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Van ‘niemandsland’ tot Meerschap
Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten

  de Hondsrug
Kees Kuiken

Inleiding

In de ogen van de Groninger hoogleraar P.J. van Winter was het veen tussen Haren en 
Eelde “een soort niemandsland” waar vermoedelijk pas in de Middeleeuwen enige be-
drijvigheid is ontstaan. ‘Het hoe en waarom ontgaat ons’, concludeerde hij in 1965.1 Wie 
thuis is in de recente ontwikkelingen in de waterstaatsgeschiedenis, zal verrast opkijken 
van de term ‘niemandsland’. Al in de elfde eeuw waren in deze streek ontginners actief. 
In 1323 regelden hun opvolgers de afwatering met de zijlvesten van Aduard en Winsum, 
dat nauw met Aduard samenwerkte.2 Vanaf de vijftiende eeuw getuigt een reeks dijkrech-
ten en dijkrollen van een actieve waterbeheersing.

Al deze elementen zijn afleesbaar van de polderkaart die in 1857 voor de Provincie Gro-
ningen werd getekend (afb. 1). Vanaf de Hondsrug tot aan de Drentse grens is nog een 
min of meer regelmatige middeleeuwse strokenverkaveling (‘opstrek’) herkenbaar met 
daarin de naam van het Aduarderzijlvest. Voor de Hoornse Dijk bestond al in 1452 een 
dijkrol.3 Van de elfde tot en met de veertiende eeuw heette het veen bewesten deze dijk 
‘Hemmerwolde’. Omstreeks 1050 was Hemmerwolde uitgegeven aan een Aldert en om-
streeks 1300 aan een Hugo.4 In 1323 leren we meer Hemmerwolders kennen. Hemmer-
wolde is dan al geen ‘niemandsland’ meer, maar lijkt wel de goudkust van Haren. Liefst 
zeven vermogende ingelanden staan in dit jaar borg voor de abdis van het klooster Jesse 
bij Haren, dat als grootgrondbezitter participeert in de bouw van vier afwateringssluizen 
in de benedenloop van het Hoornse Diep en de Hunze (afb. 2). Uit de andere toenmalige 
Harener marken, dorpen en buurschappen Dilgt, Glimmen, Haren, Helpman, Noordla-
ren en Onnen deden per plaats één of twee welgestelden mee.5 In de vijftiende eeuw kwam 
voor Hemmerwolde en een deel van de aangrenzende stadsvrijheid van Groningen de 
naam ‘Nederwolde’ of ‘Neerwold’ (letterlijk: ‘lage veenwildernis’) in gebruik.6 In de ne-
gentiende eeuw ontstond hier na intensieve turfwinning het Paterswoldse Meer, dat in de 
twintigste eeuw ten behoeve van de recreatie is uitgebreid met het Hoornse Meer. In 1961 
werd voor het beheer en de ontwikkeling een afzonderlijk ‘Meerschap Paterswolde’ op-
gericht. Voor de afwatering, die dus al in 1323 in regionaal verband werd geregeld, zorgt 
thans het Waterschap Hunze en Aa’s.

De ontginnings- en afwateringsgeschiedenis van dit ‘niemandsland’ zijn nog niet in 
hun onderlinge samenhang beschreven.7 Er zijn aanwijzingen dat het zogeheten hofstel-
sel een rol bij de ontginning speelde, maar wat weten we nu feitelijk over de eigendoms-
verhoudingen uit die en latere tijd? Welke maatschappelijke krachten waren van belang 
bij het tot stand komen van afwateringsprojecten zoals dat uit 1323? Was dit het begin van 
een zelfstandig zijlvest, zoals we in de oudere literatuur lezen, of ligt de oorsprong daar-
van al vroeger? Ook de bedijkingsgeschiedenis zit nog vol vragen.8 Zo zijn er oude dijk-
namen zoals een ‘Hoornse’, ‘Neerwoldse’ en ‘Paterswoldse Dijk’, maar waar liepen deze, 
wanneer ze zijn aangelegd en wat was de onderlinge samenhang tussen deze dijken?

In dit artikel wordt een eerste poging gedaan om deze knopen te ontwarren en zo een 
geschiedenis te schrijven van de ontginning, bedijking en afwatering in de gemeente Ha-
ren ten westen van de Hondsrug: van het ‘niemandsland’ Hemmerwolde tot het Meer-
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schap Paterswolde. Daartoe zullen inzichten uit de klassieke institutionele waterstaats-
geschiedenis worden gecombineerd met die uit de ‘nieuwe’ economische en ecologische 
waterstaatsgeschiedenis.9 Het derde perspectief is dat van de elitenetwerken die bij deze 
processen betrokken waren. Het onderzoek hiernaar is nu mogelijk door het sterk ver-
ruimde aanbod van primaire en secundaire bronnen zoals oorkonden en registers, maar 
ook prosopografische en genealogische publicaties.10 Deze drie perspectieven: instellin-
gen, ecologie en netwerken, zullen hier eerst kort worden toegelicht.11

Instellingen, netwerken en het natte milieu

Tot voor kort was het functioneren van waterschappen en hun voorgangers het voor-
naamste studieobject van de waterstaatsgeschiedenis. In de geschiedenis van de provin-
cie Groningen komen we zijlvesten, schepperijen, dijkrechten en molenpolders tegen.12 
Een zijlvest was een verdrag (‘handvest’) om een afwateringssluis (‘zijl’) te bouwen en te 
onderhouden. In de literatuur heten ook het gebied dat op zo’n zijl afwaterde en de orga-
nisatie die deze beheerde ‘zijlvest’. Dijkrechten en molenpolders waren plaatselijke orga-
nisaties om een dijk of watermolen te onderhouden. Ook het bijbehorende reglement en 
het gebied dat door de dijk werd beschermd heette ‘dijkrecht’. Op de ‘dijkrol’ werden de 
aandelen van de ingelanden in het onderhoud bijgehouden.13 In 1457 verscheen de eer-
ste bekende watermolen in Groningen. Contracten voor de bouw en het beheer van mo-
lens in en om Haren zijn uit die tijd niet bewaard: wel achttiende-eeuwse archivalia over 
molenpolders in Onnen (1763), Noordlaren (1768) en Essen (1794). Deze laatste werd in 
1856 als eerste Harener molenpolder een waterschap (de Esserpolder).14 De kaart toont de 
molenpolders in de toenmalige gemeente Haren.15 De drie molenpolders tussen het Maar 
en het Hoornse Diep gingen in 1862 op in het nieuwe waterschap Helpman.16 Het op de 
kaart uit 1857 genoemde Aduarderzijlvest dateert uit 1382. Onder leiding van de abdij van 
Aduard is toen het Aduarderdiep gegraven dat afwaterde op de Aduarderzijl. Na de secu-
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larisatie van het kloosterbezit in 1594 werd het zijlvest een publiekrechtelijke organisatie, 
waarbij tien dijkrechten of ‘schepperijen’ waren aangesloten. Haren ten westen van het 
Hoornse Diep viel onder een van twee schepperijen die samen het dijkrecht van de Wes-
terstadshamrik vormden.

Instellingen zoals deze zijlvesten en dijkrechten werden gedragen door elitenetwer-
ken. De borgenlijst uit 1323 gunt ons een blik op zo’n netwerk. In de twintigste eeuw is 
deze lijst opgevat als een ‘zijlvest’ in diplomatische zin: een handvest voor de aanleg van 
een of meer zijlen.17 De in 1323 genoemde zijlen zijn inderdaad gebouwd, maar van een 
afzonderlijke organisatie om deze te onderhouden ontbreekt ieder spoor. Bouw en on-
derhoud zijn in plaats daarvan uitgevoerd door het Winsumerzijlvest, dat op zijn beurt 
onder leiding stond van de hofmeester van een uithof van Aduard.18 De abt van Aduard 
zat zo als een spin in het Groninger netwerk van zijlvesten en schepperijen. Hij was ‘op-
perste schepper’ van het Aduarderzijlvest en had tevens invloed op het Winsumerzijlvest. 
Abdis Jutta van Jesse was een ordegenote van de abt van Aduard, die op zijn beurt als vi-
sitator van haar klooster optrad.19 Ze had als regionaal grootgrondbezitter veel belang bij 
de in 1323 overeengekomen afwateringswerken en kon bovendien rekenen op een kring 
van vrome vrienden die bij dit project borg voor haar stonden: niet alleen in de parochie 
Haren, waar Jesse stond, maar ook verder weg. Zo tekende in Eelde een lid van de regen-
tenfamilie Schultink en in Yde de beheerder van het plaatselijke gruithuis.20 Maar nergens 
had de abdis meer supporters dan in Hemmerwolde. In de volgende paragraaf zullen we 
dit netwerk analyseren.

De ecologische context van zulke middeleeuwse waterstaatswerken is in Groningen 
grondig onderzocht voor de Woldstreek ten noordoosten van de stad. Kort samengevat 
was men hier:

“[in] de late tiende en elfde eeuw in staat rogge voort te brengen. (…) Als gevolg 
[van] veenafbranding en -afgraving, inklinking en oxydatie [ontstonden] proble-
men met de afwatering. Door de blijvende drassigheid werd het weer moerasach-
tig. (…) Het Woldgebied werd een soort kom, waarin het water bleef staan. (…) Pas 
de aanleg van een ringdijk [zou] het binnenwater in het gedaalde gebied kunnen 
beheersen. (…) Deze Wolddijk heeft uiteindelijk de voorwaarden geschapen voor 
meer permanente ontginning [en] markeert [ook] het ontstaan van een lokale wa-
terstaatsorganisatie”.21

Het door deze dijk omsloten gebied heette in 1373 het land infra aggerem (‘Innersdijk’, 
afb.  3). In 1408 waren hier twee lokale schepperijen van het Winsumerzijlvest (‘Bedum’ 
en ‘Vierendeel’) actief.22 Zoals de natte milieugeschiedenis van Innersdijk model staat 
voor die van het veengebied ten noordoosten van Groningen, zo kan die van Hemmer-

Afb. 2. Borgstelling 

uit 1323 met namen 

van Egbert Eilinge en 

anderen. Foto © 2004 

Stichting Digitaal Oor-

kondenboek Groningen 

en Drenthe.



48

22 www.cartago.nl/oor-
konde/ogd0593; W.J.J. 
Ligtendag, De Wolden en 
het water. De landschaps- en 
waterstaatsontwikkeling in 
het lage land ten oosten van 
de stad Groningen vanaf de 
volle middeleeuwen tot ca. 
1870 (Groningen 1995), 
180-181.
23 W.A. Casparie, ‘Laat-
middeleeuwse veenter-
pen in Neerwolde’, in: M. 
Bierma e.a. (red.), Terpen en 
wierden in het Fries-Groning-
se kustgebied (Groningen 
1988), 196-213; Van Vilste-
ren, ‘Overblijfselen’; M. 
Schepers, Een archeologische 
inventarisatie van veenterpen 
in de polders Matsloot-Ro-
derwolde en Peizer- & Eelder-
maden, gemeente Noordenveld 
(Dr.) (Groningen 2008).

wolde/Neerwold hier model staan voor de ontwikkeling van het natte milieu ten zuiden 
en westen van de stad: de ontginning, bedijking en afwatering van het veen tussen de 
Hondsrug en het Aduarderdiep. Dat de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van deze 
gehele streek min of meer als een eenheid is te beschouwen, lijkt te volgen uit het voor-
komen van honderden zogeheten ‘veenterpen’ of ‘heemsteden’ tussen het Hoornse Diep 
en Roderwolde: een uniek en tot dusver niet bevredigend verklaard verschijnsel.23 We zul-
len nu eerst in grote lijnen de ontginningsgeschiedenis van Hemmerwolde onderzoeken.

Ontginning

De kaart uit 1857 toont ten westen van de ‘Straatweg van Groningen’ een vrij regelmatig 
patroon van sloten die twee waterlopen kruisen: het Maar en het Hoornse Diep. De slo-
ten vormen een middeleeuwse strokenverkaveling haaks op de Hondsrug, zoals we die 
bijvoorbeeld ook aan de zuidwestzijde van de Utrechtse Heuvelrug kennen. Dat deze ont-
ginning bij Haren al in de elfde eeuw aan de gang was, blijkt uit de vermelding van een 
gebruiker in Hemmerwolde. Deze Aldert betaalde toen aan Gibus, voogd van de Duitse 
abdij van Werden, negen unciae. Omstreeks 1300 werd dezelfde domaniale afdracht voor 
Hemmerwolde betaald: niet aan Werden maar aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht, 
dat inmiddels een deel van het Werdense Fernbesitz had verworven. Dit kapittel was een van 
de erfgenamen van de Utrechtse bisschop Bernold († 1056), die in 1040 een grondheer-
lijkheid in en om de latere stad Groningen had verworven. Met Noomen menen we dat 
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deze Werdense en Utrechtse domeinen aanvankelijk zijn beheerd vanuit 
centrale hoven. Van daaruit werden min of meer aan de hof gebonden 
boeren aangestuurd.24

Omstreeks het midden van de veertiende eeuw ontving het Utrechtse 
Domkapittel 4 1/2 unciae pacht van de erven van Rudolf van Dilgt. Deze 
leefde nog in 1337. Zijn dochter was toen non in Jesse.25 Er zijn aanwij-
zingen dat in 1323 de als eerste genoemde (en dus oudste of voor-naam-
ste) borg in Hemmerwolde tot zijn familie behoorde, of althans tot zijn 
‘maagschap’ in mid-deleeuwse zin. In 1323 stonden de volgende Hem-
merwolders borg voor de abdis van Jesse: Egbert Eilinge; de hofmees-
ter in Den Hoorn; de broers Frederik en Elte; Johan Flod en de broers 
Koop en Ludeke. Toenamen zoals ‘Eilinge’ verwezen doorgaans naar 

een stamgoed. Er is in middeleeuwse Groninger bronnen één ‘Eilingegoed’ gevonden: in 
1437 in Dilgt onder Haren. In dat jaar verkochten Roelof Hondeberg en zijn broer aan het 
klooster Jesse hun ‘oudhoevige erf’ genaamd Hondebergserf en een erf geheten Eilinge-
goed, beide in de buurschap Dilgt. Roelof bezegelde in 1438 de verkoop van een tiende uit 
het nieuwe land vóór zijn ‘oudhoevige goed’ op de Hondeberg te Dilgt. Hij zegelde zoals 
Rudolf van Dilgt in 1337: een geblokt kruis (afb. 4).26

Hier treft de tegenstelling tussen ‘oudhoevig’ bezit (Hondebergserf) en het ‘nieuwe 
land’ waar het Eilingegoed lag. Het ‘nieuwe land’ is waarschijnlijk Hemmerwolde, waar 
Egbert Eilinge in 1323 gegoed was. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de 
in 1438 verkochte tiende was gezien de context kennelijk een novale of ontginningstien-
de die de bisschop krachtens zijn ‘wildernisregaal’ toekwam. Het Utrechtse Domkapit-
tel ontving een eeuw eerder overigens niet één maar twee tienden uit Hemmerwolde. De 
ene viel onder de marke Helpman, de andere onder Haren. Omstreeks 1350 was Hem-
merwolde blijkbaar verdeeld tussen Helpman en Haren. Het is dan niet onaannemelijk 
dat de viereneenhalve unciae pacht die de erven van Rudolf van Dilgt toen betaalden ook 
voor Hemmerwolde was, ofwel voor de helft van het gebied dat voorheen negen unciae 
opbracht. Sluitend bewijs ontbreekt, maar we mogen de maagschap Van Dilgt-Eilinge 
onder voorbehoud als vooraanstaande veertiende-eeuwse ingelanden van Hemmerwolde 
beschouwen.27

De inkomstenlijst van het Domkapittel is de laatste bekende bron waarin de naam 
Hemmerwolde voorkomt. Vanaf de vijftiende eeuw is in plaats daarvan sprake van een 
Neerwold met twee onderscheiden buurschappen: Middelbuurschap bij Helpman en 
Zuiderbuurschap bij Haren. Het noordelijkste deel van dit Neerwold viel gerechtelijk on-
der de stad Groningen en staat vanaf 1441 te boek als ‘Gelkingeland’. De Middelbuur-
schap heet in de bronnen ook wel ‘Den Hoorn’.28 Dit herinnert aan de hofmeester in Hor-
na die in 1323 als tweede in Hemmerwolde borg stond voor de abdis van Jesse. Hij was 
in dienst van een andere abdis: die van Assen. Het dominium in Horna was al in 1322 in 
Asser bezit.29 Op de kaart uit 1857 wijkt het verkavelingspatroon ter plaatse niet af van de 
omringende strokenverkaveling. Het dominium lijkt dus gesticht op veenland dat al vóór 
1322 was verkaveld. Opvallend is dat de Onlandse Dijk, die als een winkelhaak (‘hoorn’) 
om de voormalige uithof heen slingert, zich niets van deze verkaveling aantrekt.30 De dijk 
is blijkbaar aangelegd nadat de verkaveling was voltooid, maar de ‘hoorn’ lijkt toch al in 
1322 hebben bestaan. We komen hierop terug in de volgende paragraaf. Voorlopig ne-
men we aan dat Hemmerwolde in de veertiende eeuw is gesplitst in drie buurschappen, 
waarvan de middelste ook als ‘Den Hoorn’ te boek staat. De splitsing kan verband hou-
den met de vestiging van het dominium in Horna, dat mogelijk een Utrechtse schenking 
was. Zo kan dan ook de helft van de pacht van negen unciae buiten de Utrechtse boeken 
zijn geraakt.

We zagen al dat Hemmerwolde in de elfde eeuw nog tot het Werder Fernbesitz behoor-
de. Veel van dit goed was afkomstig van vorsten of particulieren zoals de diaken Theod-
grim, die in 820 de hof te Arlo aan Werden schonk met alle toebehoor, waaronder de kerk 
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te Vries. In 1139 was deze kerk, evenals de dochterkerken te Norg, Eelde en Roden en in 
het reeds eerder vanuit Roden ontgonnen veendorp Roderwolde, in handen van het bis-
dom Utrecht.31 In die tijd oefende de bisschop, zoals Dekker ook voor het Kromme Rijn-
gebied heeft aangetoond, het vorstelijke recht op de ontginning van de veenwildernis 
uit. Deze ontginningen werden door zijn dienstlieden beheerd vanuit hoven op de Heu-
velrug.32 We nemen aan dat de ‘hof te Hemmen’ op de Hondsrug dezelfde functie heeft 
vervuld bij de ontsluiting en ontginning van Hemmerwolde. Wanneer dit goed met toe-
behoren, waaronder het gruithuis te Yde, omstreeks 1380 door het bisdom in leen is uit-
gegeven, verdwijnen de inkomsten hieruit ook uit de Utrechtse rekeningen.33

De ontginning in Hemmerwolde/Neerwold kan nu in hoofdlijnen worden beschreven. 
Toen Hemmerwolde in de elfde eeuw in een geschreven bron opdook, was het geen ‘nie-
mandsland’ maar kloostergoed. Mogelijk behoorde het oorspronkelijk tot het rijksdo-
mein (‘koningsgoed’) waarmee Werden is begiftigd nadat het in 895 een rijksabdij werd, 
maar daarvan ontbreekt schriftelijk bewijs.34 Vanaf een beheerscentrum op de Hondsrug 
dat later als ‘hof te Hemmen’ te boek stond, is het veen aan de overzijde van het Hoornse 
Diep (‘Hemmerwolde’) vanaf de elfde eeuw ontgonnen door het graven van parallelle slo-
ten in westelijke richting. Door klink en vernatting veranderde het gebruik: het akkerland 
werd weiland en vervolgens hooiland (‘made’). Er zijn aanwijzingen dat op huisterpen in 
Hemmerwolde bier is gebrouwen toen hier nog graan werd verbouwd. De vernatting zal 
dan op den duur tot een omschakeling op veeteelt hebben geleid.35 Omstreeks 1300 was 
het gehele domein al in Utrechtse hand. Kort daarna is hieruit een dominium in Horna af-
gesplitst, dat op zijn laatst in 1323 door een eigen hofmeester werd beheerd. Er waren 
nu dus twee beheerscentra: de ‘oudhoevige’ hof te Hemmen en de uithof Den Hoorn. De 
hof was al vóór 1400 een Utrechts leengoed. De uithof was eigendom van de abdij te As-
sen. In 1323 was de voornaamste ingezetene van Hemmerwolde (hij werd nog vóór de 
hofmeester van Den Hoorn genoemd) een Egbert Eilinge, van wie mogelijk de adellijke 
familie Hondeberg te Dilgt afstamt. Zij bezaten vermoedelijk ook een novale of ontgin-
ningstiende in Hemmerwolde.

Al deze gegevens wijzen in dezelfde richting: van de oude hof te Hemmen zijn kort na 
1300 goederen afgesplitst die, voor zover nu bekend, op naam kwamen van de Honde-
bergs en de Asser abdij. De hof en de inkomsten uit de bijbehorende rechten bleven in 
handen van het bisdom. Vanaf omstreeks 1380 is de Eelder familie Polman hiermee be-
leend. Zij kregen tevens de inkomsten uit het gruithuis te Yde. In Drenthe stonden in die 
tijd slechts twee gruithuizen: in Yde (leenman: Herman Polman) en in Ruinen (leenman: 
Arend Huis). Polman en Huis deelden in 1380 de erfenis van Johan III, de laatste heer van 
Ruinen uit een oud dienstliedengeslacht.36 Niet vast staat dat toen ook de gruitrechten in 
Drenthe onder hen zijn verdeeld, maar dat ligt wel voor de hand. Mogelijk hebben de he-
ren van Ruinen dus ook de hof te Hemmen in leen gehad.

Er zijn geen aanwijzingen dat Hemmerwolde van meet af aan is ontgonnen volgens 
een contract of dading (‘cope’) met de landsheer. Blijkbaar werd hier dan ook ontgon-
nen “also verre alse die vene gaet wonnen ende onghewonnen”, zoals het elders heette. 
In de praktijk ging de ontginning door zolang de landsheer geen bezwaar maakte, of zo-
lang men geen ‘tegenliggers’ op zijn weg vond.37 In de elfde eeuw was Lieuwerderwol-
de (het latere Hoogkerk) de dichtstbijzijnde ontginning ten westen van Hemmerwolde. 
Vanaf 1139 kennen we Roderwolde ten zuiden van Lieuwerderwolde. Uit veenterpenon-
derzoek blijkt dat het veen bij Peizerwolde in de dertiende eeuw bewoond was. Pas na 
1400 zijn er schriftelijke bewijzen voor ontginningen in Eelderwolde en Paterswolde. In 
de vijftiende eeuw is sprake van een Eelder wolttmannenwateringe, vrijwel zeker bij Eelder-
wolde.38 Twee Eelder elitefamilies van ontginners of ‘woldmannen’ die hierop afwater-
den, zijn aan de hand van veldnamen te identificeren als Knasse (‘Knarsensweering’) en 
Goltknape (‘Goldknoopweering’). De naar hen genoemde strokenverkavelingen stonden 
nog in 1905 op de kaart. De Potterwoldsche Dyck (1422) of Potter Woltman Dijck (1437) heette 
in 1437 de westgrens van de Helper- en Dilgterhamrik. Daarmee is vrijwel zeker een deel 
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van Neerwold bedoeld.39 Vanaf 1441 waren de ingelanden van Lieuwerderwolde, Gelkin-
geland en de Midden- en Zuiderbuurschap (lees: van Neerwold) samen verantwoordelijk 
voor het onderhoud van deze veendijk. Kennelijk was de ontginning van Neerwold inmid-
dels zover naar het westen voortgeschreden dat de Neerwolders op hun belang bij deze 
dijk konden worden aangesproken.40

Inmiddels was de economische situatie grondig gewijzigd. Niet graan of vee maar 
hooi en turf waren in de vijftiende eeuw de hoofdproducten van het drassige Neerwolder 
veenland. De bierindustrie in de stad Groningen ontwikkelde zich in deze tijd razend-
snel. Het aantal brouwers verdubbelde van 273 in 1424 naar 562 in 1436.41 De meesten 
waren gevestigd aan de Aa, zoals het Hoornse Diep ter hoogte van de stad heet. Ze waren 

Afb. 5. Neerwold met 

de verveningen bewes-

ten de Hoornse Dijk. 

Th. Beckeringh, 1781. 

Foto en collectie © 

RHC Groninger Ar-

chieven 1536, inv.nr. 
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er verzekerd van vers water en tevens van de aanvoer van turf uit Neerwold. Aanvankelijk 
werd hier in de nabijheid van het Hoornse Diep ‘droge’ turf gestoken. Wie nu ter hoogte 
van Dilgt of Haren langs de Hoornse Dijk fietst, kan met eigen ogen zien hoe diep het 
veenland hier en daar ten westen van de dijk is verzonken.

Op de kaart van Hottinger uit 1792 heet dit het ‘Paterswolder hooiland’.42 Uit deze 
naam blijkt dat de grens tussen het Groningse Haren en het Drentse Paterswolde in die 
tijd niet erg duidelijk was. Op zeventiende-eeuwse kaarten was deze slechts schetsmatig 
aangegeven. In Neerwold was toen zo weinig economische activiteit dat de ingelanden in 
1614 door de Staten van Groningen waren vrijgesteld van de verponding, een gewestelijke 
onroerendzaakbelasting.43 Het gebruik van het oostelijke Neerwold als hooiland is een 
aanwijzing dat dit gebied in economisch opzicht op zijn laatste benen liep. De westelijke 
helft van Neerwold was toen al aan een tweede leven begonnen. In 1741 volgde de Hare-
ner Jan Warmolts zijn vader op als leenman op de hof te Hemmen. In hetzelfde jaar vroeg 
hij samen met de Eelder Samuel Nijsingh bij de Groninger Staten belastingvrijstelling 
aan voor hun Friese veenarbeiders die “uit enige slechte groene landen” ten westen van 
het Hoornse Diep sponturf moesten graven. De Friezen, die huisjes aan de Hoornse Dijk 
betrokken, waren dus bedreven in het ‘natte’ slagturven. Op de provinciekaart van Becke-
ringh uit 1781 zijn duidelijk de sloten en wijken te zien waarlangs de gedroogde sponturf 
naar het Hoornse Diep (en vandaar naar de stad) werd verscheept (afb. 5).44

Een ruzie tussen Warmolts en een kleinzoon van zijn oorspronkelijke compagnon, de 
genieofficier Jacob Trip, leidde er in 1785 toe dat de grenzen van Neerwold (en daarmee 
impliciet ook de grenzen van de historische ontginningsrechten) onderwerp van geschil 
werden. Warmolts en Trip voerden toen de turf in het westen van hun verveningen niet 
meer af langs het Hoornse Diep, maar langs de Wegsloot, die dwars door Neerwold naar 
de stad liep. Trip, wiens venen ten noorden van die van Warmolts lagen, eiste nu het al-
leengebruik van de Wegsloot op. Lastig was dat deze door de Drentse Staten in 1765 als 
grens met Groningen was aangemerkt. Zo staat hij ook op de kaart van Beckeringh uit 
1781. In waterstaatszaken viel Neerwold onder de Westerstadshamrik en in laatste aanleg 
onder het Aduarderzijlvest.45 Trip vond in 1785 dat dan ook een Groninger rechter zijn 
geschil met Warmolts moest horen. De Drentse Staten mengden zich nu onder protest in 
het geschil. Weliswaar werden de dijken in Neerwold vanouds geschouwd door vier Gro-
ninger dijkrechters, maar daarmee was Neerwold nog niet Gronings. Volgens deze logi-
ca zou dan het Drentse Roderwolde eveneens een Gronings dorp moeten zijn, want Ro-
derwolde was evenals Neerwold sinds jaar en dag aangesloten bij het Aduarderzijlvest.46

Slagturven was big business en de inlijving van Neerwold kon Drenthe geld opleveren. 
Het kwam er niet van, want Neerwold bleek niet alleen fysiek maar ook juridisch een 
moeras. De grens van 1765 was tamelijk willekeurig getrokken, maar hield geen rekening 
met mogelijke feodale rechten op de veenwildernis. Vooralsnog durfde geen rechter zich 
hieraan te branden. Dat veranderde in de Franse tijd, toen in Nederland de Code Napoléon 
uit 1804 van kracht werd. Niet de verveners, maar de communes Haren en Eelde stapten nu 
naar de prefect om de grens te laten vaststellen. De prefect had geen boodschap aan feo-
dale erfenissen van het ancien régime en kon zodoende in 1813 de knoop doorhakken. Niet 
de Wegsloot, maar de iets westelijk daarvan lopende Woldsloot werd de grens tussen Eel-
de en Haren – en dat is hij mutatis mutandis nu nog.47

Bedijking

Maar waarom is in 1813 niet de in 1437 als westgrens van de Helper- en Dilgterhamrik ge-
noemde Potter Woltman Dijck als grens gekozen? Daarover geven de leggers van het Aduar-
derzijlvest van 1731 tot 1819 opheldering. Tussen Groningen en Paterswolde werden drie 
dijkvakken beheerd:
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1  de Hoornse Dijk: 752 roeden (omgerekend ruim 3 km), verdeeld in 33 panden;
2  de Neerwoldse Dijk: 933 roeden (omgerekend ruim 4 km), verdeeld in 19 panden;
3  de Paterswoldse Dijk: 404 roeden (omgerekend bijna 2 km), verdeeld in 55 panden.48

Dit is met andere woorden de dijk langs de westzijde van het Hoornse Diep die op de kaart 
van Beckeringh uit 1781 in zijn geheel ‘de Horense Dijk’ heet. Omgerekend was deze dijk 
dus zo’n negen kilometer lang. Volgens de chromotopografische kaart uit 1905 is de af-
stand vanaf de stadsgracht langs het Hoornse Diep en dan langs de Oude Aa tot Paters-
wolde inderdaad negen kilometer. Op drie kilometer van de stad begint op deze kaart 
de Neerwoldse Dijk. Het laatste stuk naar Paterswolde heet op de kaart: ‘Paterswoldse 
Dijk’.49

Maar dit dijkvak kan niet de Potter Woltman Dijck uit 1437 (in dijkrechten van 1422, 1441 
en 1509: Potterwoldsche Dyck) zijn. Van die dijk is namelijk een middeleeuwse dijkrol be-
kend. Deze Rolle der Potterwolder Dyck werd tot nu toe als vijftiende-eeuws beschouwd, 
maar is tussen 1512 en 1534 opgemaakt. Het oudste afschrift staat in een zijlvestboekje 
uit 1534. Eén van de ingelanden is “Sunct Gangulff”, die hierin vijf graslanden bezat: het 
vicarieland van het in 1512 gestichte St.-Gangolfsaltaar in Eelde.50 Van ‘boven’ (zuid) naar 
‘beneden’ (noord) gaat het langs:

I “de Potterwolder Dyck ende met men an by den steen van boven af”: 84 1/2 roeden (32 
panden);

II “voert van den oesten des Gronen Dyckes”: 24 roeden (11 panden);
III “by dat oesten den Gawech”: 4 1/2 roeden (2 panden).

Niet alleen de lengten in roeden, maar ook de verhoudingen tussen de drie dijkvakken 
wijken zo sterk af van de leggers uit 1731 en 1802, dat uitgesloten mag worden dat dit de-
zelfde dijk betreft. Een analyse van de zestiende- en achttiende-eeuwse ingelanden onder-
steunt deze conclusie. Uit schenkingen aan het klooster Jesse bij Haren blijkt dat deze in-
stelling omstreeks 1500 veel land langs het Hoornse Diep bezat.51 Ook de hof te Hemmen 
bezat land langs het Hoornse Diep. Noch Jesse, noch de toenmalige bezitter van de hof 
komt op de zestiende-eeuwse dijkrol voor: wel “de van Assen” (lees: de uithof Horna van 
het Asser klooster) met drie graslanden aan de dijk. Het is uitgesloten dat de Aduarder 
opsteller van deze rol ‘Assen’ met ‘Jesse’ zou hebben verward. Op de rol uit 1731 staat wel 
de provincie (rechtsvolger van Jesse) aan het einde van de Hoornse Dijk en Jan Warmolts 
(later op de hof te Hemmen) aan het einde van de Neerwoldse Dijk.52

De zestiende-eeuwse beschrijving van de Potterwolder Dyck is in het moderne kaartbeeld 
alleen inpasbaar wanneer we niet uitgaan van de lengte in roeden maar van de verhoudin-
gen tussen de dijkvakken: 21:6:1. Op de chromotopografische kaart uit 1905 is het ruim 
vijf kilometer van Paterswolde naar het noorden tot de Woldsloot (dijkvak I) en vervol-
gens bijna anderhalve kilometer oostwaarts van de Woldsloot tot Den Hoorn (dijkvak   II). 
Van Den Hoorn naar het Hoornse Diep is het dan nog een paar honderd meter oostwaarts 
langs de Onlandse Dijk (de Gawech ofwel het voetpad). Dit neemt niet weg dat noch deze 
dijk, noch de Onlandse Dijk in 1781 op de Beckeringhkaart staat. Wel toont deze een weg 
die van Den Hoorn naar het westen doodloopt in een veenplas. Op een kaart van Den 
Hoorn uit 1731 is deze “Groote Kolk” omgeven door “slegt hooijland”.53 Hij ligt op de 
kruising van de zestiende-eeuwse dijkvakken (I) en (II) met de Woldsloot. De Onlandse 
Dijk met zijn winkelhaak (‘hoorn’) is hier wel duidelijk te zien. De naam ‘Onlandse Dijk’ 
staat voor het eerst te boek in 1663.54 Het ‘onland’ bij de Grote Kolk verschijnt vanaf 1680 
op de provinciekaarten. Op iets oudere kaarten zoals die van Coenders (1677-1678) loopt 
ter plaatse nog een “Hoornsce Dijk” van Groningen langs Den Hoorn naar Paterswolde.

Uit deze gegevens lijkt te volgen dat de oude Potterwolder Dyck of Potter Woltman Dijck in 
de zeventiende eeuw is doorgraven. De vele petgaten op de kaart uit 1731 verraden het lu-
cratieve doel: turfwinning. Toen in 1813 de grens tussen Eelde en Haren werd bepaald, 
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bestond de zestiende-eeuwse Potterwolder Dyck dan ook niet meer. Er liep alleen nog een 
voetpad door het onland, dat slechts bij goed zomerweer bruikbaar was. Dit pad werd 
in 1867 opgenomen in een klinkerweg die de zeventiende-eeuwse naam “Hoornsche 
Dijk” kreeg: de huidige Groningerweg, Veenweg en Paterswoldse Weg.55 Maar de naam 
“Paterswoldsche Dijk” bleef in de achttiende en vroege negentiende eeuw bestaan voor 
het laatste deel van de veendijk langs de (Oude) Aa. In de Franse tijd heette dit dijkvak 
“Hoornsche Dijk”. Zo staat het ook nog op de kaart uit 1857.56

Uit dit alles blijkt dat de Potter Woltman Dijck in 1437 niet langs het Hoornse Diep liep.57 
De vraag is wanneer deze huidige Hoornse Dijk dan is aangelegd en hoe deze vroeger 
heette. Een eerste aanwijzing is de vermelding van een dijkrol in een oorkonde uit 1452, 
waarin een aandeel in een palingvisserij in het “Westdiep” ter hoogte van Dilgt aan de 
abdij Jesse wordt geschonken. De schenker verklaart dat deze volgens de dijkrol aan 
zijn vader en anderen had toebehoord.58 Waar een dijkrol was, lag een dijk. Die langs 
het Westdiep zou ‘Westerdijk’ kunnen heten. Van een Westerdike is inderdaad sprake in 
een oorkonde uit 1339. Daarin wordt een rechtsgebied ten zuiden van de stad Gronin-
gen omschreven: inter duos amnes (tussen Hunze en Hoornse Diep) en in Westerdike, vanaf 
de Eletherdike tot Pishorne (ter hoogte van de stad). Ik volg Van den Broek in zijn situering 
van deze ‘Eelderdijk’ (Paterswolde bestond nog niet) langs de huidige Meerweg.59 Er 
heeft kennelijk al vóór 1339 (en dus ver vóór 1422, toen de Potterwoldsche Dyck zijn dijk-
recht kreeg) een dike langs het Hoornse Diep gelegen. Het land ten westen ervan heette 
toen Westerdike.

De bedijkingsgeschiedenis van Hemmerwolde/Westerdike/Neerwold lijkt zo bezien 
op die van Innersdijk. De Potter Woltman Dijck, de Eletherdike en de dike langs het Hoornse 
Diep vormden samen een soortgelijke ringdijk ten zuiden van de stad als de Wolddijk ten 
noordoosten ervan. Doordat eerstgenoemde dijk echter in de zeventiende eeuw van de 
kaart verdween, is de herinnering aan deze ringdijk, anders dan die aan de nog tamelijk 
gave Wolddijk, verloren gegaan.

De herhaalde verwisseling van de namen ‘Hoornse Dijk’ en ‘Paterswoldse Dijk’ heeft 
het historische beeld vertroebeld. Er blijven veel vragen over. Is het initiatief voor de aan-
leg van de ‘Hoornse ringdijk’ in de veertiende eeuw misschien uitgegaan van de hof-
meester van Horna? Dit zou passen bij het historische beeld dat we van zijn collega in het 
Winsumerzijlvest hebben. Daar staat tegenover dat de naam ‘Hoornse Dijk’ betrekkelijk 
jong is. Hij schijnt voor het eerst in 1580 te zijn voorgekomen.60 De oudste namen voor 
de delen van de ringdijk zijn: dike (in het oosten, 1339), Eletherdike (1339, in het zuiden) en 
Potterwoldsche Dyck (1422, in het westen). Wieringa vond de (toen nog naamloze) Onlandse 
Dijk voor het eerst beschreven in 1506.61 De vraag of deze het oudste deel of juist het sluit-
stuk van de Hoornse ringdijk was, hangt af van het antwoord op de de vraag of Horna is 
genoemd naar een hoek in deze dijk. In dat geval is hij vóór 1322 aangelegd.

Afwatering

Wanneer Hemmerwolde/Westerdike/Neerwold in de late Middeleeuwen net zoals Inners-
dijk was ingeklonken tot ‘een soort kom waarin het water bleef staan’, om met Van Scha-
ik te spreken, hoe raakte men dit water dan kwijt? Ligtendag onderscheidt in Innersdijk 
drie fasen: (a) het graven van de Delf (waarnaar Delfzijl is genoemd), mogelijk al vóór het 
jaar 1000; (b) de aanleg van de Wolddijk, voltooid vóór 1383; en (c) de invoering van wa-
termolens in de volgende eeuwen, tot omstreeks 1600.62 Grootgrondbezitters zoals de 
abdijen van Aduard, Assen en Jesse waren vanouds nauw betrokken bij afwateringskwes-
ties. Daarbij botsten hun belangen aanvankelijk nog al eens met die van plaatselijke eli-
tes. Zo procedeerde de abt van Aduard in 1285 tegen de aanleg van een waterkering door 
de buren van Zuidlaren, die daarmee de schade hoopten te beperken van de turfwinning 
door de abdij in Zuidlaarderveen.63
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Met de jurisprudentie in zulke zaken groeide het inzicht dat bovenregionale samen-
werking in de afwatering nodig was voor de ecologische problemen die zulke ontgin-
ningen veroorzaakten. Al in 1313 sloot Aduard een joint venture met notabelen uit Lieu-
werderwolde en omstreken om een sluis (‘zijl’) in het Reitdiep te bouwen. De opgedane 
know-how kwam van pas toen het Winsumerzijlvest een complex van vier zijlen in het Reit-
diep wilde aanleggen. Daarvoor moest een bocht van het Reitdiep worden afgesneden. 
De nieuwe bedding kwam op Aduarder land. In 1323, het jaar waarin het Winsumerzijl-
vest de financiering hiervoor rondkreeg, werd bepaald dat de hofmeester van de groot-
ste Aduarder uithof de dagelijkse leiding over dit zijlvest kreeg, met instemming van alle 
deelnemende zijlvesten.64 Het geprofessionaliseerde Winsumerzijlvest sloot nog in het-
zelfde jaar een joint venture voor de bouw van de zijlen met de abdis van Jesse en de pa-
rochies Noordlaren (met Wolfsbarge), Haren, Eelde, Middelbert, Noorddijk, Engelbert, 
Kropswolde en Westerbroek. Aan Winsumer zijde tekenden dezelfde heren die ook de 
hofmeester hadden benoemd (maar niet de hofmeester zelf). In een afzonderlijke oor-
konde stelden zeventien notabelen uit Haren en Noordlaren (waaronder zeven uit Hem-
merwolde), zeventien heren uit de omliggende parochies en de pastoors van alle hierbo-
ven genoemde parochies zich borg voor het aandeel van de abdis.65

Niet alle borgen woonden in de hierboven opgesomde parochies. Zo waren er twee uit 
Eelde. De twee uit Yde (waaronder de beheerder van het gruithuis) waren parochianen 
van Vries. Alle andere borgen woonden in het Gorecht. De prefect Egbert, de Utrechtse 
gezagsdrager in dit rechtsgebied, was een van de zegelaars. Van de deelnemende paro-
chies waterde Eelde af op het Eelderdiep. Middelbert, Noorddijk, Engelbert, Kropswolde 
en Westerbroek waterden af op de Hunze. Noordlaren en Haren waterden ten oosten van 
de Hondsrug af op de Hunze en ten westen daarvan op het Hoornse Diep. In 1323 liep 
van deze natuurlijke afvoerkanalen alleen het Hoornse Diep langs de stad. Eelderdiep en 
Hunze stroomden er met een wijde boog omheen en verenigden zich ten noorden van de 
stad met het Reitdiep, zoals het Hoornse Diep daar heette.

De Westerstadshamrik, waarin de noordelijke buurschap van Neerwold (‘Gelkinge-
land’) lag, trad in 1332 voor het eerst op als partij bij een waterstaatsovereenkomst.66 De 
ontwikkeling van de stad Groningen was niet alleen economisch, maar ook ecologisch 
van groot belang voor de ingelanden van Neerwold. Met het Schuitendiep werd de Hun-
ze tussen 1332 en 1424 via de stadsgracht aangesloten op Hoornse Diep.67 Naast de abt 
van Aduard kreeg nu ook de stad een sleutelpositie in de waterstaat. Deze werd waar no-
dig vakkundig uitgebuit. Zo kregen de burgers van Gelkingeland in 1463 van het Aduar-
derzijlvest vrije afwatering door de Aduarderzijl in ruil voor een stuk gemeenschappelijk 
land (buermande).68 Vermoedelijk is dit het land van ‘de schepperij’ dat in de legger van de 
Hoornse, Neerwoldse en Paterswoldse Dijk uit 1731 aan het begin van de Hoornsche Dijk 
staat. Ook in de buurschap Den Hoorn bezat het Aduarderzijlvest land, volgens de zes-
tiende-eeuwse dijkrol afkomstig van de voormalige uithof van het klooster te Assen.69 In 
twee Neerwolder buurschappen lijkt zo het afwateringsrecht (‘zijlschot’) afgekocht door 
landschenkingen – en waarschijnlijk ook in de Zuiderbuurschap, want heel Neerwold 
heeft nooit schot betaald aan het Aduarderzijlvest of zijn rechtsvolger, het waterschap 
Westerkwartier.

Het ‘oudhoevige land’ tussen Hoornse Diep en Hondsrug bleef buiten deze ontwikke-
ling. Op de kaart uit 1857 staan hier vier molenpolders getekend. De ‘projectpolder’ bij 
de stad zou nog in hetzelfde jaar worden omgezet in het waterschap Westerstadshamrik-
polder. De drie andere gingen in 1862 op in het waterschap Helpman (na 1970: Dilgt en 
Hemmen). Een derde waterschap kwam in 1860 tot stand: de Westerpolder, waar in 1862 
een watermolen is gebouwd. Na 1900 hebben ook grondbezitters op de Hondsrug zich bij 
deze waterschappen aangesloten. De versnippering binnen deze ‘moderne’ polders bleef 
echter groot en soms extreem. Binnen de kleine Westerpolder (325 ha) genoten de inge-
landen van de Wolddelen tot 1989 een status aparte.70 In dit laatste jaar echter vormden de 
28 waterschappen rondom Groningen, waaronder acht in de gemeente Haren, het water-
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schap Gorecht. Dit ging in 2000 op zijn beurt op in het waterschap Hunze en Aa’s. Het 
waterschap Westerkwartier was al in 1995 opgegaan in het Noorderzijlvest.

Nog voor deze twintigste-eeuwse fusiegolf goed en wel was begonnen, kreeg het ge-
bied van de oude ontginning Hemmerwolde/Westerdike/Neerwold een eigen rechtsper-
soonlijkheid. In de negentiende eeuw was uit de verwaarloosde petgaten in het zuidwes-
ten van Neerwolde een veenmeer ontstaan. Als ‘Paterswoldse Meer’ werd dit een geliefde 
bestemming voor dagjesmensen uit de stad Groningen. Sommige nazaten van de turfgra-
vers wierpen zich met succes op de botenverhuur. De fabrikant Scholten bouwde in 1908 
een elegante theekoepel op de zuidelijke meeroever, maar op de westoever ontstond ge-
leidelijk een wildgroei van recreatiewoningen. In 1961 richtten de gemeenten Eelde, Gro-
ningen en Haren het Meerschap Paterswolde op om voor en namens hen de recreatie, de 
natuurbescherming en het landschap om het Paterswoldse Meer te verzorgen. Onder re-
gie van dit Meerschap werd het vervolgens aan de noordzijde uitgebreid met Hoornse Plas 
en Hoornse Meer. Het Meerschap is echter geen gespecialiseerd waterschap. Hoewel het 
volgens de Gemeenschappelijke Regeling het openbare water beheert voorzover dit in 1961 een 
taak van de gemeenten was, zijn alle afwateringszaken gedelegeerd aan het waterschap.71

Besluit

De milieugeschiedenis van Hemmerwolde/Westerdike/Neerwold is een schoolvoorbeeld 
van de transformatie van een Nederlands veenlandschap: eerst door klink en vernatting, 
dan door droge turfwinning en uiteindelijk door het verbaggeren van het overgebleven 
veen tot ‘onland’. De aanwijzingen dat de ontginning een jaar of duizend geleden is be-
gonnen vanuit een ‘domeinhof’ op de Hondsrug, zijn sterk. Deze ‘hof te Hemmen’ lijkt in 
de veertiende eeuw te zijn ontbonden. De kern bleef leenroerig aan het bisdom Utrecht, 
andere delen werden vervreemd. De westgrens van de bijbehorende ontginningsrechten 
is pas vastgesteld in de Franse tijd, toen het leenstelsel al was afgeschaft. Tot die tijd is 
vanuit de hof te Hemmen onder meer ‘natte’ turfwinning bedreven.

Een netwerk van plaatselijke notabelen in en om Hemmerwolde sloeg in 1323 de han-
den ineen met twee bovenlokale ‘zijlvesten’ (de voorlopers van de waterschappen) om een 
betere afwatering te regelen. Vermoedelijk is al vóór dat jaar met de aanleg van een ring-
dijk begonnen. In de zeventiende eeuw is deze gedeeltelijk opgeofferd aan de natte turf-
winning, die in de achttiende en negentiende eeuw het zuidwesten van Neerwold veran-
derde in een plassengebied. Van de steeds wisselende namen waaronder de dijk en delen 
ervan te boek hebben gestaan, zijn nu nog twee in gebruik: de ‘Hoornse Dijk’ langs de 
oostkant en de ‘Onlandse Dijk’ in het noorden.

In de twintigste eeuw heeft de vervening plaats gemaakt voor recreatie op en aan het 
‘Paterswoldse Meer’ zoals de verveners dit hadden achtergelaten. Particuliere eigenaars, 
maar ook de randgemeenten en het in 1961 door hen opgerichte Meerschap hebben deze 
actief bevorderd. Het meer is zelfs nog uitgebreid. Watersport en horeca bloeien er nu 
volop. Het ‘niemandsland’ Hemmerwolde, waarmee we dit artikel zijn begonnen, is zo 
een beetje van iedereen geworden.


