplan%20warffum&rows=1&page=2
1 (geraadpleegd op 28 februari 2017). En JJE. Bewerking van Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN-2 downloads per kaartblad, gefilterde puntenwolk) kaartblad 03dz1.

Hoofdstuk 5
Figuur 5.1: Beeldbank Groningen. “Kaart van Warffum en Breede. Gebouwen zijn in opstand
getekend. Met kompasroos.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/fc8930d7-f5ba-4984-7379560c4f1faeb3/media/fa7a3957-9a66-b9a0-eb9a-
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c11220365eab?mode=detail&view=horizontal&q=warffum&rows=1&page=1&fq%5B%5D=s
earch_s_creator:%22Pieter%20Geerdts%22 (geraadpleegd op 19 april 2017).
Figuur 5.2: Beeldbank Groningen. “Kaart van de provincie Groningen waarop de vroegere
kloosters en belangrijkste kerken zijn aangegeven.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/15a89102-3486-8dd9-b0f85f4da91ca070/media/96680743-b8ae-9bc4-3036d0155f61b7eb?mode=detail&view=horizontal&q=kloosters&rows=1&page=2 (geraadpleegd
op 19 april 2017).
Figuur 5.3: Beeldbank Groningen. “Kaart van de twaalf schepperijen onder het Winsumer en
Schaphalster zijlvest, grootendeels opgemeeten door den opziener bij de zeewerken in de
provincie Groningen in het jaar 1824.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/5b1974d6-eead-73d8-1c31c218eb5330a4/media/de689a7f-fdc9-8878-9bd4f78fe66d682e?mode=detail&view=horizontal&q=schepperijen&rows=1&page=1&fq%5B%5
D=search_s_creator:%22G.%20Dusscheldorp%22 (geraadpleegd op 19 april 2017).
Figuur 5.4: Siemens en Ligtendag. “Kaart van zijlvesten en dijkrechten in de provincie
Groningen in 1750.” Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijlvesten_in_Groningen
(geraadpleegd op 19 april 2017).
Figuur 5.5: Samenvoeging van kaartnummers 2 – K.G. en 5 – K. G. uit Siemens, B.W.
Historische atlas van de provincie Groningen. Groningen: s.n., 1962.
Figuur 5.6: Feenstra, H. en H.J. Streurman, “Sporen rond de verdwenen Oude dijk bij
Warffum.” Stichting Verdronken Verleden.
http://www.verdronkengeschiedenis.nl/nl/publicaties/docs/Mededeling%2020164_Oude%20Dijk%20bij%20Warffum.pdf (geraadpleegd op 4 december 2016).
Figuur 5.7: Beeldbank Groningen. “Caerte vand' noorder indyckinge.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/c1b0da9e-9176-0844-96cf5a3380221cc7/media/b130b7cd-17fa-cd27-108563bcf488b645?mode=detail&view=horizontal&q=tideman%20warffum&rows=1&page=10
(geraadpleegd op 27 april 2017).
Figuur 5.8: Beeldbank Groningen. “Caerte vand' noorder indyckinge.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/c1b0da9e-9176-0844-96cf5a3380221cc7/media/b130b7cd-17fa-cd27-108563bcf488b645?mode=detail&view=horizontal&q=tideman%20warffum&rows=1&page=10
(geraadpleegd op 27 april 2017).
Figuur 5.9: RHC GA. Stukken betreffende onderhoud en reparatie van dijken en bruggen in het
kerspel Warffum, 17e en 18e eeuw. Met een kaart van de Valgen van Warffum. (ca. 1700)
Toegangsnr. 493, inv. nr. 426.
Figuur 5.10: RHC GA. Zakboekje (‘no. Copia van overgelangde breuckcedullen van dijk,
tochten, wegen, straten etc.) (1713-1736). Toegangsnr. 2778, inv. nr. 549.
Figuur 5.11: Lambertus jr. Beckeringh. “Warffum.jpg.” Wikipedia.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Lambertus_jr_Beckeringh_-_Warffum.jpg
(geraadpleegd op 20 april 2017).
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Figuur 5.12: Greets genealogie. “Gezinskaart van Michiel van Bolhuis (1713 - 1764).” Greets
genealogie. http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-michiel-van-bolhuis-1713-17642/ (geraadpleegd op 7 mei 2017).
Figuur 5.13: Beeldbank Groningen. “Kaart van de Westernieuwlander, Andeler, Warffumer
en Uskwerder kwelders met het proiect der nieuwe bedijking.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/6ae904d6-5e23-8c0a-62cf7df89c76edba/media/42c0142b-f9ad-c77a-7bf59806a1bfa24c?mode=detail&view=horizontal&q=kwelders%20westernieland&rows=1&page
=1 (geraadpleegd op 29 april 2017).
Figuur 5.14: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. “Krayenhoff.” Groninger
Archieven.
https://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?q=krayenhoff&mivast=5&mizi
g=722&miadt=5&milang=nl&mizk_alle=krayenhoff&miview=ldt (geraadpleegd op 29 april
2017).
Figuur 5.15: Beeldbank Groningen. “Warffum : arbeiderswoning.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/afb4afd7-2251-3dd6-0f49ef0d434b15f3/media/cab09929-bc4f-572d-9f96323006c348ac?mode=detail&view=horizontal&q=warffum&rows=1&page=148
(geraadpleegd op 5 oktober 2016).

Hoofdstuk 6
Figuur 6.1: Noordhuis, B. “Bogema, Ter Wiel en Pelgrim in Delfzicht.” Eemsbode.
http://www.eemsbode.nl/nieuws/34117/bogema-ter-wiel-en-pelgrim-in-delfzicht/
(geraadpleegd op 9 oktober 2016).
Figuur 6.2: Landschapsgeschiedenis.nl. “Hogeland.” Landschappen van Noord-Nederland.
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/8-Hogeland.html (geraadpleegd op 5
oktober 2016).
Figuur 6.3: Beeldbank Groningen. “Molen aan de Oude Dijk.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/6ba9f85e-451b-6f44-10ef95d223bc93e0/media/c939d165-ad63-be3b-93f16b22058d00c1?mode=detail&view=horizontal&q=oude%20dijk&rows=1&page=204
(geraadpleegd op 9 oktober 2016).
Figuur 6.4: Beeldbank Groningen. “Warffum : Oudendijk 86 : bouwvallige woning.”
Beeldbank Groningen. http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/fa61a327-ca84-fc3c3ef3-8f292557880c/media/cf1f2948-e68b-2d4f-72be0a67336e1fd4?mode=detail&view=horizontal&q=warffum&rows=1&page=456
(geraadpleegd op 5 oktober 2016).
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Figuren in bijlagen
Figuur bijlage 1: Greets genealogie. “Gezinskaart van Geert Reinders (1790-1869).” Greets
genealogie. http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-geert-reinders-1790-1869/
(geraadpleegd op 21 juli 2016).
Figuur bijlage 2: JJE. Bewerking van ArcGIS Basemap “Open Street Map”.
Figuur bijlage 7: Greets genealogie. “Gezinskaart van Jacobus Albertus Uilkens.” Greets
genealogie. http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-jacobus-albertus-uilkens-17721825/ (geraadpleegd op 21 juli 2016).
Figuur bijlage 8: Beeldbank Groningen. “Portret van Marten Douwes Teenstra.” Beeldbank
Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/?mode=gallery&view=horizontal&q=teenstra&row
s=25&page=1 (geraadpleegd op 21 juli 2016).
Figuur bijlage 9: Beeldbank Groningen. “Kaart van Warffum en Breede. Gebouwen zijn in
opstand getekend. Met kompasroos.” Beeldbank Groningen.
http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/fc8930d7-f5ba-4984-7379560c4f1faeb3/media/fa7a3957-9a66-b9a0-eb9ac11220365eab?mode=detail&view=horizontal&q=warffum&rows=1&page=1&fq%5B%5D=s
earch_s_creator:%22Pieter%20Geerdts%22 (geraadpleegd op 4 februari 2017).
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Bijlage 1: Uitgelicht; Geert Reinders jr. (1790-1869)
Geert Reinders jr.

Geert Reinders jr.:
Landbouwpionier in de Noordpolder

Geert Reinders jr. (ook wel Geert Reinders Reinders) koopt in 1815 een boerenplaats in de
Noordpolder: Groot Zeewijk. Deze Geert is de kleinzoon van de Geert Reinders (1737 - 1815)
die bekende staat als de voorvechter in de strijd tegen de veepest (hij deed vaccinatieproeven
op zijn eigen runderen en werd hiermee één van de grondleggers van de immunologie).1 Zijn,
in de Noordpolder woonachtige, kleinzoon en naamgenoot Geert Reinders jr. was ook een
innovatief man. Deze Geert paste als één van de eersten drainage toe op zijn landerijen. Al snel
bleek dat zijn investering vruchten afwierp: zijn boerderij Groot-Zeewijk werd zijn pronkstuk
en stond model voor een modern en welvarend boerenbedrijf. Geert Reinders jr. deed proeven
met bemesting en zaaitechnieken en paste succesvol het vierjarige stelsel van vruchtwisseling
toe. Dit deed hij door zijn landerijen in vier achtereenvolgende jaren in te zaaien met rode
klaver, winterkoolzaad, wintergerst, tarwe of rogge óf haver.2 Zijn bedrijf bood aan een
aanzienlijk aantal arbeidersgezinnen werk. In 1829 kon Reinders het zich permitteren om een
oude arbeiderswoning aan de zeedijk te slopen en een compleet nieuw gebouw te laten
bouwen waarin zes arbeidersgezinnen zich konden huisvesten. Reinders ontwikkelde zijn
bedrijf op Groot Zeewijk tot een bedrijf waar akkerbouw voorop stond. Er werd wel vee
gehouden maar deze bezigheid was hoofdzakelijk bedoeld voor de productie van mest (ten
behoeve van het verbouwen van gewassen had de boer namelijk mest nodig, Bijlage 3). Om
meer mest te kunnen winnen ontwikkelde Geert Reinders een systeem van
zomerstalvoedering. In 1838 werd hiervoor een nieuwe stal gebouwd waar gier opgevangen
kon worden en de mestwinning dus uitgebreid werd.3 Reinders was een invloedrijke
‘ingelande’ van de Noordpolder doordat hij o.a. lange tijd in het bestuur zat van het
Waterschap Noordpolder. Ook had hij contacten in Den Haag en werd als rasechte liberaal in
1848 lid van de Tweede Kamer. Geert Reinders jr. overleed in 1869 op 78-jarige leeftijd en is
begraven in het familiegraf bij Groot Zeewijk.

Botke 2002, 27.
Botke 2002, 339.
3
Botke 2002, 340.
1
2
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Bijlage 2: Onderzoeksgebied op hedendaagse topografische kaart
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Bijlage 3: Ontwikkeling herenboer; intensiveringsproces
Intensiveringsproces: wisselbouw
In de periode vóór 1890 was er volgens Peter Priester enkel sprake van gemengde bedrijven op de Groninger klei.4 Er was dus nog geen
sprake van een specialisatie in de akkerbouw.5 Dit is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk: het gemengde bedrijfstype was tot de introductie
van kunstmest noodzakelijk. Voor de winning van mest was namelijk vee nodig. Ondanks dat er geen sprake was van specialisatie in de
akkerbouw groeide het areaal akkerbouwland in de periode 1770 - 1860 in veel gevallen wel. Maar er was geen sprake van groei van het
aandeel akkerbouw vergeleken met het aandeel veeteelt (beide bedrijfsonderdelen groeiden dus).6 Dit was volgens Priester mogelijk
vanwege de toepassing van een steeds intensiever wordend landbouwstelsel. Dit proces was volgens Priester de voornaamste reden
waarom de opbrengsten van de kleiboeren in Groningen zo konden toenemen.7 Het intensiveringsproces betekende voornamelijk de
toepassing van het zogenaamde wisselbouwstelsel. Dit is een methode waarbij het perceel afwisselend een aantal jaren als grasland en een
aantal jaren als bouwland gebruikt wordt (zie ook Bijlage 1). De bodemvruchtbaarheid werd op deze manier optimaal gebruikt en verder
bevorderd.8 Doordat het vee gevoederd kon worden met de akkerbouwproducten, had het een steeds kleinere oppervlakte grasland nodig.9
Zo kon de boer zijn areaal bouwland uitbreiden en tegelijkertijd de veestapel behouden of zelfs vergroten. Als gevolg van de intensivering
van het grondgebruik en de schaalvergroting van het bedrijf steeg de productie van de Groninger boeren aanzienlijk.10 De welvaart werd
het meest zichtbaar in de periode 1848 - 1878. Dit was voor de landbouwer economisch gezien, door onder andere een sterke stijging van de
graanprijzen, een zeer gunstige tijd. Daarom wordt deze periode ook wel aangeduid als ‘de champagnejaren’ van de Groninger herenboer,
waarin ze door hun toenemende welvaart nog meer ruimte kregen tot innoveren.11

Priester, P. De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910: een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. (Wageningen: Universiteit
Wageningen, 1991).
5 Priester, P. “Boeren en de markt. Een economische benadering van de Groningse landbouwgeschiedenis.” Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor
Groningen. No. 1 (1e kwartaal 1992), 4.
6 Priester 1992, 4.
7 Priester 1992, 4.
8 Priester 1992, 4.
9 Priester 1992, 4-5.
10 Priester 1992, 5.
11 Botke 2002, 4.
4
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Bijlage 4: Ontwikkeling herenboer; de uitwerkingen van de Verlichting
Uitwerkingen van de Verlichting: nieuwe ideeën en innovatie
De toepassing van de wisselbouw (Bijlage 3) betekende voor veel boeren een doorbreking van hun bekende werk- en denkwijzen; het
intensiveringsproces vroeg om de wil tot innovatie. Volgens Botke kenmerkte de Groninger herenboer zich dan ook door zijn
ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën, niet alleen op landhuishoudkundig gebied, maar ook op godsdienstig en cultureel terrein.12 Relatief
snel drongen de Verlichtingsideeën door op het Groninger platteland. De intreding van de nieuwe religieuze opvattingen was vooral te
danken aan de Groninger academie. Hier werden namelijk de toekomstige predikanten van de kleigebieden gedoceerd door enkele
gematigde - Verlichte wijsgeren als F. A. van der Marck.13 De in Groningen opgeleide predikanten zorgden ervoor dat de Verlichte ideeën
de plattelandsgebieden al vrij snel bereikten. Eén van de meest toonaangevende predikanten in de Groninger kleigebieden was de in
Eenrum werkzame predikant Jacobus A. Uilkens (Bijlage 7). Niet alleen Verlichte, maar ook patriottische en liberale ideeën kwamen op het
Groninger platteland steeds meer voor.14 Al deze invloeden brachten de algemene gedachte met zich mee dat, om de gemeenschap op een
hoger plan te brengen, de mens zich intellectueel moest ontwikkelen.15 Binnen de kerkelijke gemeenten werden nutsdepartementen
opgericht waarin de leden, vooral boeren, zich richtten op volksverheffing en ontwikkeling.16 Ook sloten talloze boeren zich aan bij één van
de vele leesgezelschappen die werden opgericht. Uiteraard was er nog steeds sprake van een grote groep boeren die niet openstond voor
wetenschap, rationalisme en volksverheffing.17 Niet iedere boer in de Groninger kleistreken was dus even vooruitstrevend. Maar dat de
Verlichte opvattingen een aanzienlijk deel van de boerenstand van Groningen had aangegrepen is een duidelijk gegeven.18 Op deze manier
had zich rond het midden van de negentiende eeuw een grote groep boeren weten te ontwikkelen tot rationeel denkende, moderne
ondernemers. Deze boeren konden lezen en schrijven, bemoeiden zich met de politiek en stonden open voor vernieuwing en innovatie. Dit
alles heeft het moderniseringsproces van het boerenbedrijf op het Groninger platteland nòg een extra duwtje in de rug gegeven, waarvan
uiteindelijk, vooral door de boeren zelf, de economische vruchten geplukt konden worden.

Botke 2002, 12.
Botke 2002, 46.
14 Botke 2002, 8.
15 Botke en Maring 1999, 78.
16 Botke 2002, 147.
17 Botke 2002, 154.
18 Botke 2002, 161.
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13
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Bijlage 5: Ontwikkeling herenboer; Groninger beklemrecht
Groninger beklemrecht
Al vanaf de Middeleeuwen zijn er in Groningen twee soorten boeren te onderscheiden: de eigenerfden en de meiers (pachtboeren). De
meiers pachtten veelal gronden van de kerken of kloosters. In de loop van tijd kregen zij een steeds betere positie doordat ze het recht
kregen op het gepachte land een eigen gebouw te plaatsen. Wanneer de pachter na afloop van zijn pachttijd de huur niet wilde verlengen
kon hij de gebouwen afbreken of verkopen aan de volgende pachter.19 De verhuurder was dus eigenaar van de grond en de meier van het
gebouw; het land werd onder behuizing ‘beklemd’.20 In 1594 ging tijdens de Reductie een groot deel van het kloosterbezit over naar de
provincie Groningen (in totaal 25000 hectare). De behuisde landerijen bleven door de provincie aan de oorspronkelijke meiers van de
kloostergronden verhuurd. Doordat de huur steeds opnieuw werd verlengd kregen de beklemde meiers een steeds vastere positie. Dit
werkte in de hand dat de pacht in de zeventiende eeuw min of meer erfelijk werd, eerst in de afdalende lijn, later zelfs in alle linies.21 In de
achttiende eeuw werd de positie van de beklemde meier nog sterker; de huur van de gronden werd vastgesteld op een vast en
onveranderlijk bedrag, de vaste beklemming.22 De eigenaar van de gronden (blooteigenaar) was vanaf nu niet veel meer dan de houder van
waardepapieren en mocht enkel jaarlijks de huur innen. De beklemde meier had hiermee de controle over de belangrijkste bron van het
inkomen op de Groninger kleigronden: het land.23 Het beklemrecht zorgde er eveneens voor dat grote oppervlakten grond bij vererving niet
konden worden opgesplitst en de bedrijven gedurende de verschillende generaties als één geheel bleven bestaan.24 Toen in de negentiende
eeuw de opbrengsten van de landbouwgronden enorm stegen bleek hoe voordelig de vast ingestelde pachtprijzen uit de achttiende eeuw
voor de Groninger boeren waren.25 De beklemde meier betaalde voor de exploitatie van het land een vaste huur dat inmiddels een te
verwaarlozen bedrag geworden was.26 Toch moet opgemerkt worden dat in tijden van de landbouwcrisissen of onder invloed van
persoonlijke omstandigheden de geringe pachthuur ook wel eens niet (volledig) opgebracht kon worden. Maar over het algemeen kan men
stellen dat het beklemrecht voor de beklemde meier, wat veel boeren waren, economisch zeer voordelig was en een belangrijke rol heeft
gespeeld in de ontwikkeling van veel gefortuneerde Groninger herenboeren.

Weerden, J.S. Van Marne-memories 1 en 2.( Leens: Uitgeverij De Marne, 2000), 143.
Peters, C.H. Oud-Groningerland. (Den Haag: Mouton, 1912), 122.
21 Weerden, van. 2000, 144.
22 Weerden, van. 2000, 144.
23 Paping 1995, 23.
24 Stichting Noord-Groningen 1959, 16.
25 Weerden, van. 2000, 144-145.
26 Weerden van. 2000, 145.
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Bijlage 6: Ontwikkeling herenboer; ‘recht van aanwas’
‘Recht van aanwas’
Het ‘recht van aanwas’ kwam voort uit het Ommelander Landrecht van 1601 en hield in dat een grondeigenaar aanspraak konden maken
op de onverkavelde gronden welke in het verlengde van hun eigendom lagen. Dit betekende in veel gevallen dat de boeren met bezit langs
de dijk de kwelderlanden achter de dijk mochten gebruiken.27 De oevereigenaren gingen het buitendijkse kwelderaanwas stimuleren door
greppels te graven. Als er genoeg nieuwe kwelder aangegroeid was, hadden de boeren recht om een deel daarvan in te dijken en zo werd
hun stuk grond steeds omvangrijker.28 De overheid erkende het recht van de oevereigenaar uitdrukkelijk en maakte nooit aanspraak op het
nieuwe aanwas langs de kust.29 Maar tijdens de Franse overheersing werd bij het keizerlijk decreet van 11 januari 1811 verklaard dat alle
gronden achter de dijken voortaan toekwamen aan de staat.30 Alle particulieren, corporaties en gemeenten werd gelast binnen een jaar
aangifte te doen van hun bezittingen en daarbij behorende ‘rechten’.31 De onzekerheid die vanaf nu heerste had de oevereigenaren langs de
Groninger Waddenkust niet weerhouden toch door te gaan met inpolderen van ‘hun’ kwelders. De eigenaren van de nieuw aan te leggen
Noordpolder stelden een verzoekschrift op en betoogden dat de kwelder al enkele eeuwen lang individueel bezit was en dit zo moest
blijven. Op 6 juni 1811 kregen ze een antwoordbrief waarin Napoleon verklaarde dat de gegeven toestemming voor de inpoldering van het
gebied gehandhaafd zou blijven.32 In veel andere gebieden kregen oevereigenaren nooit antwoord op hun aangifte omdat het Franse
bewind al snel ten einde kwam.33 Het koninkrijk Der Nederlanden nam de Franse wetten over maar kwam in verschillende juridische
‘kwelderkwesties’ niet als winnaar uit de bus. In 1870 werd door de Minister van Financiën verklaard dat de Staat geen rechten meer zou
doen gelden op de kwelders en de daaruit ontstane polders. 34 Pas vanaf het jaar 1935 werden in delimitatiecontracten de rechten op de
gronden achter de dijk van het Rijk en de oevereigenaren vastgelegd. 35 (…)
Het enige wat hiervoor veelal in ruil stond was de verantwoordelijk voor het onderhoud aan een gedeelte van de zeedijk.
Reinders, K. Van dou en nou op t Hogelaand. Een bouk over landschop, kultuur en geschiedenis van t Grunneger Hogelaand ien t Hogelandsters. (Warffum: Stichting
Uitgaven Noord-Groningen, 2008), 12.
29 Weerden, van. 2000, 155.
30 Bierema, T.B. “De Noordpolder.” Historie van Usquert. (Bedum: Scholma Druk, 1996), 62.
31 Weerden, van. 2000, 235.
32 Bierema 1996, 63.
33 Weerden, van. 2002, 235.
34 Dijkema, K. Van Landaanwinning naar kwelderwerken.(Leeuwarden: Rijkswaterstaat Noord-Groningen, 2001), 9.
35 Beukema, G.F. en J.A. Meijer. “Landaanwinning.” In Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1. Historie van de Marne. (Leens: Drukkerij De Marne, 1991), 121.
Delimitatiecontracten: ‘Het gebied waarin de overeigenaren het recht van overaanwas behouden wordt begrensd door de delimitatielijn (= “blote eigendomsgrens”) op 300
meter zeewaarts van de toen bestaande groen kwelder (= “oude kweldergrens”). De Staat verplicht zich in deze strook (= “delimitatiezone”) landaanwinningswerken aan te
leggen en te onderhouden totdat deze strook beweidbare kwelder is geworden. Daarna kan de delimitatiezone worden overgedragen aan de oevereigenaar, na betaling van een
27
28
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‘Recht van aanwas’ (2)
(…) Tot 1935 genoten de oevereigenaren, waaronder veel boeren, dus het voordeel van het kosteloos gebruiken maken van de kwelders en
de mogelijkheid tot inpoldering waardoor hun areaal landbouwgrond met relatief weinig onkosten kon groeien. Wel moet hierbij de notie
gemaakt worden dat het voorrecht van gebruik van de kwelders voor het laten grazen van vee niet voor iedere boer langs de Groninger
noordkust gold. Zo was ten noorden van Warffum een groot deel van de kwelder in bezit van de landadellijke familie Van Bolhuis, redgers
te Warffum. Hierdoor werden de boeren met hun bedrijf ten noorden van Warffum en een deel ten noorden van Usquert belemmerd in hun
uitbreidingsmogelijkheden. Zij konden wel gebruik maken van de landerijen ten noorden van de Middeldijk, maar slechts tot halverwege
de kwelderlanden, namelijk tot aan de waterloop Kromme of Oude Riet.36 Ondanks dit gegeven wist een aantal boeren in 1811 wel
aanspraak te maken op het nieuwe ingepolderde gebied en hun areaal landbouwgrond uit te breiden.

deel van de geschatte waarde. Mocht ooit een strook van 500 meter zeewaarts van de eigendomgrens beweidbaar worden dan hebben de oevereigenaren daarop het recht van
eerste koop.’ Dijkema, 9.
36 Boer, de. 2011b, 21.
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Bijlage 7: Uitgelicht; Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825)
Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825)
Jacobus Albertus Uilkens werd geboren in 1772 in Warfhuizen en studeerde theologie met als
bijvak natuurkundige wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij kreeg hier, onder
invloed van Kantiaanse gedachtegangen, les van gematigde Verlichte wijsgeren. Eenmaal
afgestudeerd zou Uilkens zijn kennis uitdragen op het Groninger platteland. Hij werd in 1799
predikant in de gemeente Eenrum en onder zijn leiding werd de Eenrummer kerk een
belangrijk vormingscentrum. Uilkens hield eens in de week een bijeenkomst voor
beschouwingen over de natuur. In 1800 richtte hij het Nutsdepartement De Marne op.37 Bij het
Nutsdepartement verleende hij nieuwe inzichten en uitvindingen voor het boerenbedrijf. Zo
wist hij o.a. de belangstelling van de boeren te wekken voor het gebruik van de bliksemafleider
en deed hij meteorologische waarnemingen.38 In 1815 wordt Uilkens de eerste hoogleraar
Landhuishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, hij wordt dan eveneens predikant in
Middelstum.39 Uilkens zorgde niet alleen voor het verspreiden van nieuwe
landhuishoudkundige kennis, ook werd door zijn optreden het gevoel van eigenwaarde van de
boeren versterkt. Uilkens was op deze manier mede verantwoordelijk voor een
mentaliteitsverandering onder de Groninger boeren. Dominee Uilkens was een belangrijke,
maar zeker niet de enige, predikant op het Groninger platteland welke heeft bijgedragen aan
het innoveren en verwetenschappelijken van het boerenbedrijf. De Groninger academie heeft
ervoor gezorgd dat de plattelandsstreken van de provincie Groningen, sneller dan vele andere
agrarische gebieden in Nederland, in aanraking kwamen met Verlichte en rationalistische
ideeën.
Jacobus Albertus Uilkens: invloedrijke
dominee op het Groninger platteland

Botke 2002, 141.
Botke 2002, 150.
39 Botke 2002, 257.
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Bijlage 8: Uitgelicht; Marten Douwes Teenstra (1795-1864)
Marten Douwes Teenstra (1795-1864)

Marten Douwes Teenstra: ging als boer
failliet, maar was een belangrijk
chroniqueur en voortrekker in de
beweging tegen slavernij

Marten Douwes was een telg uit de Teenstra-familie: een geslacht dat enkele generaties
vooruitstrevende en succesvolle landbouwers heeft voortgebracht. Deze familie vervulde net
als de familie Reinders een belangrijke voortrekkersrol in de Groninger boerenstand. Marten
Douwes’ grootvader Marten Aedges Teenstra (1742 - 1806) had een bedrijf bij Zuurdijk.40 Zijn
zoons, Douwe (1768 - 1823) en Aedsge (1776 - 1818), bedijkten eind achttiende eeuw de
Ruigezandster polder en bouwden daar elk hun eigen boerderij. Beide zoons hadden grote
belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschap. Douwes oudste zoon
Marten nam de ambities van zijn familie over en verhuisde in 1819 naar de Noordpolder. Hij
kocht hier de boerderij Arion met 216 juk land en liet een nieuw woonhuis bouwen.41 Hij stak
zich hiervoor zwaar in de schulden. Door de sterke daling van de graanprijzen omstreeks
1820 (veroorzaakt door de import van graan uit Rusland) ging het veel boeren in deze tijd niet
voor de wind. Vooral de jonge boeren leden onder de crisis: veel van hun geld hebben ze, net
als Teenstra, voor de koop of bouw van hun boerenplaats moeten lenen. Door de crisis wilden
veel geldverstrekkers hun geld terug en dat gaf veel jonge boeren zorgen. Ook Marten
Douwes kwam in de financiële problemen. In 1824 tracht Marten Douwes in Nederlands Indië
zijn slechte financiële positie te verbeteren.42 Maar tevergeefs. In 1826 is hij genoodzaakt Arion
te verkopen. Later vertrekt Marten Douwes naar Suriname, ook zonder financieel resultaat.
Hij keerde in 1834 terug naar Nederland en ging in Ulrum wonen waar hij zijn huis NoordIndië noemde. Ondanks dat Marten Douwes niet slaagde als boer is hij toch een belangrijk
persoon geweest voor de boerengeschiedenis van Groningen: als chroniqueur van zijn familie
biedt zijn werk een rijke bron aan informatie over de achttiende- en negentiende-eeuwse
Groninger boerenstand.43 Ook schreef hij het boek ‘De negerslaven in de kolonie Suriname’ als
uiting tegen de slavernij waarmee hij in Suriname geconfronteerd was. Teenstra woonde tot
zijn dood in 1864 in Ulrum alwaar hij op de begraafplaats Snakkeburen begraven is.

Botke 2002, 43.
Botke 2002, 244-245.
42 Botke 2002, 278.
43 Botke 2002, 279.
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Bijlage 9: Fragment uit de reproductie (1900-1950) van de kaart van Warffum en Breede van de schoolmeester Pieter Geerdts (1683)
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